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الرابع الباب  
ومناقشتها البيانات تحليل  

 
 بارو تينجيران فى اإلسالمية المتوسطة الهدى دار مدرسة عن لمحة - أ

 للمدرسة تاريخية نبذة -1

 باريتو مدينة ساري مكار منطقة من القرية أحد ىي بارو تينجَتان قرية
 .  اجلنوبية كلمنتان والية يف تقع كواال

 والية يف تقع بارو تينجَتان ىف اإلسالمية ادلتوسطة اذلدى دار مدرسة
 إرادة أساس على اجملتمع بٍت وأّول ويف بارو تينجَتان القرية ىف اجلنوبية كاليمنتان

 مدرسة ىى بارو تينجَتان ىف ةاإلسالمي ادلتوسطة اذلدى دار مدرسة أّوالً . اجملتمع
 فبٍت بارو تينجَتان القرية ىف ادلتوسطة مدرسة موجود ليس مث فقط، االبتدائية

 ادلتوسطة اذلدى دار مدرسة ومّسي بارو تينجَتان ىف اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة
 بوضع 9994 سنة يف بٍت ،بارو تينجَتان القرية ىف بارو تينجَتان ىف اإلسالمية

 9.ميةاحلكو  غَت
 القرية ىف اجملتمع قادة تضّمن ادلدرسة بٍت م 9994 مارس 44 التاريخ وىف
 سأل احلصاد موسم ىف اجملتمع اعطاء منحية من. تغاة تينجَتان و بارو تينجَتان

 تينجَتان و بارو تينجَتان القرية ىف احلصاد موسم ىف اجملتمع توجد احلاصيل بعض
 . تغاة

 ادلدرسة ذاتّية أوال،
 بارو تينجَتان ىف اإلسالمية ادلتوسطة اذلدى دار مدرسة:  ادلدرسة ماس ( أ

 بارو تينجَتان إنتان مانوصلغال الشارع يف: ادلدرسة عنوان  ( ب

 إنتان مانوصلغال: الشارع (9

 بارو تينجَتان:   القرية (2
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 ساري مكار : الناحية (3

 كواال باريتو:   ادلدينة (4

 ةاجلنوبي كلمنتان:  الوالية (5

 4853 4899 3343: اذلاتف رقم (6

 بارو تينجَتان ىف اإلسالمية الًّتبية ادلؤسسة:  سةادلؤس اسم( ج
 قرييت:  ادلدرسة وضع( د
 السرجانا روزيٍت، أمحد:  ادلدرسة رئيس( ه
 السرجانا ،ماركمة:  ادلدرسة رئيس نائب( و
 االسرجان حندريالنور و السرجانا يوليانور:  الطلبة شئون رئيس (ز
  شهراىن: االجتماعي االتصال شئون رئيس( ط
 رلاىد أمحد:  اإلدارة شئون رئيس( ي
 مًتاوي:  ادلدرسة حارس و
 بارو تينجيران فى اإلسالمية المتوسطة الهدى دار بمدرسة الطلبة أحوال -2

 السنة يفبارو  تينجَتان ىف اإلسالمية ادلتوسطة " اذلدى دار " مدرسة كانت
 إىل انظر. نفرا 96 واجلموع. طالبة 59 و طالبا 45 متلك2498/    2497
 :اآليت جدول
 فى اإلسالمية المتوسطة الهدى دار بمدرسة الطلبة أحوال :4.1 جدول

 بارو تينجيران

 المجموع طالبة طالبا الفصل
 39 97 94  السابع
 39 97 94 الثامن
 97 - 97 " أ"  التاسع
 97 97 - " ب"  التاسع
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 المدرسة واألجهزة تاآلال أحوال -3

