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 الباب الرابع
 تهاشتحليل البيانات ومناق

 اوتعليماللغةالعربيةفيهحملةعنميدانالبحث -أ
 مدورجومسبونجمكموربنجارادلتوسطةاإلسالميةالطاىريةتاريخمدرسة -1

حدىادلدارساليتتقعيفالشارعإمناإلسالميةمدرسةالطاىريةادلتوسطة
زاكي طاىر مدورجومسبونج147رقمRT 20/RW 20كياىيحاجزلمد قرية

يفالسنةاحدىعشرمنيونيوىذهادلدرسةبنيت،كلمنتاناجلنوبيةمكموربنجار
.   1222مساحةالبناءو   6222 أرضمساحتهاعلى1992

مدورجومسبونجمكموربنجارادلتوسطةاإلسالميةالطاىريةوأمااذلويّةمنمدرسة
ىي:

 101064242249: (NIS)حصائياتعددادلدارسإلا (أ
 :مدرسةاإلسالميةجنسادلدرسة (ب
 اإلسالمية:مدرسةالطاىريةادلتوسطةاسمادلدرسة (ج
 :أمحدمدينادلاجستَتسادبدرسةيرئ (د
 :العنوان (ه

 كيائيطاىرزكي :الشارع (1
 :مدورجوالقرية (0
 :مسبونجمكمورالناحية (3
 :بنجارادلنطقة (4
 :كلمنتاناجلنوبيةاجلزيرة (5
 285711166898:رمزالربيدي (6
 72674رقماحلاتفأوالفاكس: (7



13 
 

 1992منيونيو11 : الشهروتاريخبناءادلدرسة (و

منذبناءىذهادلدرسةحىتاألنجرّبتىذهادلدرسةعددادلراتمنتبديلرئيس
ادلدرسةوىوكمايلي:

قائمةتبديلرئيسادلدرسة1،4:اجلدول

السنةاالسمالرقم

1994-1992نورمصطفي1

1997-1994أمحدزلمد0

0214-1997مفطىإيفندى4

األن-0214أمحدمدينادلاجستَت4
 

 من مدرسةواألىداف ادلتوسطة الطلبةاإلسالميةالطاىرية حتصل ىي
.واألخالقالكرميةواإلبداعيوادلبتكرةاإلسالمي

 التواألجهزةآلأحوالا -0
 ادلتوسطة الطاىرية ذلااإلسالميةمدرسة بنجار مكمور مسبونج مدورجو

ادلدرسا وأجهزة اآلالت تساعد البناء. عدد من تتكون اليت واألجهزةة آلالت
عمليةالتعليميفىذهادلدرسة.وىيكمايلى:ادلدرسةعلىنعومة

ذحالةاالتواألجهزةادلدرسية0،4:اجلدول
البيانالعدداجلنسالرقم

جيد1حجرةرئيسادلدرسة1
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جيد1حجرةوكيلرئيسادلدرسة0

جيد1حجرةاإلدارة3

جيد1حجرةالضيوف4

جيد1ادلدرسحجرة5

جيد10الفصل6

جيد1ادلكتبة7

جيد1معملاللغات8

جيد1ملعبكرّةاليد9

جيد0ادلسجد12

جيد5ادلرحاض11

جيد1ادلقصف10

جيد1موقفالطلبة13

جيد1موقفادلدرس14

جيد1مرحاضادلدرس15
 

مدورجواإلسالميةالطاىريةادلتوسطةأحوالادلدرسُتوادلدرساتيفمدرسة -3
 مسبونجمكموربنجار
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ادلدرسُت عدد مدرسة يف ادلتوسطة مسبونجاإلسالميةالطاىرية مدورجو
رجالو09مدرسا.تتكونمن41عددىميعٌت0218/0217مكموربنجار

مدرسُت10 أحوال البياناتعن لتوضيح نساء. يف ادلتوسطةمدرسة الطاىرية
أمساءادلدرسُتاآلتية:جدولقدبُتالباحثاإلسالمية
اإلسالميةالطاىريةادلتوسطةأحوالادلدرسُتوادلدرساتيفمدرسة3،4،اجلدول
0217/0218سنة

