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 أحوال الطلبة بمدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية منطقة بنجر -2
864متلاااا 2626-2639تنجااااونجةساااانة2كااااانمدرسااااةالثانويااااةاحلكوميااااة

:ةطل ة.انظ إىلاجلدولاآلتي
تنجونج2:أحوالالطل ةةمدرسةالثانويةاحلكومية4.3اجلدول

اجلللةاإلعدادالفصل
الطال اتالطالب

X BAHASA  83422
X IPS 1 243216
X IPS 2 263616
X IPS 3 253615
X IPS 4 93625
X IPS 5 37825

X MIPA 1 312215
X MIPA 2 342216
X MIPA 3 31 21 16 
X MIPA 4 31 34 27 
X MIPA 5 32 34 26 
XI IPS 1 36 32 28 
XI IPS 2 38 32 16 
XI IPS 3 26 9 29 

XI MIPA 1 37 36 11 
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أ -3

ح
و 
ا
ل
رئييييييس مدرسييييية والمدررسيييييين والمدررسيييييات والميييييو  ين مييييين مدرسييييية الثانويييييية  

 تنجونج 2الحكومية
لتوضااي .مدرسااا48تنجااونج2الثانويااةاحلكوميااةمدرسااةةادلدرسااٌنعاادد

ال احااا قاادمتنجااونج،2الثانويااةاحلكوميااةادلدرساااةمدرساا أحااوالعاا ال يانااات
:اآلتيةادلدرسٌنأمساءجدوال
تنجونج2:أحوالرئيسمدرسةةمدرسةالثانويةاحلكومية4.2اجلدول
وقتالوظيفةاسمرئيسادلدرسةرقم
-2638 احلانهدياتالس جانا3

XI MIPA 2 35 37 12 
XI MIPA 3 35 37 12 
XI MIPA 4 35 38 11 
XII IPS 1 35 36 13 
XII IPS 2 35 36 13 
XII IPS 3 37 35 12 
XII IPS 4 35 39 14 

XII MIPA 1 33 38 29 
XII MIPA 2 33 38 29 
XII MIPA 3 32 39 13 
XII MIPA 4 32 39 13 

864اجلللة
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تنجونج2ادلدّرسٌنوادلوظفٌنةمدرسةالثانويةاحلكومية:أحوال4.1اجلدول

 المهنة مادة دراسية األسماء الرقم

رئيسادلدرسةاحلانهدياتالس جانا  .3

 ادلدّرس ال ياضيات احلانج  انشاحالس جانا  .2

 ادلدّرس الفيزياء سوراساالس جانا  .1

 ادلدّرسة اإلندونيسيةاللغة احلاجةرينايكاونّ يتاجملستًن  .4

 ادلدّرسة اللغةاإلجنليزية رتنودميلةالس جانا  .5

 ادلدّرسة توجيهادلشورة احلاجةليناسغيتاالس جانا  .6

 ادلدّرس ال ياضة م ليالس جانا  .7

 ادلدّرسة اللغةاإلندونيسية اربينةالس جانا  .8

 ادلدّرس التاريخ سوك دياجملستًن  .9

 ادلدّرسة اللغةاإلندونيسية الس جانااحلاجةعليلسديايت  .36

 ادلدّرسة ال ياضيات الدكتورانداغالوحنورهداية  .33

ادلدّرسةتعليمادلواطنةالدكتوراندااحلاجةروسليان  .32

 ادلدّرس علمالكلياء الدكتوراندوسزللودالدي   .31
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ادلدّرسال ياضياتاحلانروديم تفاينال جانا  .34

