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 رابعباب ال
 ومصادرهاتحليل البيانات 

 التصوير العام عن مكان البحث - أ

  اموروس دالمباب السالم المتوسطة اإلسالمية بدرسة تاريخ م  -1

 تقع يف الشارع ساتيا اموروس داملبباب السالم ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة 
77RT    بنيت ، اجلنوبيةكلمنتان  اجلنوبية ماسُتبنجار  مدينة اموروس داملب 777رقم
مث  باب السالم مبعهد قبلها  7998 سنةيف  . الذي أنشأهاM2 3.164  أرض  على

باعتماد 7999 سنةيف  اموروس داملبادلتوسطة اإلسالمية  باب السالم مدرسةصار 
 . بباعتماد  3177 سنةمث يف  ج

 يرتفعها اموروس داملبادلتوسطة اإلسالمية  باب السالممدرسة  الًتبية أهداف
 اإلرتقاء وحتّققها واجملتمع، الطلبة، بولدينُت، التعاون رابطة يرتفعها ، الًتبية تنفيد
ادلتوسطة  باب السالم ادلدرسة نظرة أّما. وادلخترب ادلكتبة، ادلدرسة، اللوزام بيت

 مع واجملتمعّية اجلنسّية اإلسالمية، نظر اليت طلبة يعدون هي اإلسالمية فاموروس دامل
ادلتوسطة اإلسالمية  باب السالممدرسة  البعثة أنّ  على جودّي، أو الّنوع جيد علم

 .اموروس داملب

اموروس بباب السالم المتوسطة اإلسالمية مدرسة في  المعلمأحوال  -2
 دالم
يف السنة  اموروس داملبباب السالم ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة عن  عدد ادلعلم 

أستاذة لتفصيل البيان أنطر إىل اجلدول اآليت  أستاذ ومثنية  3177-3176الدراسية 
: 
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باب السالم المتوسطة اإلسالمية مدرسة في أحوال المعلم  .4.1الجدول 

 م. 2117-2116سنة الدراسية في ال اموروس دالمب

ل -3

ب

ة

 

ف

ي

 

ا

 ل

 

 باب السالم المتوسطة اإلسالمية فاموروسالمدرسة أحوال الطلبة في  -3

يف السنة  اموروس داملبباب السالم ادلتوسطة اإلسالمية بادلدرسة الطلبة عدد 
الطلبة لتفصيل البيان أنطر إىل اجلدول ثانية و سبعون  3177-3176الدراسية 

 اآليت :

 الرقم اإلسم المهنة

 7 ، ادلاجستَتليٍت خالسة رئيس ادلدرسة

 3 ، ادلاجستَتحسُت أنصري  احلاج أمُت صندوق

 7 جنيدي ادلعلم

 4 مورنيايت ادلعلم

 5 حسب اهلل ادلعلم

 6 ّسر الربّ  ادلعلم

 7 نور هدية ةادلعلم

 8 أمحد خَت األزكى ادلعلم
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باب السالم المتوسطة اإلسالمية درسة مفي . أحوال الطلبة 4.2الجدول 

 م.2117-2116في السنة الدراسية  اموروس دالمب
 عدد الطلبة المرأة الرجل الفصل الرقم

 77 75 78 سابعال 7
 31 73 8 ثامنال 3
 31 77 9 تاسعال 7

 73 39 35 مجموع العدد
 

المتوسطة اإلسالمية  باب السالممدرسة  في الصف طلبة  4.3: الجدول
  2116/2117 باموروس دالم

 اجلملة الطالبات الطالب الفصل الرقم
 71 4 6 فرقة )أ( ثامنال 7
 71 4 6 (ب) فرقة ثامنال 3

 31 8 73 كلية مجلة 
 

 . اموروس دالمبباب السالم المتوسطة اإلسالمية  مدرسة أحوال -4

 يقوم اموروس داملبباب السالم ادلتوسطة اإلسالمية  مدرسة العمارة حالة بشكلة
 يفضيق  األرض على ادلباين. أيضا ادلدارس العمارة بعض هناك ويوجد ،ثابتة بالبناء

 . باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية فاموروس دامل مدرسة
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 فيما حد ملكت باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية فاموروس دامل جغرايف بشكلة
 :  يلي

