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 الملخص

 

:مشكالت تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور   املوضوع  

  اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

  : دنق ليلة اخلريية    االسم

  083211012:   رقم قّيد الطّلبة

  

مشكالت تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر ىف تناقش هذه الرسالة 

. تسعى هذه الدراسة لإلجابة مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة على عدة أسئلة حبثية أمهها: كيف 

تعليم مهارة ؟ وما هي مشكالت سالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج"نور اهلدى" العالية اإل

االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن 

الدراسة امليدانية اتوحلها؟ ومن أجل اإلجابة على هذه األسئلة، قامت الباحثة بإجراء توغو مسارانج

. مجعْت من خالهلا البيانات هلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانجمدرسة "نور ايف 

املطلوبة من خالل أساليب املشاهدة واملقابلة، فضال عن الدراسة الوثائقية. وقد قامت الباحثة 

 بتحليل البيانات املتحصل عليها باستخدام منهج نوعي وصفي.

) تعليم اللغة العربية لدى التالميذ الصف 1منها  لقد انتهت هذه الدراسة إىل عدة نتائج،

العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج تعليما عميقا، إما من ناحية قواعد اللغة 

العربية أم املهارات اللغوية األربعة. ومنها مهارة االستماع. واملنهج الدراسي يف هذه املدرسة هي 

. والطريقة املستخدمة هي طريقة السمعية (KTSP)وي الوحدة املدرسية املنهج  الدراسي على مست

الكتاب املدرسي املستخدم هو كتاب املقرر "تعليم اللغة و والبصرية. والوسائل فيها موفورة وكاملة. 

قدر  لقياس العربية اللغة معلم به يقوم الذي ". والتقييمPelajaran Bahasa Arab KelasXالعربية 

) املشكالت يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ 2وغري االختبار.  املتعلم نوعان، ومهااالختبار إجناز

الصف العاشر يف تلك املدرسة إما من ناحية التالميذ اليت تشمل خلفية التالميذ الرتبوية واللغوية، 

ميذ ودوافعهم يف تعلم واختالف قدرة التالميذ على قراءة احلروف اهلجائية وكتابتها، وقلة رغبة التال

اللغة العربية، وقلة االهتمام من والدي التالميذ. وإما من ناحية املعلم اليت تشمل استخدم املعلم 



الطريقة التقليدية، وملل شرح املعلم، قلة استيعاب املادة لدى املعلم. وإما من ناحية املادة تشمل 

تشمل قلة الطريقة الفعالية املستخدمة، وكثرة صعبة قواعد اللغة العربية. وإما من ناحية الطريقة 

الطريقة احملاضرة. وإما من ناحية الوسيلة اليت تشمل عدم وسائل السمعية والبصرية احلديثة 

) الطرق الىت اقرتحتها الباحثة حلل تلك 3. استخدام معمل اللغة على حد أقلّ املستخدمة، و 

وتشجيع التالميذ إلكثار تدريبام يف  املشكالت هي تشجيع التالميذ حلب اللغة العربية،

االستماع، وإخبار والدي التالميذ عن كفاءة أوالدهم، وتشجيع التالميذ حلفظ املفردات، وتستخدم 

الطريقة املتنوعة وجتريب األلعاب اللغوية املختلفة، وفعالة عمالية إضافية اللغة العربية الفارغة على مرة 

 التالميذتسجيع ، و والبصرية العصرية واستعمل معمل اللغة اجليدةثانية، واستخدم وسائل السمعية 

التعاون بني مؤسسات اللغة العربية ىف تطوير اللغة العربية ، و وتدريبهم للتباع مسابقات اللغة العربية

 .بإندونسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRAKSI 
 
Judul : Problematika Pembelajaran Ketrampilan Menyimak dan Solusinya 

terhadap Murid Kelas X Madrasah Aliyah “Nurul Huda” Mangkang 
Kulon Tugu Semarang 

Nama  :  Danik Lailatul Choiriyah 
NIM    :  083211012 
 

Skripsi ini membahas problematika pembelajaran ketrampilan menyimak 
dan solusinya terhadap murid kelas X Madrasah Aliyah “Nurul Huda” Mangkang 
Kulon Tugu Semarang. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 
Bagaimana pembelajaran ketrampilan menyimak terhadap murid kelas X 
Madrasah Aliyah “Nurul Huda” Mangkang Kulon Tugu Semarang?, Apa sajakah 
problematika pembelajaran ketrampilan menyimak terhadap murid kelas X 
Madrasah Aliyah “Nurul Huda” Mangkang Kulon Tugu Semarang dan apa 
solusinya?, Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan yang 
dilaksanakan di MA “Nurul Huda” Mangkang Kulon Tugu Semarang. Melalui 
studi itu diperoleh data-data melalui observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Semua data dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif diskriptif.  

