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 الباب الرابع

 تقديم نتائج البحث

 معهد الجامعة تولونج أجونج  اإلسالمية الحكوميةلمحة عن  . أ

 معهد الجامعة تولونج أجونج  اإلسالمية الحكوميةالتاريخ القصير عن  .1

منظومة الطالب هي منظومة مهمة لوجود العلماء الذي ترجى أن تتطور العلوم 

  (agent of change)منظومة احملركة  الب أن تعطيها اجملتمعات. فلذلك، يعترب الطو 

لتحرك اجملتمعة اإلسالمية إىل غرضها يعىن خليفة الذي يستطيع أن يقراء العامل  كتأكيد 

اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية اإلهلية. لنيل ذلك الرجاء، فتوجهت عملية التدريس ىف 

ملية التدريس حتصيل اهلدف إىل متكني الفعاليات واهلواية الطالب. أغراض ع احلكومية

املتخرجني الذي هلم اخلصائص : العلوم الواسعة، واألخالق الكرمية، واملثقف، 

 1واإلسالمّي رمحة للعاملني.

تأسيس  أوال،من الشرح املذكور، اإلسرتاجتية التعليم موجهة إىل العماليات الىت هلا:

واملبتكرتني. ثانيا، متكني  نظام التعليم الذي يظهر املفكرين النقديني واإلبتكاريني

سندنات تطور العلوم لتحويل اإلجتماعي و الثقاىف. ثالثا، سبب اجلامعة كاملتطور 

بناء القدرة املؤسسة كأساس التطور بناء قدرة األخالقية الفرد واجملتمعات. رابعا، 

                                                                 
1
 Pengelola UPT Pusat Ma’had al-Jami’ah, Buku Panduan  UPT Pusat Ma’had al-Jami’ah Tahun 

Akademik 2017-2018, (Tulungagung: UPT Pusat Ma’had al-Jami’ah IAIN Tulungagung), hal 5 
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ر . خامسا، تقوية رتبة اجلامعة كاملتطو (capacity and character building)الشخصية 

اجملتمعات بأساس النتائج التسامح واإلعتدال. سادسا، تكوين اجملتمعات اجلامعة كوكيل 

 2حتويل اإلجتماعي.

لوجود ذلك الرجاء هي تكوين املعهد الكثيف الذي يستطيع أن إحدى الطرق 

يعطى األصداء لتحقيق اجلامعة العلمية والدينية، وبناء التقوية على تكوين املتخرجني 

هلذه الدولة بواسطة تكوين اإلنسان التمامي. املعهد حملرتفة. املعهد يعطى تربعا العقلية وا

. وظيفة املهمة املعهد هى لتقوية تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية الذى حتمله اجلامعة

خزانة العلوم الدينية الىت تنال من اجلامعة وحتميقها وتطورها، ومركز تطور مهارات اللغوية 

 3الشخصية بأخالق الكرمية.لجنلزية، ومركز تطور العربية واإل

 معهد الجامعة تولونج أجونج  اإلسالمية الحكوميةالموقع الجغرافي  .2

هو الذي معهد الذي تقع  معهد اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكوميةإن 

ة. جاوى الشرقيتولونج أجونج ىف قرية فالصا كاندانج من مأمورية كدونج وارو ىف حمافظة 

قدر ثالثة كيلوأمتار إىل جهة الغريب، يف تولونج أجونج  وكانت مسافتها من مركز مدينة 

. حدود تولونج أجونجفالصا كاندانج كدونج وارو  46شارع مايور سوجادي تيمور رقم 

 والية املعهد منها: 

 اجلهة الشمالية : حددهتا سكةحديدية ىف فالصا كاندانج .أ 
                                                                 

2
  Pengelola UPT Pusat Ma’had al-Jami’ah, Buku Panduan..., hal 5 

3
 Ibid, hal 6  
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 صيف الشارع الصغري ىف فالصا كاندانجاجلهة الشرقية : حددها الر   .ب 

 اجلهة اجلنوبية : حددهتا بيوت اجملتمعات الرصيف الشارع الكبري ىف فالصا كاندانج .ج 

 اجلهة الغربية : حددها اجلسر النهار ىف فالصا كاندانج .د 

سهلة  معهد اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكوميةلذلك، أصبحت 

معهد إما بالسيارة. كان  إما باجلوالة و الدراجة واحلصول املواصالت العامة إما ب

 .تولونج أجونج  اإلسالمية احلكوميةقريبا باجلامعة  اجلامعة

 معهد الجامعة تولونج أجونج  اإلسالمية الحكوميةذاتية   .3

 حتقيق املركز تطور اإلسالمية وتكوين العلماء املسلمني هلم  :  الرؤي 

 معرفة اللغات

 املعهد مهارات اللغة العربية واإللجنلزية. يعني 1 :  البعثة

 أن تفهم القرأن واحلديث صحيحا الطالب . يرشد املعهد2

. يرشد املعهد الطالب إلستيعاب العلوم وأخالق الكرمية 3

 و حتميق الدينية

 معهد اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية : إسم املعهد  

 2010 :  عام التأسيس

 كتور جتوه احلاجالد  : إسم املدير
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 321513 (0355) : رقم اهلاتف