اإلسالمية فاموروس  إلبتدائيةاباب السالم  مدرسة حاّدت الغريب جانب (أ
 . دامل

 مزارع حاّدت الشرقي جانب (ب
 ادلصلى حاّدت الشمايل جانب (ت

 بنجرماسُت. 77احلكومية  الثانوية مدرسة حاّدت اجلنويب جانب
باب السالم المتوسطة اإلسالمية فاموروس درسة مفي أحوال األجهزة  -5

 م2117-2116في السنة الدراسية  دالم
يف  باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية فاموروس داملبادلدرسة عدد األجهزة 

عشرة األجهزة، لتفصيل البيان أنطر إىل اجلدول  3177-3176السنة الدراسية 

 اآليت :

المتوسطة اإلسالمية  باب السالممدرسة األجهزة في . 4.4الجدول 
 م. 2117-2116دراسية في السنة ال باموروس دالم

 العدد المباني الرقم
 7 قاعة رئيس ادلدرسة 7
 7 قاعة اإلدارة 3
 7 قاعة ادلعلم 7
 7 قاعة الصحة 4
 7 (Osis)قاعة الدرس اإلضايف  5
 4 الفصول 6
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 3 ادلرحاض 7
 7 ادلصلى 8
 7  ادلكتبة 9

 7 معمل اللغة 71
 7 اللغة سلترب 77

 
 تقديم البيانات -6

 التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة في العربية اللغة تعليم تنفيذ -1
 سفتمبت   18 -سفتمبت   4 تاريخ من البحثيبداء يف العربية اللغة تعليم تنفيذ

 القراءة. مهارة هي التعليم ومادة .مدرسة يف الباحث جيعل التعليم، ويف هذا
باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية الثامن  صف الطلبة إىل القراءة يوصل مواد كل

 حملة لتقدنً  .البحث يف مناهج زلدد كما الدعاملة عليو حكم اللف كل .فاموروس دامل
 وصممت .التايل على النحو يشرح أن رلموعة كل من الدعاملة تنفيد عن مفللة

 ثالث أي التعليم أما تنفيذ .البعدي واالختبار القبلي االختبار أي التقونً  االدة الباحث
 باستخدامالقراءة  مهارة تنفيذ عن جلدول .البعدي واالختبار القبلي االختبار اللقاء مرّات
 :يلي ما يف جدول نظورأالشفوية    السمعية  طريقة

 طةمجموع الضابالمهارة القراءة في   اللغة تعليم تنفيذ (أ
 القراءة اجملموعة مهارة تعليم يف ادلقتضي ما كل إعداد أوال التعليم، تنفيذ قبل

 إلختبار البعدي و القبلي إلختبار أن وعلى  ( RPP)التعليمية حتيط تنفيذ .الضابطة
 ومرة القبلي إلختبار مرة ومرة مادام التعليم تنفيذ .العربية باللغة قراءة مدارس طلبة سائل

 :يايل الضابطة كما اجملموعة يف التعليم تنفيذ جدول .البعدي إلختبار
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 تنفيذ تعليم في المجموعة الضابطة 4.5لجدول: 

 االجتماع التاريخ/اليوم الساعة ادلوضوع
القبلي اإلختبار 4-5  األمجعة

 2017 فربورى11 

 األول االجتماع

التعليم  األمجعة 6-5
 2017 فربورى11 

 االجتماع الثاىن

البعدي اإلختبار  األمجعة 4-5
 2017 فربورى 22

الثالث االجتماع

 
 لتجريبيةا مهارة القراءة في المجموع  اللغة تعليم تنفيذ (ب

 القراءة اجملموعة مهارة تعليم يف ادلقتضي ما كل إعداد أوال التعليم، تنفيذ قبل
 إلختبار البعدي و القبلي إلختبار أن وعلى  ( RPP)التعليمية حتيط تنفيذ .لتجريبية

 ومرة القبلي إلختبار مرة ومرة مادام التعليم تنفيذ .العربية باللغة قراءة مدارس طلبة سائل
 :يايل كما  لتجريبيةا اجملموعة يف التعليم تنفيذ جدول .البعدي إلختبار