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran Bahasa Arab murid 
kelas X Madrasah Aliyah “Nurul Huda” Mangkang Kulon Tugu Semarang sangat 
mendalam, baik dari segi kaidah bahasa arabnya ataupun dari segi ketrampilan 
bahasanya termasuk didalamnya ketrampilan menyimak. Madrasah Aliyah “Nurul 
Huda” Mangkang Kulon Tugu Semarang menggunakan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 
audio visual. Media pembelajaran di sekolah ini sudah tersedia lengkap. Buku 
yang digunakan yaitu buku paket”Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X”. Evaluasi 
pembelajaran yang digunakan guru untuk mengukur prestasi siswa adalah dengan 
cara tes dan non tes. (2) Problematika problematika pembelajaran ketrampilan 
menyimak terhadap murid kelas X Madrasah Aliyah “Nurul Huda” Mangkang 
Kulon Tugu Semarang berada pada beberapa faktor, yaitu: murid yang meliputi 
latar belakang pendidikan dan bahasa, perbedaan kemampuan murid dalam 
membaca dan menulis huruf arab, sedikitnya minat dan motivasi belajar bahasa 
arab murid, dan sedikitnya kepedulian orang tua wali murid. Guru yang meliputi 
penggunaan metode tradisional, keterangan guru pembosankan, kurangnya 
kemampuan guru menguasai materi. Materi yang meliputi sulitnya kaidah bahasa 
arab. Metode yang meliputi sedikitnya metode efektif yang diterapkan, banyaknya 
metode ceramah. Media yang meliputi tidak digunakannya sarana audiovisual 
yang modern, minimnya penggunaan laboratorium bahasa. Solusi yang disarankan 
penulis untuk memecahkan problem tersebut yaitu: memotivasi siswa untuk 
menyukai bahasa arab, memotivasi siswa untuk banyak latihan menyimak, 
memberitahu orang tua tentang kemampuan anak mereka, memotivasi siswa 
untuk menghafal kosa kata, menggunakan metode yang variatif dan mencoba 
permainan bahasa yang berbeda-beda, mengefektifkan kembali ekstrakulikuler 
bahasa arab, menggunakan media audiovisual yang modern dan laabolatorium 
bahasa dengan baik, memotivasi siswa dan melatih mereka mengikuti lomba 
bahasa arab, bekerjasama dengan lembaga-lembaga bahasa arab untuk 
mengembangkan pembelajaran bahasa arab. 



  كلمة الشكر والّتقدير
  

محدا وشكرا هللا الرمحن الرحيم على نعمه وفضله العظيم والصالة والسالم على حممد 

  رسول اهللا وآله وأصحابه أمجعني. 

كتابة هذا البحث بعون اهللا تعاىل له احلمد. وهذا هو البحث الذى   ةلقد انتهى الباحث

إىل كلية الرتبية جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج رجاء أن يكون من  ةالباحثه تقدم

دائما بأيدى  ةاحملاوالت لنشر اللغة العربية والقرآن. فيصلح ىل أن أشكر وأقدر إىل من يساعد الباحث

  املساعدة ألجل إكمال هذا البحث وأشكر خاصا إىل :

كعميد كلية الرتبية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية  جستريشجاعي املاالدكتور فضيلة السيد  .1

  احلكومية مسارانج.

  الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية. السيد فضيلة  .2

  املاجستري ككاتب هذا القسم.  حمفوظ صديقفضيلة السيد  .3

  .  ااإلرشادات أثناء مشغوال ةاملاجستري الذي أعطى الباحث حمفوظ صديقفضيلة األستاذ  .4

  ىف كتابة هذا البحث.   امبالحظته ةوّجه الباحثت ت كانيتاملاجستري ال مفيدة ةفضيلة األستاذ .5

وأرشدوا إىل سبيل العلم  ةسائر فضائل السادات املدرسني بكلية الرتبية الذين قد علموا الباحث .6

  والعرفان. 

اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو الليسنس كرئيس مدرسة "نور  رم. أخياالشيخ  .7

  .  مسارانج والشيخ سودرنو الليسنس كمعلم اللغة العربية ومجيع املعلمني والتالميذ ذه املدرسة

فلهما أجزل الشكر واإلحرتام وكذلك  أمي حبيبةوأّمي  نور الدين سورياديأيب  ة. والدي الباحث8

  ةالذين منحوا الباحث غفور وزوجته وعبد الفتاح خليل الرمحنحممد عبد الالكبرية  ةأخوات الباحث

  كّل العطف والتأييد والتشجيع والّدعاء باخلري والنجاح.   

الّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات من أوقام الغالية إلعطاء الدوافع بكتابة هذا  .9

  البحث.   

فمّين جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنه جيزى من يشاء بغري حساب وعسى 

  أن يكون هذا البحث نافعا ىف الّدين والّدنيا وموافقا ألذهان من اطّلع فيه واحلمد هللا رب العاملني.  
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