 ادلدّرس ال ياضة الس جانازللدحّّتيسين  .35

احلاجةفليتاميسوسيانا  .36
الس جانا

ادلدّرسةعلمبيولوجي

ادلدّرسةعلمبيولوجياحلاجةنورالقل يةالس جانا  .37

ادلدّرسعلماالقتصادالفيالنورالس جانا  .38

ادلدّرست بيةاإلسالميةزللدمسليمالس جانا  .39

ادلدّرسةعلماالقتصادالدتوراندااحلاجةروضةاجلنة  .26

ادلدّرسةاللغةاإلندونيسيةوردينةالس جانا  .23

ادلدّرسةعلماالجتلاعرمحوايتالس جانا  .22

ادلدّرستوجيهادلشورةعاريفرمح حكيماجملستًن  .21

ادلدّرست بيةاإلسالميةاحلاجةنورمحيدةالس جانا  .24

ادلدّرسةعلمبيولوجيربيةالفرتةالس جانا  .25

ادلدّرسعلماالقتصادفرتيانداينالس جانا  .26

ادلدّرسةتعليمادلواطنةنانٌنح ييتالس جانا  .27

ادلدّرسةال ياضياتريناساريورداينالس جانا  .28
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احلاجةميشانيتديسيفاطلة  .29
اجملستًن

ادلدّرسةاللغةالع بية

ادلدّرسةاللغةاإلجنليزيةأندريحندياينالس جانا  .16

ادلدّرسةعلماالقتصادحندياينالس جاناإيدا  .13

ادلدّرسةتعليمادلواطنةإيفيإلياسيتالس جانا  .12

ادلدّرسةاللغةاإلجنليزيةزكيةالس جانا  .11

ادلدّرسةاللغةاإلجنليزيةميازليجاالس جانا  .14

سلالنالس جانا  .15

ادلدّرسةعلمالكلياءيأيتاجملستًن  .16

أوانالس جانا  .17

ادلدّرسةالتاريخاحلاجةنورهديةالس جانا  .18

ادلدّرسعلمفيزياءداديمامسولياديالس جانا  .19

احلانيولياتونمسللة  .46
الس جانا

ادلدّرسعلمالكلياء

ادلدّرسةعلمالفيزياءريسناأسواتونحسنةالس جانا  .43

ادلدّرسةعلماجلغ افيةأريساف اميتاالس جانا  .42
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ادلدّرسةعلماالجتلاعالس جاناريينرسفياين  .41

ادلدّرسةاللغةاإلجنليزيةنيالكليالالس جانا  .44

ادلدّرسال ياضةمس انإيفنديالس جانا  .45

ادلدّرسةاللغةالع بيةخليفةالنساءالس جانا  .46

ادلدّرسةعلماالجتلاعنينيغستيانغسي الس جانا  .47

كليلةالس جانا  .48


 

 تنجونج 2أحوال اآلالت واألجهزة بمدرسة الثانوية الحكومية  -4
 احلكومية الثانوية مدرسة ا ج  ة 2أحوال الدارسة السنة ة -2639تنجونج

م.2626
تنجونج2:أحوالا ج  ةمبدرسةالثانويةاحلكومية4.4اجلدول
 العدد المباني الرقم
 26 الفصل 3
 1 اإلدارة 2
 3 مقصف 1
 3 ادلكت ة 4
 3 ادلصل  5
3سلتربالكل يوت  6
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3سلترباللغات 7
3سلتربالكلياء 8
3سلتربا حياء 9
3سلتربالفيزياء 36
3غ فةالكشفية 33
3غ فةرللسالطالب 32
3غ فةالتوجيهادلشورة 31
3غ فةال ياضية 34
3غ فةج ودالصحةادلدرسة 35
3غ فةالف  36
3قاعة 37
5م حاضادلدرس 38
34م حاضالطل ة 39


مهيييييارة  تعليم يفرسيييييوم الهزيلييييية  سيلةو امباستخد لتعليما سيلةو لستعماا عملية -5
 .تنجوج ۲حلكومية برنامج ال ائدة المشتركة في المدرسة الثانوية ا طلبة ىلدالقراءة 
ة(XI MIPA 1 dan XI MIPA 2) ب ناامجالفائادةادلشارتكةةنتائجعل ءبناو
ةلع بيةاللغةالتعلماةرساااااااااااوماذلزيلاااااااااااةسيلةوامباستخدلتعليماسيلةولستعلااعللية

