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 الباب الربع 

 حتليل البياانت ومناقشتها

 حملة عن امليدان البحث  . أ

ابطوالكاليمنتان .1 األوىل احلكومية االسالمية الثانوية مدرسة بناء عن اتريخ
 اجلنوبية

يفاألصلمدرسة  األوىلابطوالكانتاملدرسةالثانويةاالسالميةاحلكومية
مناحلاجماهيوينمعروف1959الثانويةاالسالميةالعاديةاليتأتسستيفسنة

وزارة من اخلاص االسالمية الثانوية مسجلكمدرسة ميثاق على احلصول و
الشؤونالدينيةإندونيسيانيابةعنرئيساملكتباإلقليميلوزارةالدينيفمقاطعة

نوبية،رئيسقسمالرتبيةالدينيةاالسالميةأمحدشاليكداشالنبرقمكاليمنتاناجل
L.o/3/451/lvc/781978يناير3 اتريخ. 

املدرسة إحدى هو مارابهان األوىل احلكومية االسالمية الثانوية مدرسة
القرية/املقاطعةاجملاورةاألخرى.وقدثبتمنخالل املختارةللعامةمارابهانو
هذه يف تعليم ملواصلة األبنائها تسجيل يف العامة املصلحة يف املستمرة الزايدة

 املدرسة.
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من فرع هو مارابهان األوىل احلكومية االسالمية الثانوية مدرسةمدرسة
الثانويةاالسالميةاحلكوميةاألوىلبنجرماسني،واحلصولعلىاستقالليةخاصةيف

 1993.43اكتوبر25كوميةمنذالتاريخشكلتغيرياحلالةإىلمدرسةاحل

ابطوال .2 األوىل احلكومية االسالمية الثانوية املدرسة يف املدرسني أحوال
 كاليمنتاناجلنوبية

أحوال املدرسني يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األول  4،1اجلدول
 طوالاب

 املهنة االسم ابلكامل رقم 

رئيساملدرسةالسرجاانسوردي، دكتورندس1

انئبالرئيساملدرسةقسماألكادييةسوفرمنتو،املاجستري دكتورندس2

انئبالرئيساملدرسةقسمالطالبمجرةالفوزية،السرجاان3

البنيةأبوسوفيان،املاجستري4 و املرافق املدرسة الرئيس انئب
التحتية

انئبالرئيساملدرسةالعالقاتالعامةممدزينالدين،السرجاان5

رئيساملكتبةاحلاجةمحيدة،السرجاان6

رئيسخمرتالعلومالطبيعيةسريرمحويت،السرجاان7

 
43 Drs.Suardi, Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Barito Kuala, NPSN: 

30301160/3020881, NSM: 131163040008, (alamat Jalan Veteran RT. 13 kec.Marabahan, 

kab.Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70511,2018), hal 1 
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منّسقديينممديوهيلحسىن،املاجستري8

منّسقالتوجيهاإلرشاديإيدويت،السرجاان9

منّسقالفنون،الثقافةواملهاراتاجلّنة،السرجاانروضة10

منّسقجملةسيتنورحسنة،السرجاان11

منّسقالرايضةأمحدرفعت،السرجاان12

منّسقاملقصفورايدةاألعمالهيلداموليانيت،السرجاان13

مرشداملنّظمةرحيانوحيودي،السرجاان14

مدربقسماحلبشيمسرينويت،السرجاان15

مدربقسمالتالوةزيالين،السرجاان16

مدربقسمالباسكرباكاأنصارالدين،السرجاان17

مدربقسمالكشافةكوسنندرحاديسابرت،السرجاان18

مدربقسمحتفيظالقرآنممدأشفيارحيان،السرجاان19
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االسالميةاحلكوميةاألوىلابطوالكاليمنتانأحوالالطلبةيفاملدرسةالثانوية .3
 اجلنوبية

 الطلبة يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األول ابطوال 4.2اجلدول 

 عدد الغرفة  العدد الطالبة  الطالب  الصف  رقم 

78801585الصفالعاشر1

82611385الصفاحلاديعشر2

82601425الصفالثاينعشر3

 15 438 171 183 العدد

 تقدمي البياانت و تفسريها  . ب

 نتيجةاالختبارالقبليللفصلني .1

"2"و"1"بقسمالعلوماإلجتماعيةيعىنللفصلنينتيجةاالختبارعلىبناء
كااّليت:

 من نتائج االختبار القبلي  املعدل 4.3اجلدول 

فصل
نتيجةاالختبارالقبلي

املعدلجمموعة

76.08الضابطة"1"قسمالعلوماإلجتماعيةاحلاديعشرب

73.08بيةيالتجر"2"قسمالعلوماإلجتماعيةاحلاديعشرب
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بية،ييفهذااجلدول،حدداملعدلاليتيصبحاملستوىاملنخفضلفصلجتر
 ويصبحاملستوىاملرتفعلفصلالضابطة