 السنة يف بارو تينجَتان ىف اإلسالمية ادلتوسطة اذلدى دار مبدرسة األجهرة أحوال
 .م 2497 - 2498 الدراسة
 المدرسية واألجهزة اآلالت أحوال: 4.2  جدول
 حال عدد مرافق رقم
 جيد 4 الفصول .9
 جيد 9 ادلدرسة ادلدرس إدارة .2
 جيد 9 ادلدرسة رئيس كرسي و مكتب .3
 جيد 9 اإلدارة شئون كرسي و مكتب .4
 جيد 94 للمدرس كرسي و مكتب .5
 جيد 946 للطلبة كرسي و مكتب .6
 جيد 9 ادلدرسة رئيس خزانة .7
 جيد 3 ادلقصف .8
 جيد 2 التلفاز .9

 جيد 3 احلاسوب .94
 جيد 9 الكومبيوتر ادلعمل .99
 جيد 9 مصلى .92
 جيد 9 ادلكتبة غرفة .93
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 المدرسة رئيس أحوال -4

 ىف اإلسالمية ادلتوسطة اذلدى مبدرسةدار توّظف الذي ادلدرسة رئيس كان
 :منوبارو  تينجَتان
 المدرسة رئيس حال: 4.3 جدول
 الدور المدرسة رئيس اسم رقم
 9998 -9994 أرشد يوسف زلمد  .9
 2444-9998 سوماردي سوغانج  .2
 2449-2444  بكر أبو  .3
 2494-2449  ينميا زلمد  .4
 اآلن -2495 يناير السرجانا روزيٍت، أمحد  .5

 فى اإلسالمية المتوسطة  الهدى دار بمدرسة المدرسين أحوال -5
 :يلي كما بارو تينجيران

 فى اإلسالمية المتوسطة الهدى دار بمدرسة المدرسين أحوال: 4.4 جدول
  م 2117/2118 السنة في بارو تينجيران

 الوظيفة المدرس مادة المدّرس إسم رقم
 رئيس  فقو السرجانا روزيٍت، أمحد 9

 ادلدرسة
 نائب االجتماع علم السرجانا ،مركمة 2

 ادلدرسة
 مدرس العربية اللغة زيٍت أمحد 3
 مدّرس تاريخ و األخالق عقيدة السرجانا ،أمُت زلمد 4
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  اإلسالمية الثقافة
 مدّرس  واحلديث القرآن السرجانا الواحيد، عبد احلاج 5
 مدّرس الطّبيعة علم يوليالنور 6
 مدّرسة مواطنة السرجانا ،حكمة 7
 مدّرس اإلصلليزيّة اللغة السرجانا ،حندريالنور 8
 مدّرسة  ثقافية الفنون السرجانا ،والنداري فراتيكا 9

 مدّرسة ةالرياض السرجانا ،ستيادي األنوار مشس 94
 مدّرسة يةالرياض علم السرجانا ،وارتيتا ليكا 99
 مدّرسة اإلندونيسية اللغة سوميايت، السرجانا 92
 مدّرسة مواطنة السرجانا ،مصلحة 93
 مدّرس  اإلسالمية الثقافة تاريخ مياين زلمد 94

 تينجَتان ىف اإلسالمية ادلتوسطة اذلدى دار مبدرسة لقسم الوثائق: ادلصدر
 2498-2497 السنة يفبارو 

 الدرس جدول -6

 ىف واحلصة. السبت يوم إىل األثنُت يوم من التعليمية ةالعملي تنفيذ
يوم . WITA 02.41إىل الّساعة WITA 47.34 الّساعة من يبدأ األثنُت ليوما

يوم  .02.41إىل الّساعة 48.44يبدأ من الّساعة  الثالثاء إىل يوم اخلميس
و يوم السبت يبدأ من  00.11إىل الساعة  15.71اجلمعة يبدأ من الساعة 

 00.11إىل الساعة  10.11اعة الس
مخس مدةعقيدة العوام ىف الفصل قبل إبداء الّدرس جيب على الطلبة أن يقرأوا 

 . 10.11إىل الّساعة WITA 15.71. يعٌت من الّساعة دقائق
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 تقديم البيانات   - ب