.تنجااون۲حلكوميةاب نااامجالفائاادةادلشاارتكةةادلدرسااةالثانويااةطل ةىلدم ااارةالقاا اءة
:يليكلااتباخلطوملقياال احثةا
 .(RPP)رسلداخبطةتنفيذ (أ
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 .لتعلمافاهدألتحقيقمليتستخدااذلزيلةرسومسيلةادوعدإ (ب
 .رسوماذلزيلةسيلةوامباستخدسةرالداةلفصلاةلطل ةاال اح ادعدإيتم (ن
 .رسوماذلزيلةسيلةوامباستخداددلواتقدًن (د
لتعلماافهدأحتقيقىمدلتحديدلتعلماتسل جاتقييم (ه


 تقديم البيانات -ب 

مااااارس8ينااااي حاااّت8تنفياااذالتعلااايمواخت اااارةهاااذاال حااا ابتااااداءمااا التااااريخ 
م.قامال احا ماادةالتعلايمعا م اارةالقا اءةلادىطل اةب ناامجالفائادةادلشارتكةة2626

م حلةا وىل،مكّونم اجمللوعةالضابطةواجمللوعةالتج ي ياة.فا ممن لاايعاينةاجمللوعاة
.إن(Komik)وسيلةوأماةاجمللوعةالتج ي يةتساتخدموسايلةرساوماذلزيلاةالضابطةبدون

خباصاااةةاجمللوعااااة(Komik)وسااايلةرسااااوماذلزيلاااة هاااذاال حااا دلع فاااةماااادىتساااتخدم
 التج ي ية.

 تن يذ تعليم القراءة في المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية -1
ينااي 8رالق لايةياوماربعااءةتااريختنفيذتعليمةهذاال ح بدأاالخت ا

وأماااتعلاايمالقاا اءةباادأال احاا مةاجمللوعااةالضااابطةواجمللوعااةالتج ي يااة.2626
مةاجمللوعااةالضااابطةواجمللوعااة2626يناااي 34محااّت2626يناااي 9ماا تاااريخ

اجمللوعااااةمة2626ينااااي 34التج ي ياااة،واالخت اااارال عاااديةياااوماإل ناااٌنتااااريخ
الضابطةواجمللوعةالتج ي ية.

كلاة RPPق لتنفيذتعليمةاجمللوعٌن،صلمال اح خبطةالتنفيذالتعليم
 ادلالحق.
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 تنفيذتعليمالق اءةةاجمللوعةالضابطة (أ
ق لتنفيذالتعليم،ال اح أعدماحيتانإليهةالتعليملللجلوعة

التعليم التنفيذ خطة بوضع الدراسة، ادلواد وتنظيم صلم الضابطة.
RPP . ال عدىلقاءا، واالخت ار لقاءا الق ل  التعليملالخت ار وتنفيذ

 بدون الضابطة اجمللوعة ة لقائٌن، ة اذلزيلةالق اءة رسوم وسيلة
(Komik) ،الضابطة ةاجمللوعة الق اءة تعليم تنفيذ إىلاجلدول أنظ 
فيلايلي:

 :تنفيذتعليمالق اءةةاجمللوعةالضابطة4.5اجلدول
ادلادةالساعةالتاريخ/اليوملقاء
االخت ارالق ل 5م2626يناي 8االربع،3

التعليما وىل:3م2626يناي 31اال نٌن،2
  يةاجلالق اءة

التعليمالثاين:7م2626يناي 35ا ربع،1
الق اءةالصامتة

التعليمالثال :3م2626يناي 26اال نٌن،4
ت مجةالنصّ

االخت ارال عدى2م2626يناي 26اال نٌن،5


 تنفيذتعليمالق اءةةاجمللوعةالتج ي ية (ب
ق لتنفيذالتعليم،ال اح أعدماحيتانإليهةالتعليملللجلوعة

التج ي ية لللجلوعة الق اءة تعليم ة مقارنة أكث  إعداد التج ي ية.
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ولللجلوعةالضابطة.سوىتنظيمادلوادالدراسة،وبضعخطةالتنفيذ
 RPPالتعليم . لقاءا، ال عدى واالخت ار لقاءا الق ل  وتنفيذلالخت ار

