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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP 

PENGUASAAN KEMAHIRAN ISTIMA’ PADA SISWA KELAS XI 

(SEBELAS) DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SAMPIT 

ABSTRAK 

Fungsi media pembelajaran, khususnya media audio visual bukan 

sekedar menyalur pesan, melainkan juga membantu menyederhanakan proses 

penerimaan pesan yang sulit sehingga proses komunikasi menjadi lancar. Pada 

usia sekolah untuk tingkatan kelas XI (sebelas) madrasah aliyah, para peserta 

didik sangat senang apabila dalam suatu proses belajar mengajar mengunakan 

berbagai media-media yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menimbulkan 

motivasi, khususnya untuk digunakan dalam pembelajaran kemahiran Istima atau 

mendengarkan. Karena begitu pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran 

kemahiran Istima’ atau mendengarkan maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang efektifitas penggunakan media audio visual, terhadap penguasaan 

kemahiran Istima’ pada para peserta didik. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah siswa yang 

diajarkan menggunakan media audio visual pengusaan kemahiran 

mendengarkannya lebih meningkat dibandingkan siswa yang diajarkan tidak 

menggunakan media audio visual?. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengukur efektivitas penggunaan media audio visual terhadap kemahiran istima’ 

pada siswa kelas XI (sebelas) di Madrasah Aliyah Negeri Sampit. 

Jenis penelitian adalah penelitian Eksprimental menggunakan kelas 

control dan kelas eksperimen sebagai bahan studi. Kelas  pertama merupakan 

kelas yang diteliti sedangkan kelas kedua sebagai kelas pembanding. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Sampit kemudian yang menjadi sampel dalam  penelitian ini adalah siswa kelas 

XI (sebelas) sebagai kelas control (pembelajaran  langsung) diberi  lambang X 

dan  siswa kelas XI (sebelas) lainnya sebagai kelas eksperimen (pembelajaran 

kooperatif) diberi lambang Y di Madrasah Aliyah Negeri Sampit. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perhitungan dan keterangan 

dinyatakan bahwa kemampuan pengusaan menyimak dengan menggunakan media 

audio visual dan tidak menggunakan media audio visual terdapat perbedaan yang 

signifikan diantara keduanya, karena hasil pengukuran dan uji analisa hipotesa 

dengan menggunakan “t” test diperoleh yaitu harga t lebih besar dari harga kritik t 

table pada derajat kebebasan (db) 37 dengan taraf 5% yaitu 2,026 <  dari 5,771, 

maka berarti Ho ditolak dan Ha diterima karena terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap pembelajaran menyimak tanpa menggunakan media audio visual dan 

pembelajaran menyimak dengan menggunakan media audio visual pada kelas XI 

Madarasah Aliyah Negeri Sampit. 
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فّعالّية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على مهارة االستماع لل ل ّطاّلب في 
 الفصالحادي عشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومّية سامبيت

 الملخص
 الحتصر على ارسالئل التعليمية، خاصة وسائل الّسمعّية البصريّة وظيفة الوساإّن 

 كان .مطلقة ونتكادلعلومات فقط، بل تساعد يف تسهيل تسليم ادلعلومات الصعبة حىت 
يف كانوا الطالب يف ادلدرسة مستوى الفصل احلادي عشريف ادلدرسة الثانوية، سعداء إذا 

، مشجعني علهم تجالىتعملية التعليم باستخدام متنوعة من الوسائل اخلالّقة وادلبدعة 
نظرا ألمهّّية استخدام الوسائل يف تعليم مهارة االستماع . يف تعليم مهارة االستماع خاصة

يهتم الكاتب ليبحث عن فّعالّية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على اتقان مهارات ف
. استماع الّطاّلب

ىل الطاّلب الذين يُعّلمون بوسائل أما سؤال البحث ىف ىذا البحث ىي 
الّسمعّية البصريّة أكثرا يف مهارة االستماع من الطالب الذين ال يُعّلمون بوسائل الّسمعّية 

 لقياس فعالية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة علىالبحث ىي   وأىدافالبصريّة ؟
 .مهارة االستماع للّطاّلب يف الفصل احلادي عشريف ادلدرسة الثانوية احلكومّية سامبيت

نوع البحث ىو البحث التجرييب الذي يستخدم طبقة التحكم وطبقة التجريب 
 .الطبقة األوىل ىي الطبقة ادلبحوثة والطبقة الثانية ىي الطبقة ادلقارنة .كمادة الدراسة

وأما  .يف ادلدرسة الثانوية احلكومّية سامبيترلتمع البحث يف ىذا البحث ىو الطالب 
التعليم ) وىي طبقة التحكماحلادي عشر  الطالب يف الفصل العينات يف ىذا البحث ىو

التعلم )وىي طبقة التجرييب اخر، احلادي عشر   و الطالب يف الفصل Xبرمز (ادلباشري
 . الثانوية احلكومّية سامبيت يف ادلدرسةYيرمز إليها بالرمز  (التعاوين

 تدل على أّن يف قدرة الطالب على االستماع الذين يستخدمون نتائج البحث
الوسيلة السمعية البصرية والذين اليستخدمون فرق كبري، ألن نتيجة ادلعيار واالختبار عن 