 في المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يةتعليمالتنفيذ  -1

يوما يعترب من ابتداء االختبار القبلي  01ا البحث يف مدة يكون تنفيذ التعليم يف ىذ
، مث االختبار 4105سبتمرب  02، وتطبيق التعليم من 4105سبتمرب  5نفذ تاريخ 

 4105اوكتوبر  7البعدي نفذ تاريخ 
 في المجموعة التجريبية يةتعليمالتنفيذ   ( أ

يم يف اجملموعة قبل تنفيذ التعليم، فالباحثة أعدت كل ما حتتاج إليها لتعل
التجريبية. إعداد أكثر مقارنة يف اجملموعة الضابطة. سوى تنظيم ادلواد الدراسة، بوضع 

 ، لكي يتضح فيمكن أن تالحظ”ىذا حرف أّول“واستخدام لعبة  (RPP)خطة التعليم 
ولالختبار لقبلي لقاء واحد ولتنفيذ التعليم اللقاءان ( لالختبار ا4،2بادلالحق رقم )

 قاء واحد. يف اجملموعة التجريبية يطلب الطلبة لتعلموا الكتابة باستخدام لعبةالبعدي ل
 تنفيذ التعليم يف اجملموعة التجريبية فيما يلي: جدول. ىذا حرف أّول

 في المجموعة التجريبيةية تعليمالتنفيذ  4.5 جدول
الّساعة  /التاريخماليو  اللقاء

 الدراسة
 ادلاّدة

 سبتمرب 5اخلميس/ 0
4105 

 االختبار القبلي 0-4

 سبتمرب 02اخلميس/ 4
4105 

رأس السنة التعليم األول:  0-4
)عملية التدريس   اذلجرية

ىذا حرف باستخدام لعبة 
 أّول

رأس السنة : الثاىن التعليم 4-0سبتمرب  40 اخلميس/ 0
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)عملية التدريس   اذلجرية 4105
ىذا حرف باستخدام لعبة 

 أّول

2-9 االختبار البعدي  أوكتوبر 5/  ميساخل 
2497 

4 

 
 الضابطة المجموعة في يةتعليمال تنفيذ  ( ب

 يف لتعليم إليها حتتاج ما كلّ  أعدت حثةافالب التعليم، تنفيذ قبل
 لكي( RPP) التعليم خطة بوضع الدراسة، ادلواد تنطم و إعداد الضابطة، اجملموعة
 البعدي، الإلختبارو  القبلي لإلختبار 2،3،4،5 بادلالحق تالحظ أن فيمكن يتضح

. واحد لقاء البعدي والإلختبار اللقاءان التعليم ولتنفيذ واحد لقاء القبلي الإلختبار
 :يلي فيما الضابطة جوعةمادل يف التعليم تنفيذ جدول

 في المجموعة الضابطة يةتعليمالتنفيذ  4.6 جدول
 ادلاّدة الّساعة الدراسة /التاريخماليو  اللقاء

 سبتمرب 5اخلميس/ 0
4105 

 االختبار القبلي 0-2

 سبتمرب 02اخلميس/ 4
4105 

رأس : الثاين التعليم 0-2
)عملية   السنة اذلجرية

التدريس بدون استخدام 
 ىذا حرف أّوللعبة 

 40اخلميس/ 0
 4105سبتمرب

رأس : الثاين التعليم 0-2
)عملية   السنة اذلجرية
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التدريس بدون استخدام 
 ىذا حرف أّوللعبة 

لبعدياالختبار ا  0-2 أوكتوبر  7اخلميس/  
4105 

2 

 

 المواد الدراسية األساسية -2

الطالب على  نشحيعأما لتنفيذ التعليم يف ىذا البحث تبدأ ادلدّرسة 
 ومهارهتم ادلبدئية. تعليم وتعرف على مستوى على الطلبةال
 دار اذلدى مبدرسةأ  لتاسعنشطة التعليم يف اجملموعة الضابطة لدى طلبة الصّف اأ