 لتجريبيةاتنفيذ تعليم في المجموعة  4.6لجدول: ا
 االجتماع التاريخ/اليوم الساعة ادلوضوع

القبلي اإلختبار 6-5  األمجعة

 2017 فربورى22 

 األول االجتماع

التعليم  األمجعة 6-5
 2017 فربورى22 

 االجتماع الثاىن

البعدي اإلختبار  األمجعة 7-6
2017 فربورى 22

الثالث االجتماع
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 الضابطة المجموعة في التعليم أنشطة وصف (ج

 أعطى( بادلادة تتتعلق اليت قصة أو النص) التعليم موضوع استعدد (1
 بادلادة تتعلق اليت قصة أو النص عن األسئلة بعض ادلدّرسة

 ادلدّرسة أعطى اليت النص تقرأ الطلبة (2

 بادلاّدة تتعلق اليت ادلادة استنتج (3

 التجربية المجموعة في التعليم أنشطة وصف (د

 ( بادلاّدة تتعلق اليت قصة أو النص) التعليم موضوع استعد (7
 بادلاّدة تتعلق اليت قصة أو النص عن األسئلة بعض ادلدّرسة أعطى (3
 . فهما الطلبة كلّ  حيت الطلبة األعمال عن اخلالصة ادلدّرسة يعطي (7
   للمجمتعين القبلي االختبار نتائج (ج

 المجتموعة و التجربية للمجموعة القبلي االختبار نتيجة تصوير: أوال
 الضابطة

  القراءة تعليم نتائج يعني القبلي الختبار نتائج:  4.8 الجدول 

 التجربية للمجموعة القبلي االختبار نتيجة تصوير  ( أ

 النتائج االسم الرقم
 65 أمليا 7
 61 إنا يتنا 3
 61 زلمد فيفُت رسناون 7
 55 بيحقي زلمد 4
 65 إحسان زلمد 5
 61 موردة 6
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 71 زولكفلي 7
 61 ماليسى 8
 65 رمحة اذلديات 9

 55 تيا النورغوس 71
 6715 نتيجة معدل 

 
 الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتيجة تصوير ( ب

  نتائج االسم الرقم
 61 امحد نور 7
 61 النساء 3
 71 توفيق الرمحان 7
 65 عبد الرشيد 4
 71 رغٌت 5
 61 سوميايت 6
 65 زلمد زكي 7
 61 زلمد أفسان 8
 71 غزيل رمحان 9

 65 والن نور ليل 71
  6415 نتيجة معدل
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  الضابطة والمجموعة التجربية للمجموعة البعدي االختبار نتيجة تصوير:  ثانيا

  القراءة تعليم نتائج يعني البعدي الختبار نتائج:  4.9 الجدولا

 

 

 التجربية للمجموعة البعدي االختبار نتيجة تصوير (أ

 نتائج االسم الرقم
  85 أمليا 7
 81 إنا يتنا 3
 91 زلمد فيفُت رسناون 7
 81 بيحقي زلمد 4
 81 إحسان زلمد 5
 85 موردة 6
 81 زولكفلي 7
 81 ماليسى 8
 91 رمحة اذلديات 9

 85 تيا النورغوس 71
 8715 نتيجة معدل 

 

 الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة تصوير  (ب
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 نتائج االسم الرقم
 75 امحد نور 7
 71 النساء 3
 85 توفيق الرمحان 7
 81 عبد الرشيد 4
 71 رغٌت 5
 81 سوميايت 6
 71 زلمد زكي 7
 65 زلمد أفسان 8
 75 غزيل رمحان 9

 75 والن نور ليل 71
  7415 نتيجة معدل

 

 البيانات تحليل  -ج

 :تلي كما االختبارات الباحثة استخدم البيانات لتوضيح

 القبلي االختبار في التجانس االختبار و الطبيعية االختبار -1

 الطبيعية اختبار: اوال
  أم الطبيعية توزيع البيانات هل دلعرفة الطبيعية اختبار ةالباحث تعمل

. مسرونوف – قلمغوروف باختبار ةالباحث تاستخدم و. الطبيعية توزيع غَت
 . ادلالحق يف كما خطواهتا و

