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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pendidikan terdapat hubungan antara pendidik serta peserta didik 

yang berinteraksi satu sama lain dengan tujuan ketercapaian pendidikan. 

Interaksi tersebut sangat jelas dapat dilihat dalam proses pembelajaran dimana 

saat pendidik mengajarkan ilmu, keterampilan pada peserta didik.
1
 

Pada hakikatnya proses pembelajaran yakni proses komunikasi yakni 

menyampaikan perkataan dari pendidik melewati media yang digunakan untuk 

peserta didik dengan apa yang sedang diinformasikan yaitu: isi ajaran maupun 

didikan yang terdapat dengan kurikulum.
2
 

Terdapat komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

diantaranya yakni metode pendidik dalam mengajar serta media yang dipakai 

untuk  pembelajaran. Terdapat peran dalam media pembelajaran yakni untuk 

membantu pembelajaran  yang turut berdampak keadaan belajar yang dibuat 

oleh pendidik.
3
 

   Dukungan akan perkembangan ilmu pengetahuan serta sarana 

teknologi sekarang yang sangat mudah digunakan, guru patut sanggup terampil 

dengan alat-alat yang sudah tersedia, alat-alat tersebut merupakan tuntutan 

jangka waktu yang panjang. 
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Media pembelajaran mempunyai empat ragam yakni audio, audio-visual, 

multimedi serta visual, setiap ragamnya dapat difungsikan dengan keperluan 

pembelajaran. 

Media audio dalam pembelajaran termasuk media yang mempunyai 

posisi utama dalam tindakan proses pengajaran maharah istima’. Media audio 

yakni perantara berisi pesan dalam bentuk auditif  (tidak lebih bisa menangkap 

suara saja) serta bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, siswa dalam proses 

pembelajaran.
4
 

Media audio dibagi menjadi beberapa jenis yakni: jenis Radio, jenis 

phonograph, jenis open reel tapes, jenis cassete tape recorder, jenis, radio 

pendidikan, jenis rekaman dan terakhir mp3.Tiap ragam memiliki sesuatu yang 

diperlukan dan tidak diperlukan. 

Berdasarkan Hunry Menyimak yakni suatu runtutan aktivitas menangkap 

suara dari lisan dengan sangat memperhatikan pembicara, pemahaman guna 

memperoleh informasi, serta memahami makna dari pembicara. 

Komunikasi dalam sehari-hari yang bersifat auditif sangat banyak 

digunakan dalam keseharian. Begitu juga dengan kegiatan pengajaran, dari 

anak SD sampai dengan mahasiswa.
5
. 

Proses menyimak dapat membantu seseorang untuk sangat mudah 

menguasai kosa-kata serta kalimat yang dimana dapat membantu dia untuk 

berkomunikasi dengan lawan pembicaranya dengan sangat lancar. Pemahaman 
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tentang kata serta kalimat sangat memudahkan seseorang untuk kehidupan 

sehari-hari.
6
 

Berdasarkan Pengertian yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai “Penggunaan Media Pembelajaran Audio 

Dalam Pembelajaran Maharah Istima’ Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Agama Islam UMM Periode 2018/2019’’ 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Jenis-jenis media audio apakah yang digunakan untuk pembelajaran maharah 

istima’ (مهارة االستماع) mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang periode 2018/2019? 

2. Bagaimana penggunaan media audio dalam pembelajaran maharah 

istima’ (مهارة االستماع) mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang periode 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis media pembelajaran audio dalam pembelajaran 

mahara Istima’ ( االستماع ةمهار ) mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang periode 

2018/2019?  
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2. Untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran audio dalam 

pembelajaran maharah istima’ ( االستماع ةمهار ) mahasiswa prodi Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 

periode 2018/2019? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan hasil yang dapat 

memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Hal tersebut dapat dijelaskan 

dibawah ini: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan gambaran terhadap teori pembelajaran maharah Istima’ 

( االستماعةمهار ) khususnya dalam media Audio. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu 

bagi dosen, siswa, universitas dan peneliti. 

a. Peneliti 

Sebagai pengetahuan tentang manfaaat media audio dalam 

pembelajaran maharah istima’. 

b. Dosen 

Sebagai keterampilan dalam penggunaan media dan 

mengaplikasikanya dalam kelas. 
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c. Mahasiswa 

Sarana meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab khususnya maharah Istima’. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Semua kelas A dan kelas B prodi PBA FAI UMM periode 2018/2019. 

2. Mata kuliah untuk penelitian ini adalah khusus istima. 

3.  Media Audio yakni media pembelajaran yang digunakan. 

 

F. Batasan Istilah 

Dengan batasan istilah dibawah ini bertjuan supaya memperjelas kaida-

kaidah diantaranya berikut ini:  

a. Penggunaan yakni: proses tahapan, cara, atau pemakaian dalam 

menggunakan sesuatu.
7
 

b. Media merupakan alat untuk peserta didik yang bisa merangsang dalam 

belajar serta dapat menyajikan pesan.
8
 

c. Proses pembelajaran yaitu komunikasi yang terjadi dalam dua arah yang 

dilaksanakan antara pendidik dan peserta didik dalam suatu sistem.
9
 

d. Media Audio yakni tidak lain dapat didengar saja oleh indera pendengar 

melalui telinga.
10

 

                                                           
7
KBBI,  Kamus besar bahasa indonesia, diakses 12 juni 2016. 

8
Arief S .Sadiman, et al,Media Pendidikan (Pengertian , Pengembangan, san 

pemanfaatanya). (Jakarta: Rajawali Pers,2014) Hal  6 
9
Eko Triyanto, Sri Anitah, Nunuk Suryani,”Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran,” 

Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.1 No 2(2013), 226-238 



6 
 

e. Menyimak adalah menangkap isi pesan dan memahami makna dengan 

mendengarkan suara dilakukan dengan sengaja dalam penuh perhatian 

agar memperoleh beberapa informasi yang terkandung didalamnya.
11

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi meliputi beberapa bagian setiap pembahasan saling 

bersangkutan. 

BAB I: Memuat secara umum mengenai masalah akan dicermati. Unsur 

untuk bab satu yakni: latar belakang, perumusan masalah, maksud serta 

tujuan,  pemanfaatan, pembatasan istilah juga sistematika penulisan.  

BAB II: Berisi tinjauan pustaka bertujuan mendeskripsikan pengertian, 

jenis media audio serta perbedaan dengan penelitian terdahulu yang saling 

mengaitkan akan penelitian ini. 

BAB III: Terdapat yang memuat tentang metode penelitian, mulai dari 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi yang ditempati dalam 

penelitian, sumber data yang di ambil, informan penelitian, teknik kumpulan 

data yang digunakan data serta teknik akan analisis data.  

BAB IV: Memaparkan hasil yang sudah melewati tahapan dari data-data 

yang diperoleh kemudian memiliki dua pembahasan diantaranya yakni proses 

mengajar dosen untuk maharah istima   terdiri dari dua kelas prodi PBA, serta 

jenis audio yang dipakai saat proses belajar mengajar. 

BAB V: berisi hasil simpulan dan saran. 
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