 .ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة 
بشكل عام، أنشطة التعليم يف اجملموعة الضابطة باستخدام الطريقة 

 زلاضرة اليت ستشرح التايل:
على عملية تعليم رأس السنة اذلجرية قّدمت ادلدّرسة ادلادة الدارسية عن 

ا هبا، وشرحت معنهمفردهتا يف الفصل، وكّسبت ادلدّرسة الكتابة اجلديدة عن 
رأس فاىتم الطلبة بكتاهبم مبا قرأهتا ادلدّرسة عليهم وأمرهتم لكتابة بعض اجلمل عن 

معا. وطلبت ادلدّرسة أحدا منهم للتقدم أمام الفصل وأمرهتم للكتابة السنة اذلجرية 
 على السّبورة.

منهم لكتابة على السّبورة.وسألتهم عن الكتابة واجلمل أشخاص وأمرت 
ة منها. وأمرت كل الطلبة إقفال كتبهم وسألتهم عن الكتاباليت مل يفهمها 

 .وأعطاىم األسئلة اليت تتعلق بو
دار  مبدرسةب  لتاسعأنشطة التعليم يف اجملموعة التجريبية لدى طلبة الصّف ا

 .ىف تينجَتان بارو 0اإلسالميةادلتوسطة  اذلدى
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ىذا حرف “ة بشكل عام أنشطة التعليم يف اجملموعة التجريبية باستخدام لعب
فالتعليم بُت اجملموعة التجريبية  فيقسم الطالب إىل رلموعات التايل:”أّول

 واجملموعة الضابطة سلتلف، يف ىذه اجملموعة التجريبية ادلدّرسة تعليم باستخدام
على رأس السنة اذلجرية . قّدمت ادلدّرسة ادلادة الدراسية عن لعبة ىذا حرف أّول

وكسّبت ادلدّرسة رأس السنة اذلجرية  بدأت ادلادة عن عملية التعليم يف الفصل، مث
باستخدام  وكتابتها وشرحت بعض معنها رأس السنة اذلجرية الكتابة اجلديدة عن

 رأس السنة اذلجرية يتعلق هبا. بعد ذلك عُت نصوص عن”ىذا حرف أّول“لعبة 
ة اإلمسية اليت سيتعلموهنا وشرحت أيضا ادلدّرسة عن القواعد النحو والصرف )اجلمل

ىف الورقة مث  رأس السنة اذلجرية أو الفعلية(. وأمرهتم للكتابة بعض اجلمل يتعلق عن
 على السّبورة.تكتب 

وطلبت ادلدّرسة كل وحدا من الطلبة أن يكتب جوابا من األسئلة على 
و  السّبورة. أو جيانب ذلك تستطيع أن تقسم ادلدّرسة الطلبة فرقة تتكون من أربعة

. وطلبت  ادلدّرسة كل فرقة لإلجابة األسئلة ادلكتوبة بالصحيحة مث أشخاص مخسة
 يكتبها على السّبورة.

 
 مناقشة البيانات وتفسيرها   -ج

 جة الطلبة فى كشف الدر  نتيجة .1

 الطلبة الصف التاسع فى كشف الدراجة  نتيجة 4.7 جدول
نتيجة الطلبة ىف كشف الدراجة  الرقم 

 الصف التاسع أ
ة ىف كشف الدراجة نتيجة الطلب

 الصف التاسع ب
0 01 01 
4 01 57 
0 57 01 
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2 01 01 
7 01 57 
0 51 01 
5 51 01 
0 01 07 
9 51 01 

01 01 01 
00 57 01 
04 07 01 
00 01 51 
02 57 01 
07 01 51 
00 57 51 
05 01 01 

 
 
 
 اإلختبار القبلى  نتيجة  .2

ن الطلبة في المجموعة التجريبية ختبار القبلي مالا: نتيجة 4.8 جدول
 والمجموعة الضابطة