 المهنة االسم الرقم
المؤهل 
 التعليم

 الدرس

العلومالطبيعيةادلاجستَترئيسادلدرسةأمحدمدين1

اللغةاإلجنلزيةادلاجستَتادلدرسعبداهللحسُت0

عقيدةاألخالقالسرجاناادلدرسعبدالرمحن3

العلوماالجتماعيةالسرجاناادلدرسأمحدشرواين4

العلوماالجتماعيةالسرجاناادلدرسةديتالياأننديا5

اللغةالعربيةالسرجاناادلدرسةربيعةالعادوية6

تعليمادلواطنالبلدانالسرجاناادلدرسةرمحة7

اللغةاإلندونيسيةالسرجاناادلدرسةماليحة8

اللغةاإلجنلزيةالسرجاناادلدرسةخزمية9

الفقوالسرجاناادلدرسةمباركة12

تاريخالثقافةاإلسالميةالسرجاناادلدرسعبدىمناف11
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الرّياضياتالسرجاناادلدرسةإيريساسوسنيت10

اللغةاإلجنلزيةالسرجاناادلدرسأكوسورين13

العلومالطبيعيةالسرجاناادلدرسةنورعائشة14

الرّياضياتالسرجاناادلدرسةخَتالربية15

احلاسوبالسرجاناادلدرسةزيتونة16

التفسَتالسرجاناادلدرساحلاجحسنبسري17

النحوالسرجاناادلدرسأمحدداسر18

التوحيدالسرجاناادلدرسزلمدزينالدين19

التوحيدالسرجاناادلدرسحبرالدين02

اللغةالعربيةالسرجاناادلدرسخبري01

تعليمادلواطنالبلدانالسرجاناادلدرسفحريناصر00

أصولالفقةالسرجاناادلدرساحلجأمحدسربيٍت03

وصياالسرجاناادلدرساحلاجرحيان04

العلومالطبيعيةالسرجاناادلدرسةحياين05

حوالنالسرجاناادلدرسزلمدرضى06

بلوغادلرامالسرجاناسادلدرزلمدرفاعي07

الفقوالسرجانارسادلدزلمودإجنيم08
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التجويدالسرجانارسادلدمنصور09

القرآناحلديثالسرجانارسادلدمكرًن32

الصرفالسرجاناادلدرسزلمدترتام31

الرياضياتالسرجاناادلدرسمفطيإيفندي30

وصياالسرجانارسادلدشهدي33

النحوالسرجانارسةادلدسيتخاليزة34

عقيدةاألخالقالسرجانارسادلدسوناويناصر35

-السرجانارسادلدمعايف36

احلاسوبالسرجانارسادلدعبداحلافط37

اللغةاإلندونيسيةالسرجانارسادلدامحدزينالدين38

الرياضياتالسرجانارسةادلدمسنية39

-السرجاناادلوظفزلمدحسن42

-السرجاناادلدرسزلمدعزيزي41


 فاإلدارةظّمو -4

 ادلوّظفيفمدرسة عدد كان الطاىرية اإلسالمية مسبونجمكمورادلتوسطة
ادلتوسطةالطاىريةفيمكنأنترىالبياناتمنادلوّظفيفمدرسة8عددىمبنجار

اإلسالمية
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اإلسالميةادلوظفيفمدرسةالطاىريةادلتوسطة4،4،جلدولا

ادلهنةاالسمالرقم
جلنةادلدرسةمفطيإيفندي1
رئيسادلدرسةأمحدمدينادلاجستَت0
رئيساحلقولادلنهجأمحدشروين4
رئيساحلقولالطلبةزلمدعزيزى4
رئيساحلقولالدعايةربيعةالعدوية5
أمُتالصندوقعبداحلافظ6
رئيساإلدارةأمحدزينالدين7
ىيئةالتحريراإلدارةزلمدحسن8

 

الطلبة -5
مسبونجادلتوسطةاإلسالميةالطاىريةوأماالبياناتعنعددالطلبةيفمدرسة

كمايلي:0218-0217يفالسنةمكموربنجار
 عددالطلبةللصفالسابع5،4جلدول،ا

اجلنس
الفصل

عددالطلبة
دجبأ

060754الطالب
020141الطالبة

94
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عددالطلبةللصفالثامن6،4اجلدول،