وسيلةرسومالتعليمالق اءةةلقائٌن،ةاجمللوعةالضابطةباستخدام
 اجمللوعة، (Komik)اذلزيلة ة الق اءة تعليم تنفيذ اجلدول إىل أنظ 

الضابطةفيلايلي:
:تنفيذتعليمالق اءةةاجمللوعةالتج ي ية4.6اجلدول

ادلادةالساعةالتاريخ/اليوملقاء
االخت ارالق ل 7م2626يناي 8االربع،3

التعليما وىل:3م2626يناي 33الس ت،2
  يةالق اءةاجل

التعليمالثاين:7م2626يناي 35ا ربع،1
الق اءةالصامتة

التعليمالثال :3م2626يناي 38الس ت،4
ت مجةالنصّ

االخت ارال عدى2م2639س تلرب2الس ت،5
 

 االختبار القبلى للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيةنتائج  -2
نت   دلع فة ا وىل الق ل  ال اح االخت ار اجمللوعةيجةعلم أوالم  الطل ة

الق ل االخت ار نتائج وأما الصامتة. الق اءة ع  التج ي ية واجمللوعة م يالضابطة
اجمللوعةالضابطةواجمللوعةالتج ي يةعل الق اءةالصامتةكلاةاجلدول.
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:نتيجةاالخت ارالق ل م اجمللوعةالتج ي يةع الق اءةالصامتة4.7اجلدول
قيلةأمساءال قم
76ع دادلزيد3
55أمحدالغفاري2
55أمحدحيٍن1
86أنيسكلالصلح 4
56سفوت اأجنسلار5
66أريتنوأديلٌننتو6
66دالندىفرتينابال 7
56دلفاستياوان8
55دويأنيتا9
56فضيلزي 36
56قيلةفج يالنور33
65فرتياين32
55غسيتداينارفنشاح31
56جفيأكتارا34
45جويتانورج يا35
55 فناليدياغ36
66زللدخيدررمحان37
56 ميسيروتأدريان38
45زللدأفياتال محان 39
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زللدأوليارمحان26  65
76زللدفيصلأكرب23
55زللدخيكالخلدي22
55ن يالالشفاء21
56نورالنساءفرتياين24
56نورليناس ياينفولوجنان25
45رجناسفوت احاريف امتا26
65 رفيسادرما27
45 ريكافربيناسفوت ي28
66 رزقيف ينةالنساء29
56 سنديدويأغوستنا16
66 سيتزللودة13
66 فكغوف ينّت12
65 وينينلناب حتيح يامي11

3855 اجمللوع
56,23 ادلعدل


:نتائجاالخت ارالق ل م اجمللوعةالضابطةع الق اءةالصامتة4.8اجلدول
قيلةأمساءال قم
66 أدريانمولنانزر3
45أمحدش  دي2
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66أالنك ستوكلندي1
66أدلاخدجية4
76النساءملياويت5
55كرتناخًنةاخلالفة6
65دندىسليستيانوررفيتا7
65إندريرفلدي8
75إفيتاص فناستياين9
56فرتيارمحة36
55سرتيسنوغليهف متاأجي33
55إغناسيوسدندي32
65جالفدياين31
75خىنفليا34
55زللدجعف رض 35
86ملياديجندرا36
55مليشاأردىيسلتا37
56 زللدأندرستياون38
65زللدإروي سفرتا39
زللدإذلمع يفٌن26  56
76ن يالاذلج ى23
65ن يلمولدناف حستيت22
55نندىفوزيرفعي21
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56نساخًننا24
75نورشفاء25
55رمسحاديفانورفط ي26
66 ريكاأميلياولندري27
66 رزق زلفيام شدا28
86 ريوكوأوقيالف قان29
55 سنديمولنا16
66 صلقيةه تناس  مان13
75 ودياولندري12
76 زلف ت ينندى11

2646 اجمللوع
63,82 ادلعدل


ةحتليلادلعّدل IBM SPSS Statistics v.22:نتيجةب نامج4.9اجلدول

واالحن افادلعياريعل االخت ارالق ليع الق اءةالصامتة
 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean Std. Deviation 