 نتيجة اجملموعة الضابطة نتيجة اجملموعة التجريبية رقم
 أ 00 أ 0

 

57 
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 07 ب 06 ب 4
 57 ج 00 ج 0
 01 د 56 د 2
 51 ه 06 ه 7
 07 و 56 و 0
 07 ز 56 ز 5
 57 ح 00 ح 0
 57 ط 56 ط 9

 51 ي 56 ي 01
 51 ك 00 ك 00
 07 ل 00 ل 04
 57 م 00 م 00
 01 ن 00 ن 02
 57 س 06 س 07
 07 ع 56 ع 00
 51 ف 56 ف 05
 0447 المجموع 1221 المجموع 

 50،70 المعّدل 71،88 المعّدل 

 

 تصوير نتيجة االختبار القبلي الطلبة - أ

"  ب "  التاسع " والصف أ " لتاسعالبيانات االختبار القبلي الصف ا
 كما يلي:  جدولختبار القبلي يف يعٌت قيمة نتيجة اال
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 : تصوير اإلختبار القبلي على الطلبة4.9 لجدو 
 المجموعة 

 

 التجريبية

 المجموعة

 الضابطة

 07 01 قيمةالأعلى 
 07 01 قيمةال دنىأ

 50،70 51،00 بمعّدل
 0،779 5،729 االنحراف المعياري

جد الفروق تو بناء على ىذا اجلدول، نتيجة ادلعّدل من اجملموعتُت فال 
إذا نظرنا من نتيجة فقط. وادلقصود من االختبار القبلى ىنا دلعرفة قدرة أّول طلبة 
 يف تعليم الكتابة. ولكن للتوضيح البيانات فالباحثة تستخدم االختبارات كما يلي:

 
 

 
 االختبار الطبيعية (0

يع البيانات. شلتحن االختبار الطبيعية دلعرفة من توز  عملت الباحثة
مسونوف  -ة البيانات الىت حتصل بالبحث استخدام اختبار فلمغروفطبيعي

(kolmogorov- smirrnov) 

 االختبار القبلى الطلبة نتيجةخالصة االختبار الطبيعية من  4.11لجدو 
 الخالصة سمرنوف لمغروفق المجموعة

  ملحوظ الًتددات 

 العاديةغَت  1،111 05 التجريبة
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 العادية 1،000 05 الضابطة
(α)= 4,45 

 يعٍت ملحوظها قيمة أنّ  التجريبية اجملموعة يف أي لاجلدو  ىذا دلّ 
 نتيجة أنّ  اثبت احلال ىذا(. α= )4005 ادلغزى درجة من أصغر 4،444

 الضابطة اجملموعة يف مث،. العادية غَت التجريبية اجملموعة يف القبلي االختبار
 أما  (α= ) 4,45 ادلغزى درجة من أكرب 4،963 يعٍت ملحوظها قيمة

 وبطريقة. العادية ىي ةبالطل أول قدرة يف القبلي االختبار نتيجة أي ادلقصود
 العادية بتوزيع رلموعتان اثنتان من( α= ) 4,45 ىادلغز  درجة أي ظاىرة
 ادلالحق يف فادلنظور الكامال احلساب خطوات أما العادية وغَت

 ؤاالختبار   ( 2

 نتيجةمن Mann Whitney/ U ؤ  االختبار: خالصة  4.11ل جدو 
 االختبار القبلي الطلبة

 اخلالصة ملحوظ الرددات اجملموعة
 05 التجريبية

1،204 
   Ha مردود
 05 الضابطة Ho مقبول

أكرب من درجة   1،204دّل ىذا اجلدول ألن قيمة ملحوظها يعٍت 
 اخلالصة  فال يوجد الفروق"."مردود   ""مرقبول  ( حىتα= )1،17ادلغزى 

 قيمة االختبار القبلى بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.