عددالطلبةالفصلاجلنس
دجبأ

050552الطالب
060650الطالبة

120
عددالطلبةللصفالتاسع7،4جلدول،ا

عددالطلبةالفصلاجلنس
دجبأ

050552الطالب
010140الطالبة

90
 

 تقدًنالبيانات -ب
مدرسةالطاىريةادلتوسطةمنلدىطلبةالصفالثامنتنفيذتعليمالقراءة -1

 مدورجومسبونجمكموربنجاراإلسالمية
اىل0217أكتوبر16تنفيذتعليماللغةالعربيةيفالبحثتبدأمنتاريخ

(.لتقدًنحملةيومياتنايفادلدرسة)لقراءةمادةالتعليمىىا.و0217ديسمرب16
مفصلةعنتنفيذادلعاملةمنكلرلموعةأنيشرحعلىالنحوالتايل:

 (أ القراءة تعليم تنفيذ وباستخدام ادلربّع يفوسيلة الغامضة بطاقات
اجملموعةالتجريبية

 ادلقتضىيفاجملموعة أعدتشيء تعليم، الذيقبلتنفيذ التجريبية
فادلنظورولوضوحو(RPP)تختطيطالتعليمعصن،منهايفالتعلمتستخدم
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بادلالحق. لالختبارتعليمتنفيذ مراتومرة ثالثة ادلذكورة بوسائل القراءة
اجلدول مرات. مخسة كلها إذا البعدي. لالختبار تعليمالقبليومرة تنفيذ

التجريبيةفيمايلى:موعةاجمليفلقراءةا

يفاجملموعةالتجريبيةتنفيذتعليم4.8جلدول،ا
ادلادةحصصالدراسيةاليوموالتاريخاللقاء

1
أكتوبر01،اخلميس
0217

االختبارالقبلي28.22-28.42

نوفمرب01الثالثاء،0
0217

التعليمالثاين29.52-12.32

التعليمالثالث311.32-11.12

4
 نوفمرب00األربعاء،

0217
التعليمالرابع13.22-13.42

5
 نوفمرب03اخلميس،

0217
االختبارالبعدي28.22-28.42

 (ب القراءة تعليم يفستخداليتنفيذ الغامضة وبطاقات ادلربّع وسيلة م
 ضابضةاجملموعةال

 ادلقتضىيفاجملموعة أعدتشيء تعليم، تنفيذ الذيقبل الضابطة
 اليستخدم ووسيلة الغامضةادلربّع بطاقات منها التعليمتعص، ختطيط

(RPP)بادلالحق.ولوضوحو فادلنظور ثالثةتعليمتنفيذ ادلذكورة القراءة
مراتومرةلالختبارالقبليومرةلالختبارالبعدي.اذنكلهامخسةمرات.

 التجريبيةفيمايلى:موعةرليفلقراءةتنفيذتعليمااجلدول
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لضابطةيفاجملموعةاتنفيذتعليم4.9جلدول،ا
ادلادةحصصالدراسيةاليوموالتاريخاللقاء

1
أكتوير04اإلثنُت،
0217

االختبارالقبلي11.12-11.52

نوفمرب05السبت،0
0217

التعليمالثاين28.42-29.02

التعليمالثالث313.42-14.02

نوفمرب06االحد،4
0217

التعليمالرابع28.22-28.42

االختبارالبعدي528.42-29.02
 

 تحليل البيانات وتفسيرها - ج
 موعةالتجريبيةواجملمجموعةالضابطةللالقبلينتائجاالختبار -1

موعةاجمل"و"موعةالضابطةالصفالثامن"اجملختبارالقبليمنبياناتاال
 فيمايلى:"يفاجلدولالتجريبية

)الفصلج(للمجموعةالتجريبيةالقبلينتائجاالختبار12،4جلدول،ا
النتيجةاالسمالرقم

 62 حامدة1

 62 أملسسافطرى0

 52 واقعةاحلكمة4

 52 سيتفتحاجلنة4
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 52 نورأينا5

