
 ملّخص

 

ت واالتصاالت يف تطبيق وسائل تكنولوجيا املعلوما" البحث العلمي ابملوضوع
تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

رقم  ،قد كتبته يولياين مشرفة"،  م 6102-6102للعام الدراسي  تولونج أجونج
م، كلية الرتبية والعلوم التعليمية، قسم  3132، سنة 3233322182:دفرت القيد

الدكتور  ة، جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية، حتت املشرف:تعليم اللغة العربي
 .احلاج أسعار املهاجر املاجستري

 وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مهارة الكالم.: الكلمة األساسية

 كالم يف فصل احلادية عشر و قدرة الطالبكان، تعليم مهارة ال خلفية البحث:
. فلذا، أنةسهم حيث املدرسني والطالبمن  ها:منو تختلةة، املل عوامال األهن للكالم أقل.

وسائل لريتةع نتائج تعليم الطالب. حتتاج وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال
يف املدرسة الثانوية  تعليم مهارة الكالم ة التعليم و حتسني قدرة الطالب يفلياألجل فع

 اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.

وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تطبيقو  ما أنواع (1 مسائل البحث:
اليت استتخدامها يف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية 

تطبيق وسائل تكنولوجيا املعلومات ما مشكالت  (2 احلكومية األوىل تولونج أجونج؟
لكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية واالتصاالت يف تعليم مهارة ا
 احلكومية األوىل تولونج أجونج؟

وسائل تكنولوجيا املعلومات  تطبيقو  ملعرفة أنواع (1 :أهداف البحث
واالتصاالت اليت استتخدامها يف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة 

تطبيق وسائل  مشكالت ملعرفة (2. ولونج أجونجالثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة 

 .  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج



( طريقة مجع احلقائق: 2 .( املدخل الكيةي والتصميم الوصةي1 منهج البحث:
خبطوات  الطريقة اإلستقرائية ابلة املنظمة، والوثيقة. طريقة حتليل احلقائق:املالحظة ، املق

 تقليل احلقائق و عرض احلقائق مث حتقيق احلقائق/ اإلستنتاج.

 وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطبيقو  أنواع (1: نتائج البحث

ملدرسة الثانوية ا يف الدين مهارة الكالم يف الةصل احلادية عشر املستتخدمة يف تعليم
احلاسوب، و الة املكرب  احلكومية األوىل تولونج أجونج، مثل بووير بوينت، اإلسالمية
واي فاي يف الةصل احلادية عشر / الدولية / اإلنرتنت شبكة وجهاز العرض، و الصوت،

ختطيط يف التدريس، وهو يسمى خبطوات  مدرسة اللغة العربية تستعدها: طبيقوت الدين.
( power point) تعد وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبووير بوين. يسالتدر 

يف أايم بعيدة قبل أن تعرضها يف الةصول الدراسية، وجتب على املدرسة أيضا  أن تصنع
و بعد . إبعداد بعض الصور ذات الصلة ابملوضوع أو مادة اليت ستعرض يف الةصل

مبهارة الكالم، حىت  ابللغة العربية اليت تناسب الختيار الغناء ذلك، جتب على املدرسة
مشكالت تطبيق تكنولوجيا املعلومات  (2 .ميكن الطالب على تكرار النطق واللحجة

وهي مشكالت التقنيات و   هذا الةصل نوعان، يف واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم
لعرض الوقت مشكالت الوقت. أ( مشكالت الوقت: هلا حتديد الوقت. كان يف جهاز ا

حمدد و عرض املادة الدراسية يف وقت وجيز. ب( و أما مشكالت التقنيات فهي: 
صعوبة يف استعمال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. بسبب ألتها متنوعة، 

 فتحتاج سرعة املدرسة يف استعماهلا

 
 

 

 
 
 

 



 

 
ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Penerapan Media Berbasis ICT dalam 

Pembelajaran Maharah Kalam di Kelas XI MAN 1 Tulungagung” ini ditulis 

oleh Yuliani Musyarofah, NIM 2812133058, tahun 2017, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung, Dosen Pembimbing:  Dr. H. As’aril Muhajir, M.Ag. 

Kata kunci:  Media Berbasis ICT, Ketrampilan Berbicara 

Latar belakang: Pembelajaran maharah kalam di kelas XI dan 

penguasaan  siswa untuk berbicara sedikit. Hal tersebut dikarenakan faktor yang 

berbeda-beda. Diantaranya dari segi guru maupun siswa itu sendiri. Oleh karena 

itu, dibutuhkan adanya media berbasis ICT untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa.dan untuk efektivitas pembelajaran dan peningkatan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran maharah kalam di MAN 1 Tulungagung. 

Fokus Penelitian: 1  ( Apa saja dan bagaimana penerapan media berbasis 

ICT  yang diterapkan dalam pembelajaran maharah kalam (kemampuan berbicara) 

siswa-siswi kelas XI MAN 1 Tulungagung? 2) Apa saja problematika penerapan 

media berbasis ICT dalam pembelajaran maharah kalam (kemampuan berbicara) 

siswa-siswi kelas XI MAN 1 Tulungagung? 

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui apa saja dan bagaimana 

penerapan media berbasis ICT yang digunakan dalam pembelajaran maharah 

kalam (kemampuan berbicara) siswa-siswi kelas XI MAN 1 Tulungagung. 2) 

Untuk Mengetahui apa saja probematika penerapan media berbasis ICT dalam 

pembelajaran maharah kalam (kemampuan berbicara) siswa-siswi kelas XI MAN 

1 Tulungagung. 

Metode penelitian: Pola penelitian: deskriptif-kualitatif. Metode 

pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Metode 

analisis data: induktif, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan./ 

verifikasi. 

    

Hasil penelitian: 1) Macam-macam media berbasis ICT digunakan dalam 

pembelajaran maharah kalam siswa kelas XI Agama di MAN 1 Tulungagung, 

diantaranya media power point, speaker, laptop, LCD, dan jaringan wifi/ internet 

di kelas XI Agama. Penerapannya dilakukan dengan cara guru menyiapkan RPP 

dan berbagai media berbasis ICT yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Media power point dirancang jauh-jauh hari dengan menyiapkan 

beberapa gambar, dan lagu yang disesuaikan dengan tema materi yang akan 

diajarkan. Guru memilih lagu berbahasa Arab agar siswa mampu menirukan 

bunyi dan lahjahnya. 2) Problematika penerapan media berbasis ICT dalam 



pembelajaran maharah kalam meliputi problematika teknik, dan problematika 

waktu. Problematika waktu yaitu: dalam penyajian materi waktunya terbatas. 

Sedangkan problematika teknik, yaitu karena alat yang bermacam-macam, 

diperlukan ketangkasan guru dalam pengaplikasiannya. 

 
 