 اإلختبار البعدي  نتيجة .3
االختبار البعدي من الطلبة في المجموعة  نتيجة 4.12:جدول

 التجريبية والمجموعة الضابطة
اجملموعة  رقم

 التجريبية
 نتيجة اجملموعة الضابطة نتيجة
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 57 أ 01 أ 0
 07 ب 01 ب 4
 01 ج 07 ج 0
 01 د 01 د 2
 51 ه 01 ه 7
 01 و 01 و 0
 07 ز 97 ز 5
 07 ح 91 ح 0
 51 ط 07 ط 9

 01 ي 01 ي 01
 51 ك 91 ك 00
 01 ل 07 ل 04
 01 م 01 م 00
 01 ن 57 ن 02
 57 س 91 س 07
 01 ع 07 ع 00
 07 ف 01 ف 05
 1341 المجموع 1421 المجموع 
 78،82 المعّدل 83،53 المعّدل 

 
 االختبار البعدي الطلبة تصوير نتيجة - أ
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البيانات االختبار البعدى الصف التاسع "أ" والصف التاسع  "ب" يعٌت 
 كما يلي  جدولقيمة نتيجة االختبار القبلي يف 

 الطلبة البعدي االختبار نتيجة تصوير: 4.13جدول
 الضابطة اجملموعة التجربية اجملموعة 

 85 95 القيمة أعلى

 74 75 قيمةال دنىأ

 78،82 83،53 بمعّدل

 5،963 5،234 االنحراف المعياري

بناء على ىذا اجلدول، نتيجة ادلعّدل من اجملموعتُت توجد الفروق إذا 
نظرنا من نتيجة فقط. و ادلقصود من االختبار البعدي ىنا دلعرفة قدرة أخرى طلبة 

. ولكن للتوضيح ملةبطريقة االستجابة اجلسادية الكايف تعليم مهارة الكتابة 
 البيانات فالباحثة تستخدم االختبارات كما يلي:

 الطبيعية االختبار  (1
 أم الطبيعية على تدلّ  البيانات ىل دلعرفة الطبيعية االختبار الباحثة عملت

 مسرنوف – قلمغوروف اختبار استخدام بالبحث اليت البيانات طبيعية شلتحن. ال
(Kolmogorov - Smirrnov.) 
 لطلبةل البعدي االختبار نتيجة من الطبيعية ختبارإلا خالصة: 4.14جدول

 اخلالصة مسرنوف – قلمغروق اجملموعة
 ملحوظ الًتددات

 العادية غَت 4،449 97 التجريبية
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 العادية غَت 4،444 97 الضابطة
4،45(=α) 

 4،449 يعٍت ملحوظها قيمة أنّ  التجريبية اجملموعة أي لاجلدو  ذاى دلّ 
 االختبار نتيجة أنّ  اثبت احلال ىذا(. α= )4،45 ادلغزى درجة من أصغر

 قيمة الضابطة اجملموعة يف مث،. العادية غَت التجريبية اجملموعة يف البعدي
 ادلقصود أما( α= )4،45 ادلغزى درجة من رأصغ 4،444 يعٍت ملحوظها

 دلغزىا درجة أي ظاىرة بطريقة و. العادية غَت الضابطة اجملموعة يف البعدي
4،45( =α )غَتالعادية موعتانرل اثنتان من.  

 
 
 

  /Mann Whitney ؤ االختبار  (2

ختبار إلا نتيجةمن Mann Whitney/ U ؤ  ختبارإلا:خالصة  4.15جدول 
 .طلبةللالبعدي 

 اخلالصة ملحوظ الرددات اجملموعة
 05 التجريبية

1،149 
 Ha مقبول 
 Ho 05 الضابطة مردود 

أصغر من  1،149ألن قيمة ملحوظها يعٍت  ولدّل ىذا اجلد
اخلالصة توجد الفروق "."مقبول   " "مردود  ( حىتα= )1،17درجة ادلغزى 

 عة الضابطة. قيمة االختبار البعدي بُت اجملموعة التجريبية واجملمو 
 