 القبلي االختبار في الطبيعية اختبار تحليل نتيجة:  4.11الجدول
 اخلالصة  مسرونوف -قلمغوروف اجملوعة
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 ملحوظ العينات
 الطبيعية توزيع 0,05 1،768 71 التجربية
 الطبيعية توزيع 0,05 1،183 71 الضابطة

= 0,05 

 فالبيانات Sig (2 Tailed) > 0,05  إذا التحليلة تلك من اخلالصة أما
 بدرجة الطبيعية توزيع غَت فالبياناتSig (2 Tailed) > 0,05  إذا الطبيعية توزيع

 =1 1،15 ادلغزى
 تعٍت ملحوظها نتيجة أنّ  التجربية اجملموعة يف اجلدول هذا دلّ 

 يف و الطبيعية، توزيع فالبيانات 1،15 ادلغزى درجة من أصغر 1،768
 ادلغزى درجة من أكرب 1،183 تعٍت ملحوظها نتيجة أنّ  الضابطة اجملموعة

 . الطبيعية توزيع فالبيانات 1،15
 التجانس اختبار :ثانيا

 و الطبيعية توزيع التجربية اجملموعة يف البيانات أن الباحثة تعرف
 ةالباحث تاستخدم أيضا، الطبيعية توزيع الضابطة اجملموعة يف البيانات

 نتائج هل دلعرفة يعٍت االختبار هذا من ادلقصود و. التجانس اختبار
 خطوات أما. التجانس غَت أم التجانس تدلّ  القبلي االختبار يف اجملموعتُت

 .ادلالحق يف كما حتليلها
 االختبار في التجانس اختبار تحليل نتيجة:  4.11 الجدول

 القبلي

 اخلالصة  ملحوظ العينات اجملموعة
 71 التجربية

 التجانس 0,05 1،865
 71 الضابطة

= 0,05 
                                                           

1
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 ), 

hlm. 55. 
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 Sig (2 Tailed) > 0,05  إذا تعٍت التحليلة تلك من اخلالصة أما
 بدرجة غَتالتجانس فالبياناتSig (2 Tailed) > 0,05  إذا و التجانس فالبيانات

 =2 1،15 ادلغزى
  1،865 يعٍت ملحوظها نتيجة أنّ  اجملموعتُت يف اجلدول هذا دلّ 

 .التجانس هي اجملموعتُت من فالبيانات1،15 ادلغزى درجة من أكرب
 (u) اختبار: ثالثا

 التجربية اجملموعة من القبلي االختبار يف البيانات أنّ  ةالباحث تعرف
 تعرف و الطبيعية، توزيع غَت الضابطة اجملموعة يف لكن و الطبيعية توزيع
 ستخدمت ةفالباحث. التجانس هو اجملموعتُت من التجانس اختبار أن ةالباحث
 علىسمعية الشفوية ال طريقة استخدام تأثَت  توجد هل دلعرفة( u) اختبار
  .البعدي االختبار يف الطلبة

 ف  Sig (2 Tailed)  >0,05  إذا تعٍت التحليلية تلك من اخلالصة أما
    و ادلردودة    ف Sig (2 Tailed) < 0,05  إذا و ادلردودة     ادلقبولة   

 =3 1،15 ادلغزى بدرجة . ادلقبولة
 درجة من أكرب1،391 نتيجة عرفت  ادلالحق يف احلساب على بناء 
 التحليلية تلك من اخلالصة. ادلقبولة    و ادلردودة     ف 1،15 ادلغزى

سمعية ال بطريقة تتعلمون الّلىت التجربية اجملموعة بُت الفروق توجد   تعٍت
 االختبار يف األخبار حبث بطريقة تتعلمون الّلىت الضابطة باجملموعة الشفوية
 .القبلي

 البعدي االختبار في التجانس االختبار و الطبيعية االختبار  -2
 الطبيعية اختبار: أوال

                                                           
2
 Ibid, hlm. 115. 

3
 Ibid, hlm. 99. 
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. ال أم الطبيعية توزيع البيانات هل دلعرفة الطبيعية اختبار ةالباحث تعمل 
 يف كما خطواهتا و. مسرونوف – قلمغوروف باختبار ةالباحث تاستخدم و