 82 سفلية6

 65 خليفة7

 55 نورعزيزة8

 62 مخسية9

 72 سفينا12

 82 مجيلة11

 85 الفةجنة10

 55نورحسنة13

 52سىترمحة14

 65فاطمة15

 52مطعتون16

 95قرةأعُت17

 72نورديينا18

 72عائشةىتس19

 62مال02

 65ديينا"د"01
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 55نادبة00

 75نورالبدرية04

 75حكمة04

 92سىتكاملة05

 122استقامةصفا06

 
)الفصلأ(للمجموعةالضابطةالقبلينتائجاالختبار11،4جلدول،ا

النتيجةاالسمالرقم

 122 عبدادلالك1

 52 رفعى0

 62 سيدىىزلمد4

 62 مدّرشدين4

 52 أكوسباكستو5

 82 بيتالرحيم6

 72 رمحن7

 62 سفردي8

 52 األمُت9
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 55 أمحدفوزي12

 62 مجردي11

 122 زلمدأيوب10

 82 حسنأنور14

 72 أمحدعبدالغاىن14

 92 زلمدرفيق15

 85 زلمدتوفيق16

 92 لوحاالمام17

 52 زلمدعّزنالفديل18

 52 أرياكوسوما19

 62 نورمحد02

 72 زلمدحيِت01

 75 بدىلفيأمحدح00

 62 زلمدزيٌت04

 75 زلمدحيِت04

 52 رمحت05
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تعٍت الضابطة واجملموعة التجريبية للمجموعة القبلي بياناتاالختبار
 مث الطلبة. أول البياناتنتائجقدرة النتيجةحتليل وأوطأ النتيجة أعلى دلعرفة

وادلعدلوادلعياراالحنرايف.وأماالطلبةالذينيتبعونىذااالختبارالقبليكمايف
االجلدول.

ختبارالقبلينيتبعونىذااالالطلبةالذياشًتاك10،4،جلدولا

االختبارالقبلي
اجملموعةالضابطةاجملموعةالتجريبية

فصلالثامن"أ"فصلالثامن"ج"

0605عددالطلبة

القبلاختباربناءعلىذلكاجلدوالعّرفناأنالطلبةالذينيتبعون
 القبليختبارالتصويرالعامعننتيجةاجملموعتُتيفا13،4:جلدولا

اجملموعةالضابطةاجملموعةالتجريبيةالنتيجة

122122أعلىالنتيجة

5252أوطأالنتيجة

66،9068،22ادلعدل

14،56616،273معياراالجنرف

بناءعلىىذااجلدول،أننتيجةادلعدلمناجملموعتُتتوجدالفرقإذا
نظرنامننتيجةفقط.وادلقصودمناالختبارالقبليىنادلعرفةقدرةالطلبةيف

االختبارات البياناتفالباحثاستخدم لتوضيح ولكن القراءة ادلختلفةتعليم
 كماتلي:
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أوال،االختبارالطبيعي
الطبيعي االختبار البياناتدلعملت ىل الطبيععرفة ال.ىتوزيع أم
مسرونوف.-واستخدمتباختبارقلمغوروف

 القبليختبارالايفالختبارالطبيعيحتليلانتيجة14،4جلدولا

اجملموعة
مسرونوف-قلمغوروف

اخلالصة
ادللحوظالعينة

التوزيعالطبيعي062،174التجريبية

التوزيعالطبيعي052،226الضابطة

حتصلو الطبعي االختبار نتيجة القيمة أن اجلدول، ىذا على بناء
2،25مندرجةادلغزىأكرب2،174للمجموعةالتجريبية(tailed-2ادللحوظ)

(=α)احلالأننتيجةاالختبارالقبلي توزيعالطبيعي.وأمايفاجملموعةىذا
ادللحوظ)الضابطة =2،25مندرجةادلغزىأصغرtailed)2،226-2قيمة

(α) االختبارالقبليمنرلموعتُتالتوزيعالطبيعى.وكذلكفالبياناتال
توزيعالطبيعي.