 بيةيالوصفعنالتعليمللمجموعةالضابطةوالتجر .2

 اجملموعةالضابطة (أ

 تنفيذ تعليم مهارة الكتابة يف اجملموعة الضابطة 4.4اجلدوال 

 األهداف املوضوع  الساعة  اليوم و التاريخ  رقم 

1 13اجلمعة، مايو
2022

08:30–
09:15

االختبار
القبلي

يف املبدائية الطلبة قدرة ملعرفة
الكتابةالعربية

2 20اجلمعة، مايو
2022

08:30–
09:15

و احلج
العمرة

يف املبدائية الطلبة قدرة ملعرفة
الكتابةالعربية

3 27اجلمعة، مايو
2022

08:30–
09:15

االختبار
البعدي

الكتابة يف الطلبة قدرة ملعرفة
العربيةبعدالتعليم

أماخطواتتعليممهارةالكتابةيفاجملموعةالضابطةكمايلي:

 الباحثموادالكتابة.يكتب (1

 يشرحالباحثمعىنوبياناملواد. (2

 يعطيويكتبالباحثاملفرداتيفسبورة. (3

 ويطلبالباحثأنيكتبومجيعطلبةيفكتابتهم. (4
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 بيةياجملموعةالتجر (ب

 بية يتنفيذ تعليم مهارة الكتابة يف اجملموعة التجر  4.5اجلدوال 

 األهداف املوضوع  الساعة  اليوم و التاريخ  رقم 

1 13اجلمعة، مايو
2022

09:15–
10:00

االختبار
القبلي

املبدائيةيف ملعرفةقدرةالطلبة
الكتابةالعربية

2 20اجلمعة، مايو
2022

09:15–
10:00

و احلج
العمرة

املبدائيةيف ملعرفةقدرةالطلبة
الكتابةالعربية

3 27اجلمعة، مايو
2022

09:15–
10:00

االختبار
البعدي

الكتابة الطلبةيف قدرة ملعرفة
العربيةبعدالتعليم

التجر اجملموعة يف الكتابة مهارة اإلمالءيتعليم طريقة ابستخدام وأمابية .
خطواهتاكمايلي:

 الباحثيقرأالنص. (1

 يستمعالطالبإىلالنصويقلدون. (2

السبورة (3 على الكتابة الطالب من متيطلب اليت ابملفردات املتعلمقة
 إمالءها.

 يصلحالباحثالكتابةاخلاطئة. (4

 يطلبمنالطالبمراقبةونسخالنص. (5

يقومالباحثبتصحيحوحتسنيكتابةالطالب. (6
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 نتائجاالختبارللمجموعةالضابطة .3

الكتابة طريقة الضابطةابستخدام اجملموعة التعليميف عملية العام، بشكل
طريقةاإلمالء.دوناستخدام

أواليفهذهاجملموعةيوجداالختبارالقبلي.وأهدافهذااالختباريعىنأن
الثنوية مدرسة يف عشر احلادي الصف طلبة لدى الكتابة تعليم نتائج يعرف

احلكومية النتائجيفاإلسالمية الباحث أخذ و اجلنوبية. األوىلابطوالكاليمنتان
القبليهذهاجملموعةابستخدامطري يهدفاالختبار الكتابة. تعليم الكتابةيف قة

أيضاليعرفالقدرةاألوىلمنطلبةالصفاحلاديعشربقسمالعلوماإلجتماعية
"1."

يفعل القبلي، االختبار الكتابةيف الكتابةابستخدامطريقة تعليم أداء بعد
ا القدرة ليعرف االختبار هذه فاهلدف البعدي، االختبار يفالباحث ألخرية

اجملموعةالضابطة.

وابلتايلعرضالباحثنتائجمهارةالكتابةلدىطلبةالصفاحلاديعشر
نويةاإلسالميةاحلكوميةابطوالابستخداما"مبدرسةالث1بقسمالعلوماإلجتماعية"

طريقةالكتابة:

 تصوير نتائج االختيار للمجموعة الضابطة 4.6اجلدول 

 أمساء الطلبة  رقم 
 نتائج االختبار 

 االختبار البعدي االختبار القبلب 

6070أديتيا1
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7080أمحدرمضاين2

7470أميليا3

9084دوين4

8084ممدأرابين5

9490ممدهيكال6

7476ممدإقبال7

9080فضيلةممدرققا8

8074راينالدين9

7074مادي10

7068مونيكا11

8078ممدأريل12

7480انداأميليا13

 8084نبالرمضانياسافيرتي14

6060هنراايديورمحتكا15

8084نورايوسافيرتي16

9080راينهدايةللا17
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8074سلفينانويفأجنرايين18