Kelas 

Eksperimen 
33 45 80 56,21 8,294 

Kelas Kontrol 33 45 80 61,82 9,422 

Valid N 

(listwise) 
33     
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أنأعل  الصامتة الق ليع الق اءة االخت ار م نتيجة عل اجلدول، بناء
وادلعّدل45وأدىنالنتيجةم اجمللوعةالتج ي ية86النتيجةم اجمللوعةالتج ي ية

.8،294واالحن افادلعياريم اجمللوعةالتج ي ية56،23م اجمللوعةالتج ي ية
 الضابطة م اجمللوعة أعل النتيجة الضابطة86وأما م اجمللوعة وأدىنالنتيجة

45 الضابطة اجمللوعة م  اجمللوعة9،422وادلعّدل م  ادلعياري واالحن اف
 .9،422الضابطة

 والمجموعة الضابطةنتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  -3
عللال اح االخت ارال عديةاللقاءاخلامسدلع فةهلتوجدالف مبٌن

اجمللوعةالتج ي يةاليتباستخداموسيلةرسوماذلزيلةةتعليمم ارةالق اءةواجمللوعة
ونتيجةاالخت ارال عديم  الضابطةبدوناستخدامرسوماذلزيلةةتعليمالق اءة.

 لوعةالتج ي يةواجمللوعةالضابطةكلاةاجلدول.اجمل


:نتيجةاالخت ارال عديم اجمللوعةالتج ي يةع الق اءةالصامتة4.36اجلدول
قيلةال قم
85 ع دادلزيد3
76 أمحدالغفاري2
76 أمحدحيٍن1
96 أنيسكلالصلح 4
86 أجنسلارسفوت ا5
66 أريتنوأديلٌننتو6
86 دالندىفرتينابال 7
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76 دلفاستياوان8
65 دويأنيتا9
85 فضيلزي 36
66 فج يالنورقيلة33
96 فرتياين32
65 غسيتداينارفنشاح31
75 جفيأكتارا34
66 جويتانورج يا35
75 ليدياغ فنا36
86 زللدخيدررمحان37
76 ميسيروتأدريان38
75 زللدأفياتال محان 39
زللدأوليارمحان26  76
85 زللدفيصلأكرب23
96 زللدخيكالخلدي22
75 ن يالالشفاء21
66 نورالنساءفرتياين24
76 نورليناس ياينفولوجنان25
65 رجناسفوت احاريف امتا26
75 رفيسادرما27
66 ريكافربيناسفوت ي28
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86 رزقيف ينةالنساء29
65 سنديدويأغوستنا16
85 سيتزللودة13
76 فكغوف ينّت12
76 وينينلناب حتيح يامي11

2146 اجمللوع
71،48 ادلعدل


:نتائجاالخت ارال عديم اجمللوعةالضابطةع الق اءةالصامتة4.33اجلدول
قيلةأمساءال قم
76 أدريانمولنانزر3
66 أمحدش  دي2
65 أالنك ستوكلندي1
76 أدلاخدجية4
76 النساءملياويت5
66 كرتناخًنةاخلالفة6
76 دندىسليستيانوررفيتا7
65 إندريرفلدي8
76 إفيتاص فناستياين9
66 فرتيارمحة36
66 غليهف متاأجيسرتيسنو33
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76 إغناسيوسدندي32
86 جالفدياين31
65 خىنفليا34
75 زللدجعف رض 35
65 ملياديجندرا36
66 مليشاأردىيسلتا37
75 زللدأندرستياون38
76 زللدإروي سفرتا39
زللدإذلمع يفٌن26  66
55 ن يالاذلج ى23
86 ن يلمولدناف حستيت22
55 نندىفوزيرفعي21
66 نساخًننا24
76 نورشفاء25
86 رمسحاديفانورفط ي26
66 ريكاأميلياولندري27
65 رزق زلفيام شدا28
76 ريوكوأوقيالف قان29
76 سنديمولنا16
66 صلقيةه تناس  مان13
86 ودياولندري12
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75 زلف ت ينندى11
2356 اجمللوع
67،27 ادلعدل