ثانيا،اختبارالتجانس

الباحثعن الباحثإىلبعدتقدًن الطبعيمثيقدم اختباراالختبار
قدرةأولالطلبةيفاجملموعتُتمتجانسانأوال.التجانس.ىودلعرفةىل

القبليختبارالاالتجانسيفختبارالحتليلانتيجة4،15جلدول،ا

اخلالصةادللحوظالعينةاجملموعة
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06التجريبية
متجانس2،777

05الضابطة

الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة قيمة أن يدل اجلدول ىذا
 يعٍت 2،777ملحوظها ادلغزىأكرب درجة فااجملعتُت(α)=2،25من

متجانسانأياالختبارالقبلييفقدرةأولالطلبةمهامتجانس.

 (U )اختبار (Mann Whitney) اختبارمانويتٍتثالثا،

موعةالتجريبيةواجلموعةأنالبياناتيفاالختبارالقبليمناجملفالباحثعرّ
 ومتجانسفالباحثاستخدام الطبيعية التوزيع مها  مانويتٍت اختبارالضابطة

(Mann Whitney) اختبار( U) 

يف (U )اختبار (Mann Whitney) مانويتٍتحتليلاختبارنتيجة4،16جلدول،ا
 القبليختبارالا

ادللحوظالعينةاجملموعة

06التجريبية
2،921

05الضابطة

يعٍت ملحوظها قيمة أن يدل اجلدول مندرجةكربأ  2،921ىذا
قيمةملحوظهاأصغرHo ردودومHa(فα=)2،25ادلغزى مقبولوإذا

مقبول.اخلالصةمنHaمردودوHo(فα=)2،25منمندرجةادلغزى
تلكالتحليليةيعٍتالتوجدالفرقيفاالختبارالقبليبُتاجملموعةالتجريبيةو

اجملموعةالضابطة.
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 الضابطةاجملموعةالتجريبيةو للمجموعةالبعدينتائجاالختبار -0

 

)الفصل"ج"(للمجموعةالتجريبيةالبعدينتائجاالختبار4،17،اجلدول

النتيجةاالسمالرقم
 82 حامدة1
 122 أملسسافطرى0
 92 واقعةاحلكمة4
 92 سيتفتحاجلنة4
 122 نورأينا5
 92 سفلية6
 122 خليفة7
 62 نورعزيزة8
 72 مخسية9
 82 سفينا12
 122 مجيلة11
 122 الفةجنة10
 82 نورحسنة14
 72 سىترمحة14
 82 فاطمة15
 92 مطعتون16
 122 قرةأعُت17
 92 نورديينا18
 92 سىبعائشة19
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 75 مال02
 72 ديينا"د"01
 65 نادبة00
 122 نورالبدرية03
 122 حكمة04
 122 سىتكاملة05
 122 استقامةصفا06

 

ضابطة)الفصل"أ"(لللمجموعةاالبعدينتائجاالختبار4،18جلدول،ا

النتيجةاالسمالرقم
 62 عبدادلالك1
 62 رفعى0
 72 زلمدسيدىى4
 95 مدّرشدين4
 62 أكوسباكستو5
 62 بيتالرحيم6
 72 رمحن7
 65 سفردي8
 92 األمُت9
 72 أمحدفوزي12
 72 مجردي11
 65 زلمدأيوب10
 82 حسنأنور13
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 72 أمحدعبدالغاىن14
 65 زلمدرفيق15
 85 زلمدتوفيق16
 72 لوحاالمام17
 72 زلمدعّزنالفديل18
 92 أرياكوسوما19
 82 نورمحد02
 95 زلمدحيِت01
 72 بدىلفيأمحدح00
 92 زلمدزيٌت04
 95 زلمدحيِت04
 72 رمحت05

 

اجمل من لطلبة البعدي االختبار يف واجملموعةالبيانات موعةالتجريبية
النتيجةا أعلى البياناتدلعرفة مثحتليل الطلبة. اخر تعٌتنتائجقدرة لضابطة

كمايلي:وأوطأالنتيجةوادلعدلواالحنرافادلعيارى
البعديختباراليتبعونىذااالذينالطلبة4،19جلدول،ا

البعدياختبار
ضابطةموعةااجملالتجريبيةموعةاجمل

صفالثامن"أ"صفالثامن"ج"