7070سييتمرمي 19

7470سييتسوفيا20

8076سييتزينب21

6070اتريأوليا22

 76.18 76.36 املعدل 

 7.008 9.634 املعيار األحنراف 

 نتائجاالختبارللمجموعةالتجريبية .4

التجر اجملموعة يف التعليم ابستخداميعملية القبلي االختبار يف طريقةبية
االختبارالبعديابستخدامطريقةاإلمالء.الكتابةو

أواليفهذهاجملموعةيوجداالختبارالقبلي.وأهدافهذااالختباريعىنأن
الث مدرسة يف عشر احلادي الصف طلبة لدى  الكتابة تعليم نتائج نويةايعرف

احلكومية اجلنوبيةاإلسالمية النتائجيفاألوىلابطوالكاليمنتان الباحث أخذ و .
.يهدفاالختبارالقبليواحلروفاهلجائيةهذهاجملموعةابستخدامطريقةالكتابة

أيضاليعرفالقدرةاألوىلمنطلبةالصفاحلاديعشربقسمالعلوماإلجتماعية
"2."

يف النتائج معدل فيوجد اجملموعة. هذه يف البعدي االختبار إنتهاء بعد
ع احلدي "الصف اإلجتماعية العلوم بقسم عشر2شر احلادي الصف أدىن "
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".فيعنيالصفاحلاديعشربقسمالعلوماإلجتماعية1بقسمالعلوماإلجتماعية"
"2."

 بية يتصوير نتائج االختبار للمجموعة التجر  4.7اجلدول 

 أمساء الطلبة  رقم 
 نتائج االختبار 

 االختبار البعدي االختبار القبلب 

6680عبدالرمحن1

80 74أديليازهراسلسابال2

5670أدسسفرينا3

8694أمحدغزايل4

7880أمحدرفلي5

6478أمحدأسريي6

7880أمحدقشريي7

6670بدريةالعدوية8

7480حفسةنورمطمعّنة9

5868إمامسنتوس10

7880جينةلطفياين11

8078إنسانكاملممد12
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7484ممدخرياألنوار13

8890ممدرضىأنصاري14

7888ممدسرواين15

9094ممدشافعي16

7582مريةالكفتية17

7880ممدرنغا18

6670نيداأذكيا19

6070نورشفى20

7078نيالفرتايان21

8078نورالّشفى22

6870عفيفاصوحلا23

7080وحيورامتا24
 79.25 73.08 املعدل 

 7.291 9.002 املعيار األحنراف 
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 حتليل البياانت . ج

 املعدلومعياراألحنراف .1

حلساباملعدلواالحنرافIBM SPSS Ver. 22 استخدمتالباحثبرانمج
واجملموعةالضابطة،كمابيةياملعياريعلىنتائجاالختبارالقبلييفاجملموعةالتجر

يلي:

يف حتليل املعدل واالحنراف املعياري   IBM SPSS Ver. 22نتائج برانمج  4.8اجلدول 
 على نتائج االختبار القبلي

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Eksperiment 24 68 94 79.25 7.291 53.152 

Kontrol 22 60 90 76.18 7.008 49.108 

Valid N 

(listwise) 
22      

 

 

وأمااملعدلمن76.36املعدلمناالختبارالقبلييفاجملموعةالضابطة=
= البعدي اجملموعة76.18االختبار يف القبلي االختبار من األحنراف واملعدل

.7.008وأمااالختبارالبعدي=9.634الضابطة=

وأمااملعدل73.08بية=يوأمامعدلمناالختبارالقبلييفاجملموعةالتجر
ومعياراالحنرافمناالختبارالقبلييفاجملموعة79.25مناالختبارالبعدي=

.7.291وأمااالختبارالبعدي=9.002التجربية=
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االختبار"ت"يفاالختباراالختبارالطبيعيةواالختبارالتجانسيف .2
 البعدي

اوال:اختبارالطبيعية

ال. أم الطبيعية توزيع البياانت هل ملعرفة الطبيعية اختبار الباحث عمل
.مسرونوف.خطواهتاكمايفاملالحق–واستخدامالباحثقلمغوروف

على  حتليل االختبار الطبيعية   يف   IBM SPSS Ver. 22نتائج برانمج  4.9اجلدول 
 نتائج االختبار البعدي 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimen Kontrol 

N 24 22 

Normal Parametersa,b Mean 79.25 76.18 

Std. Deviation 7.291 7.008 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .209 .129 

Positive .209 .129 

Negative -.182 -.116 

Test Statistic .209 .129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008c .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