ةحتليلادلعّدل IBM SPSS Statistics v.22:نتيجةب نامج4.32اجلدول
واالجن افادلعياريعل االخت ارال عديع الق اءةالصامتة

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Eksperimen 33 60 90 73,48 9,395 

Kelas Kontrol 33 55 80 67,27 7,298 

Valid N (listwise) 33     

 

أعل  أن الصامتة الق اءة ال عديع  االخت ار نتيجة م  عل اجلدول، بناء
 وادلعّدل66وأدىنالنتيجةم اجمللوعةالتج ي ية85النتيجةم اجمللوعةالتج ي ية

 التج ي ية واالحن افادلعياري68،64م اجمللوعة التج ي ية .7،811م اجمللوعة
55وأدىنالنتيجةم اجمللوعةالضابطة96وأماأعل النتيجةم اجمللوعةالضابطة

 الضابطة اجمللوعة م  الضابطة68،11وادلعّدل اجمللوعة م  ادلعياري واالحن اف
8،616.
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عة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي في المجموعة التجريبية والمجمو  -4
 الضابطة

أمارللعنتائجاالخت ارةاجمللوعةالتج ي يةواجمللوعةالضابطةتكونم 
 ةاجلدول. كلا الصامتة الق اءة التج ي يةتعليم رللوعنتائجاالخت ارةاجمللوعة

واجمللوعةالضابطةم تعليمق اءةالصامتة.


التج ي يةواجمللوعةالضابطةم :رللوعنتائجاالخت ارةاجمللوعة4.31اجلدول
تعليمالق اءةالصامتة

ال قم
اجمللوعةالضابطةاجمللوعةالتج ي ية

االخت اراالخت ارال عدياالخت ارالق لي
الق لي

االخت ار
ال عدي

3768566 76 
255 76 45 66 
155 76 66 65 
486 96 66 76 
556 86 76 76 
666 66 55 66 
766 86 65 76 
856 76 65 65 
955 65 75 76 
3656 85 56 66 
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3356 66 55 66 
3265 96 55 76 
3155 65 65 86 
3456 75 75 65 
3545 66 55 75 
3655 75 86 65 
3766 86 55 66 
3856 76 56 75 
3945 75 65 76 
2665 76 56 66 
2376 85 76 55 
2255 96 65 86 
2155 75 55 55 
2456 66 56 66 
2556 76 75 76 
2645 65 55 86 
27657566 66 
28456666 65 
29668686 76 
16566555 76 
13668566 66 
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12667675 86 
11657676 75 
3855214626462356اجمللوع
56,2371،4863,8267،27ادلعدل

 


ادلعدلةاجمللوعةالتج ي يةواجمللوعةالضابطةم تعليم:ف ومقيلة4.34اجلدول
الق اءةالصامتة

االخت ارال قم
قيلةادلعدل

الف م اجمللوعة
التج ي ية

اجمللوعة
الضابطة

-56،2363،865،65االخت ارالق لي3
71،4767،276،2االخت ارال عدي2

 
تحليل البيانات وت سيرها - ج

 في االختبار البعدي للمجموعتين عن القراءة الصامتةاالختبارات  -1
االخت اراتةاالخت ارال عديع الق اءةالصامتة

 اخت ارالط يعية (أ
.الأمتوزياعالط يعياةال يانااتهالدلع فاةالط يعيةاخت ارال اح علل
ةكلاااااخطواهتااااا.مس نااااوف-قللغاااا وفباخت ااااارال احاااا اسااااتخدمو

.ادلالحق
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:نتيجةحتليلاخت ارالط يعيةةاالخت ارال عدي4.35اجلدول

اجمللوعة
مس نوف-قللغ وف

αاخلالصة
ملحوظالعيانات

توزيعالط يعية116،6126،65التج ي ية
توزيعالط يعية116،6316،65الضابطة

α= 6،65 
ةحتليل IBM SPSS Statistics v.22نتيجةب نامج:4.36اجلدول

االخت ارالط يعية
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

N 33 33 

Normal Parameters
a,b

 Mean 73,48 67,27 

Std. 