 .ادلالحق
 

 البعدي االختبار في الطبيعية اختبار تحليل نتيجة: 4.12 الجدول

 اجملوعة
 مسرونوف -قلمغوروف

 اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 الطبيعية توزيع 0,05 1،311 71 التجربية
 الطبيعية توزيع  0,05 1،311 71 الضابطة

= 0,05 

 فالبيانات Sig (2 Tailed) > 0,05  إذا التحليلة تلك من اخلالصة أما 
 ادلغزى بدرجة الطبيعية غَت فالبياناتSig (2 Tailed) > 0,05  إذا الطبيعية

1،15 4= 
 يعٍت ملحوظها نتيجة أنّ  التجربية اجملموعة يف اجلدول ذلك دلّ  

 يف و الطبيعية، توزيع فالبيانات 1،15 ادلغزى درجة من أكرب  1،177
 ادلغزى درجة من أكرب 1،181  يعٍت ملحوظها نتيجة أنّ  الضابطة اجملموعة

 .الطبيعية توزتع فالبيانات 1،15
 التجانس اختبار :ثانيا

 و الطبيعية توزيع التجربية اجملموعة يف البيانات أن ةالباحث تعرف
 الباحثة ستستعمل أيضا، الطبيعية توزيع الضابطة اجملموعة يف البيانات

 نتائج هل دلعرفة يعٍت االختبار هذا من ادلقصود و. التجانس اختبار

                                                           
4
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014(, 

hlm. 55. 
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 خطوات أما. التجانس غَت أم التجانس تدلّ  البعدي االختبار يف اجملموعتُت
 .ادلالحق يف كما حتليلها

 
 
 

 االختبار في التجانس اختبار تحليل نتيجة:  4.13 الجدول
 البعدى

 اخلالصة  ملحوظ العينات اجملموعة
 71 التجربية

 التجانس 0,05 1،777
 71 الضابطة

= 0,05 

 Sig (2 Tailed) > 0,05  إذا تعٍت التحليلة تلك من اخلالصة أما
 التجانس غَت فالبياناتSig (2 Tailed) > 0,05  إذا و  التجانس فالبيانات

 =5 1،15 ادلغزى بدرجة
 يعٍت ملحوظها نتيجة أنّ  اجملموعتُت يف اجلدول هذا دلّ 

 هي اجملموعتُت من فالبيانات1،15 ادلغزى درجة من أكرب1،939
 .التجانس

 t االختبار :ثالثا
 الطلبة القبلى االختبار نتيجة من t االختبار خالصة 4.14: الجدول

  ملحوظ العينات اجملموعة
 71 التجربية

1،111 0,05 
 71 الضابطة

                                                           
5
 Ibid, hlm. 115. 
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1115 ( =α) 

 فاستخدامت. والتجانس الطبيعية البيانات توزيع الباحثة وجدت ألن
 ادلالحق، يف احلاسب نتيجة على بناء. مسفيل إندافندين االختبار أيt االختبار
 H0ف  (α= ) 1115 ادلغزى درجة من أصغر  1،111 ملحوظه قيمة فادلعرفة

مقبولة.  Ha( ف α= ) 1115مردودة ، إذا قيمة ادللحوظ أصغر من درجة ادلغزى 
  6اخلالصة، توجد فروق بُت  قدرة الطالب والطالبات يف اجملموعتُت.

 من أصغر  1،111  نتيجة فتعر   ادلالحق يف احلساب على بناء 
 التحليلة تلك من اخلالصة. مقبولة    مردودة    ف 1،15 ادلغزى درجة
 السمعية الشفوية بطريقة تعلمن الّلىت التجربية اجملموعة بُت الفروق وجد تعٍت

 .البعدي االختبار يف ضابطةال باجملموعة
 حتليل الفروق توجد أهنا اجملموعتُت يف البعدي االختبار نتائج على بناء

 القراءة يتعلمون اليت جربيةالت اجملموعة بُت IBM.SPSS.V.22 باستخدام البيانات
 بطريقة القراءة يتعّلمون اليت ضابطةال اجملموعة و السمعية الشفوية  طريقة استخدامب

 طريقة باستخدام ثامنال الصف لطلبة القراءة تعليم يف مبعٌت اي. األخبار حبث
 . فعالة السمعية الشفوية

. 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 99. 

 