أي  tأكرب من قيمة نقد  tأي االختبار تتاح منو قيمة  tحتليل االفًتاض باستخدام 
 Hoفيكون  5,771 من<2,026وىي % 5 بادلرتبة 37( db)اللوحة يف مرتبة احلرية 

مقبوال ألن ىناك فرق كبري حنو تعلم االستماع من غري استخدام السمعية Ha مردودا و
 .ادي عشر يف ادلدرسة الثانوية احلكومّية سامبيتاحلالبصرية وباستخدامها للفصل 
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 غيوبوس شارع :    العنوان

أقر بأن ىذه الرسالة الىت أحضرهتا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل درجة 
 ىف شعبة الًتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ) S-1)سرجانا 

مهارة  فّعالّية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على:وعنواهنا . بالنكارايا
االستماع للّطاّلب في الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية 

 الحكومّية سامبيت
وإذا ادعى  أحضرهتا وكتبتها بنفسى وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف األخر

أحد مستقبال أهنا من تأليفو وتبيني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 
ذلك ولكن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤويل شعبة الًتبية ىف قسم تعليم 

حررت ىذا االقرار بناء على رغبىت  .اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
. اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
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 اإلهداء
 

 :الجامعي إلى  أهدى هذا البحث
 

 احملبوب، عسى اهلل يرمحهما  ألخي الكبريلوالدي احملبوب الفاضل لوالديت احملبوبة احملًتمة

 ربياين صغريا وحفظهما اهلل ىف السالمة اإلميان واإلسالم ىف الدنيا واألخرة

  جزاىم اهلل خري اجلزاءيف ادلدرسة الثانوية احلكومّية سامبيتمجيع األساتيذ ىف 

  بالنكارايا جزاىم اهلل خري اجلزاء مجيع األساتيذ ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية

ومجيع أىايل الذين سعدون بدعائهم حىت وصلت إىل هناية كتابة ىذا البحث 

 أصحاب الذين كثريا اىتمامهم وساعدهتم ىف امتام البحث
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 التمهيد
 بػػػػػػػػػسم اهلل الرحمن الرحيم

. احلمد هلل رّب العادلني وبو نستعني على أمور الّدنيا و الّدين. بسم اهلل الرمحن الرحيم
الّلهم صّل وسّلم وبارك على أشرف . أشهد أن ال إلو إاّل اهلل، وأشهد أّن زلّمد رسول اهلل

 أّما بعد. األنبياء وادلرسلني سّيدنا زلّمد وعلى ألو وأصحابو أمجعني
. احلمد هلل اّلذي قد أعطيين نعمة كثرية والتوفيق واذلداية حىّت متت كتابة ىذه الرسالة

 .والصالة والسالم على سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو وسلم
ىذه الرسالة الستفاء الشروط وللحصول على درجة سرجانا لقسم تدريس اللغة العربّية 

فّعالّية استخدام "ىذه الرسالة حتت ادلوضوع . ىف اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا
وسائل الّسمعّية البصريّة على مهارة االستماع للّطاّلب في الفصل الحادي 

الباحث على ، وقف  ".عشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومّية سامبيت
ولذلك يريد الباحث ليقول . األصحاب الذين يساعدون من أول الكتابة ىذه الرسالة و آخرىا

 :الشكر ذلم ىف ىذه الفرصة

 احلقوق، ادلاجستري ىف. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوق. س.أ. فضيلة السيد الدكتور إبن علمي .1
 كرئيس اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا

 فضيلة السيد أمحدي ،ادلاجستري ىف العلوم، كعميد قسم التدريس اللغة .2
احلاج  فضيلة السيد نور الوحدة، ادلاججستري ىف الًتبّية، كادلشرفة األوىل وفضيلة السيدة  .3

عاين وأرشداين حىّت متت الكتابة أ، . مزين العلم ذاألستا كادلشرف الثاين اّلذان قد َشجَّ
 .ىذه الرسالة

جلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا، خصوصا سادات  لسادات ادلدّرسني وادلدّرسات .4
ادلدّرسني وادلدّرسات لقسم تدريس اللغة العربّية اّلذين قد أعطواين العلوم النافعة مادام 

 .الباحث تدرس ىف ىذه اجلامعة



 ك
 

سادة رئيس ومساعدي ادلكتبة اجلامعة للحكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا على حسن  .5
 .مساعدهتم ىف اقًتاض الكتب احملتاجة ذلذا البحث

 .أصدقاء ىف قسم تدريس اللغة العربّية .6
الدعاء و النصائح و العاطفة حيت أيب و أّمي و عائاليت اّلذين قد أعطواين اإلعانة و  .7

 . يكون الباحث جيتهد كثريا ىف التعّلم
ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة ىف الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم 

. حىّت حْيملنا إىل اجلّنة. ويكتب ذلم احلسناة وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم ىف أعماذلم
َفِتَحة ل . وللتحسني اآلتية حتتاج الباحثة إىل التوصّيات واالقًتحات وااِلنِْتقاد بادلن ْ آخرًا، تتوكَّ

 .الباحثة إىل اهلل كي ستكون ىذه الرسالة النافعَة لنا خصوصا للباحثة
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