Deviation 
9,395 7,298 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,160 ,174 

Positive ,160 ,174 

Negative -,102 -,161 

Test Statistic ,160 ,174 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,032
c
 ,013

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

يعين ملحوظ ا نتيجة أن التج ي ية اجمللوعة ة اجلدول ذل  دل
6،12 ادلغزى درجة م  ة6،65أكرب و الط يعية، توزيع فال يانات
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يعين ملحوظ ا نتيجة أن الضابطة ادلغزى6،31اجمللوعة أكربم درجة
 فال ياناتتوزيعالط يعيةأيضا.6،65

 اخت ارالتجانس (ب
عاااااا فال احاااااا أنال يانااااااااتةاجمللوعااااااةالتج ي ياااااااةغااااااًنالط يعياااااااة

اسااااتخدمال احاااا وال ياناااااتةاجمللوعااااةالضااااابطةتوزيااااعالط يعيااااةأيضااااا،
اخت ارالتجانسوادلقصودم هذااالخت اريعيندلع فةهلنتائجاجمللاوعتٌن
ةاالخت ااااارال عااااديتاااادلالتجااااانسأمال.أماااااخطااااواتحتليل اااااكلاااااة

ادلالحق.
:نتيجةحتليلاخت ارالتجانسةاالخت ارال عدي4.37اجلدول
اخلالصةαملحوظالعيناتاجمللوعة
11التج ي ية

التجانس6،3236،65
11الضابطة

α:6،65 

ةحتليل IBM SPSS Statistics v.22نتيجةب نامج:4.38اجلدول
 االخت ارالتجانس

Test of Homogeneity of Variances 

Kelas Eksperimen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,468 1 63 ,121 
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6،323اجمللااااوعتٌنأننتيجااااةملحوظ ااااايعاااايندلعلاااا اجلاااادولة
فال ياناتم اجمللوعتٌنهيالتجانس.6،65أكربم درجةادلغزى

 
 اخت ار)ت( (ن

أنال ياناااتةاالخت ااارال عااديماا اجمللااوعتٌنتوزيااعال احاا ع فاات
دلع فاةهال (Uji t)اساتخدمتاخت اارتال احا الط يعيةوالتجاانس.ف

اجمللوعةالتج ي يةاليتيستخدمبوسيلةرسوماذلزيلةةتوجدالف مبٌن
تعلاايمالقاا اءةالصااامتةباجمللوعااةالضااابطةالاايتباادوناسااتخدامبوساايلة

رسوماذلزيلةةتعليمالق اءةالصامتةةاالخت ارال عدي.
حتليلة   IBM SPSS Statistics V.22ب نامجنتيجة:4.39اجلدول

 االخت ارالق ليوال عدينتائجعل t اخت ار
 

Group Statistics 

 Kelas 

Kontrol N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kelas 

Eksperimen 

Eksperimen 33 73,48 9,395 1,635 

Kontrol 32 67,03 7,280 1,287 
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 ع فتنتيجة السابق اجلدول عل  ادلغزى6،61بناء درجة م  أصغ 
ةتعينيالصةم تل التحليلاخل.ادل دودةH0ادلق ولةوHaف6،65

باجمللوعةبوسيلةرسوماذلزيلة يةاليتتعلل يوجدالف مبٌناجمللوعةالتج 
.ةاالخت ارال عدي

حتليل الف م توجد أهنا اجمللوعتٌن ة ال عدي االخت ار نتائج عل  بناء
 باستخدام يتعللوناجملبٌنIBM.SPSS.V.22ال يانات اليت التج ي ية لوعة

 اذلزيلة رسوم وسيلة باستخدام اليت(Komik)الق اءة الضابطة اجمللوعة و
لطل ة الق اءة تعليم ة مبعىن أي ا خ ار. حب  بط يقة الق اءة يتعللون

 ادلشرتكة الفائدة اذلزيلة(XI MIPA I)ب نامج رسوم وسيلة باستخدام
(Komik) .فعال 

 