0.05  (=α ) 
فالبياانتتوزيعSig( 2 tailed )0.05أمااخلالصةمنتلكحتليليةإذا

 . ( α) 0.05 فالبياانتغريتوزيعالطبيعيةبدرجةاملغزى0.05الطبيعيةإذا

التجر اجملموعة يف اجلدول ذلك على يعينيبناء ملحوظها النتيجة أن بية
املغزى0.008 درجة من الطبي0.05أكرب توزيع اجملموعةفالبياانت ويف عية،

فالبياانت0.05أكربمندرجةاملغزى0.200الضابطةأننتيجةملحوظيعين
توزيعالطبيعية.
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اثنبا:اختبارالتجانس

التجر البياانتيفاجملموعة الباحثأن البياانتيعرف الطبيعيةو توزيع بية
أيضا.سيستعمل الطبيعية توزيع الضابطة اجملموعة التجانس.يف اختبار الباحث

واملقصودمنهذااخلتباريعينملعرفةهلنتائجاجملموعتنييفاالختبارالبعديتدّل
التجانسأماغريالتجانس.أماخطواتحتليلهاكمايفاملالحق.

على نتائج  يف االختبار التجانس   IBM SPSS Ver. 22نتائج برانمج  4.10اجلدول : 
 البعدياالختبار 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Post Test 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.111 1 44 .741 

إذا تعين التحليلية تلك من اخلالصة  Sig( 2 tailed ) 0.05>أما
فالبياانتغريالتجانسبدرجةSig( 2 tailed ) 0.05<  فالبياانتالتجانسوإذا

 0.05αاملغزى

أكربمن0.741دّلهذااجلدوليفاجملموعتنيأّنالنتيجةملحوظهايعين
فالبياانتمناجملموعتنيهيمتجانسة.0.05درجةاملغزى

 (Independent Sample Test)"ت"اثلثا:االختبار

التجانس. الطبيعية توزيع و الطبيعية البياانت توزيع الباحث وجد
االختبار بني"ت"  فاستخدامت الفرق ملعرفة مسفيل إندافندين االختبار أي

التجر طريقةيبياجملموعة ابستخدام بدون الضابطة و اإلمالء طريقة ابستخدام ة
 اإلمالءعننتائجاالختبارالبعدي،كمايلي:
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على نتائج االختبار "ت"    IBM SPSS Ver. 22: نتائج برانمج 4.11اجلدول 
 االختبار البعدي

Levene’s Test For Equality of Variances  

Std. Eror 

Difference 

Mean 

Difference Sig.(2-tailed) 

2.112 3.068 .153 Equal variances 

assumed 

Nilai  

2.109 3.068 .153 Equal variances 

not assumed 

0.05  (=α ) 

أّن اجلدول ذلك على  aHف0.05>0.153هوSig( 2 tailed )بناء
و التجر0Hمردود اجملموعة بني الطالبة نتائج عن الفرق فاليوجد بيةيمقبول

االختبار يف اإلمالء طريقة استخدام بدون الضابطة و اإلمالء طريقة ابستخدام
 .غريفّعالالبعدي.فوجدتالباحثأناستخدامطريقةاإلمالءيفتعليمالكتابة

ألّن فّعال؟ غري أنملاذ التجريبية اجملموعة يف الطبيعية اخلتبار نتائج من
يعين ملحوظها املغزى0.008النتيجة درجة من توزيع0.05أكرب فالبياانت

يعين نتيجةملحوظ أن الضابطة اجملموعة أكربمندرجة0.200الطبيعية،ويف
التجانس0.05املغزى نتائج من مثّ الطبيعية. توزيع اجملمفالبياانت أّنيف وعتني

يعين ملحوظها املغزى0.741النتيجة درجة من من0.05أكرب فالبياانت
البياانتالطبيعيةوتوزيعالطبيعية الباحثتوزيع اجملموعتنيهيمتجانسة.وجد

0.05>0.153هوSig( 2 tailed )أّن"ت"  التجانس.فاستخدامتاالختبار
 مقبول.0Hمردودو aHف
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الكرف ذلك اخلالصةمن التجريبيةيفيأما للمجموعة املعّدل نتائج عين،

القبلي البعدي73.08االختبار االختبار املعّدل79.25ويف نتائج مثّ ،
القبلي االختبار يف الضابطة البعدي76.36للمجموعة 76.18واالختبار

يستطيعةمهارةالكتابةماللغةالعربيةلرتقيياستخدامطريقةاإلمالءيفتعلفلذلك،
نتائجتعليممهارةالكتابةجملموعةالتجريبية)الصفاحلاديالعشربقسمأّنيرقي

" اإلجتماعية األوىل"(1العلوم احلكومية اإلسالمية الثانوية بباطوالابملدرسة
 .كاليمنتاناجلنوبية
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االختبار القبلي االختبار البعدي

عديأما كرف معّدل يف االختبار القبلي واالختبار الب

المجموعة التجريبية المجموعة  الضابطة