0605عددالطلبة

 البعديكاملُتختبارالابناءعلىذلكاجلدولعرّفناأنالطلبةالذينيتبعون
البعديختبارالاويرالعامعننتيجةاجملموعتُتيفتص4،02جلدول:ا
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رلموعةالضابطةرلموعةالتجريبيةالنتيجة

12295أعلىالنتيجة

6262أوطأالنتيجة

87،3174،62ادلعدل

10،92011،983االحنرفادلعيارى

بناءعلىىذااجلدول،أننتيجةادلعّدلمناجملموعتُتتوجدالفرقإذا
أخر قدرة دلعرفة ىنا البعدي االختبار من وادلقصود فقط. نتيجة من نظرنا

تعليمالقراءةولكنلتوضيحالبياناتفالباحثاستخدماالختباراتالطلبةيف
 ادلختلفةكماتلي:

أوال،االختبارالطبيعي
الطبيعي االختبار عملت البيانات ىل الطبيعيدلعرفة ال.توزيع أم
مسرونوف.-واستخدمتباختبارقلمغوروف

 البعديختباراليفاالختبارالطبيعيحتليلانتيجة4،01،اجلدول

اجملموعة
مسرونوف-قلمغوروف

اخلالصة
لحوظادلعينةال

التوزيعالطبيعي062،220التجريبية

التوزيعالطبيعي052،222الضابطة

علىىذا ااجلدولبناء مننتيجة الطبعيحتصلعلىقيمةال، ختبار
( tailed-2ادللحوظ ) التجريبية 2،220للمجموعة من ادلغزىأصغر درجة
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2،25(=α)توزيعالطبيعية.وأماالالبعديختبارالىذااحلالأننتيجةا
درجةادلغزىأصغرمن2،222(tailed-2قيمةادللحوظ)موعةالضابطةاجمليف

2،25(=α)منالبعديختبارالا.وكذلكتوزيعالطبيعىأيضاالفالبيانات
.التوزيعالطبيعيرلموعتُت

اختبارالتجانسثانيا،

اختبارالتجانس.االختبارالطبعيمثيقدمالباحثإىلبعدتقدًنالباحثعن
قدرةاخرالطلبةيفاجملموعتُتمتجانسانأوال.ىودلعرفةىل

البعديختبارالالتجانسيفاحتليلاختبارنتيجة4،00جلدول،ا

اخلالصةادللحوظالعينةاجملموعة

06التجريبية
متجانس2،591

05الضابطة

قيمة الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة أن يدل اجلدول ىذا
يعٍت ادلغزى2،591ملحوظهما درجة من 2أكرب ،25(=αاجملعتُت فا  )

متجانسأياالختبارالبعدييفقدرةأخرالطلبةمهامتجانس.

 (U )اختبار (Mann Whitney) اختبارمانويتٍتثالثا،

موعةالتجريبيةواجملمنالبعديختبارالاأنالبياناتيففالباحثعرّ
 U اختبارمبمتجانسفالباحثاستخدتوزيعالطبيعيةوالموعةالضابطةمهااجل

يف (U )اختبار (Mann Whitney) مانويتٍتحتليلاختبارنتيجة4،03جلدول،ا
 البعديختبارالا
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لحوظادللعينةااجملموعة

06التجريبية
2،221

05الضابطة

أصغرمندرجةادلغزى2،221اجلدوليدلأنقيمةملحوظهايعٍتىذا
2،25(=αف )Haمقبول و أكربمندرجةHoة ملحوظها قيمة وإذا مردود
مقبولة.وىكذامنتلكالتحليليةتعٍتHoمردودوHα(فα=)2،25ادلغزى

توجدالفرقيفاالختبارالبعديبُتاجملموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطةالذين
والطلبةالذين)كوكامي(الغامضةبطاقاتوسيلةادلربّعويتعلمونالطلبةباستخدام

القراءةيفتعليماليستخدموهنا

 أن البيانات حتليل من خلصت واستإذا، ادلربّع وسيلة الغامضةبطاقاتخدام
الطاىريةادلتوسطةمدرسةيفالقراءةلدىطلبةالصفالثامن)كوكامي(يفتعليم

فّعال.سمبونجمكموربنجارباإلسالمية
 