 66221 : رقم الربيد

 فالصا كاندانج :  القرية

 كدونج وارو : املأمورية

 تولونج أجونج   : املديرية

 جاوى الشرقية : الوالية
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معهد الجامعة تولونج أجونج  اإلسالمية : تركيب التنظيمى للرياسة فى  1. 4 الجدول

 2018-2017 للعام الدراسي الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة أمساء األستاذ / األستاذة رقم

 مدير الجامعة

النائب الثالث 

 المدير المدير

 مدير المعهد

جمعية القراء 

 والحفظ

قسم الوسيلة 

 والتسهيالت

منهاج   قسم الطالب

 التدريس

 المدرسة الدينية المعهد الجامعة

 أساتذ مشرفات

 طالب طالبات

سم اللغةق  

 الكاتب

 قسم اإلدارة أمين الصندوق قسم العاّمي والعمالة
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 عهدكفيل امل الدكتور مفتوحني احلاج 1
 عهدمرشد امل الدكتور نور أفيندى احلاج 2
 عهدمدير امل وه احلاجالدكتور جت 3
 عهدكاتب امل ويكان جالوه ويديارتا 4
 عهدأمني الصندوق امل عاصمة فائدة 5
 قسم العاّمي والعمالة ديسيكا ناندا نورفيتا 6
 قسم اإلدارة رمحة 7
 قسم منهاج التدريس املدرسة الدينية حممد ناصحني املعز 8
 قسم منهاج التدريس املعهد تيكا مرضية 9

 قسم اللغة حممد فطاىن 10
 قسم الطالب ألفة مرضيانا 11
 قسم الوسيلة والتسهيالت أدى عظام فرايوجي 12
 قسم مجعية القراء واحلفظ أمحد مرزوقي 13
 رئيسة املشرفة املعهد رمحة النعمة  14
 كاتب املشرفة املعهد إلفي فطرية عز كمل 15
 أمني الصندوق املشرفة املعهد نيل سلمى 16
 املشرفة قسم التعليم مستعينة 17
 املشرفة قسم التعليم جيهان احلنني خري 18
 املشرفة قسم اللغة أفني نيلة الرمحة 19
 املشرفة قسم اللغة حسن اخلامتة 20
 املشرفة قسم اللغة أرنا مناسكنا 21
 املشرفة قسم األمن أنا درة احلكمة 22
 املشرفة قسم األمن إلفيا ضياء الندى 23
 املشرفة قسم األمن سيفتيانا نعني فاضلة 24
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 املشرفة قسم اإلدارة زيين معونة 25
 املشرفة قسم اإلدارة نصرية األحدية 26
 املشرفة قسم التعاون رفيفة احلسنة سيف  27
 املشرفة قسم مجعية القراء واحلفظ أمساء بريرة اخلامتة 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معهد الجامعة تولونج أجونج  اإلسالمية  فىالمعلمين : جدوال  2. 4الجدوال 

 2018-2017 للعام الدراسي الحكومية
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 اليوم الوقت الكتاب األستاذ
-19.00 عقود اللجني نور عزيز مسلم 

20.00 
 األحد

 الدكتور جتوه
 حممد فتح الرمحن

 أفريانا فامتاواتى

 منت اجلرومية
 مجعية الصلوات
 مجعية الصلوات

19.00-
20.00 
20.30-
22.00 
20.30-
22.00 

 اإلثنني

 أمحد مرزوقي 
 الدكتور رزقا مهامى 

 حتفيظ القرأن
 أخالق للبنات

18.00-
21.00 
19.00-
20.00 

 الثالثاء

-19.00 مبادئ الفقه الدكتور أفيندي 
20.00 

 األربعاء

-20.00 حتفيظ القرأن  نعمة احلسنة
22.00 

 اخلميس

-18.30 رسالة احمليض روضة
20.00 

 اجلمعة

 سوسانتو الدكتور
 حممد فطاين

 خليلي متقني

 اللغة اإللجنلزية
 اللغة العربية

 التسهيلتالوة القرأن 

07.00-
09.00 
09.00-
11.00 
18.30-
20.00 

 السبت
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أجونج  معهد الجامعة تولونج : جدوال عملية اليومية الطالبات فى  3. 4الجدوال 

 2018-2017اإلسالمية الحكومية للعام الدراسي 

 صالة الصبح باجلماعة 04.30-05.00

 قراءة القرأن معا 05.00-05.15

 تعليم املفردات 05.15-06.00
 إعداد تعليم اجلامعة 06.00-07.00
 مدرسة الدينية 07.00-08.30
 تعليم اجلامعة 08.30-17.30
 صالة املغرب باجلماعة 17.45-18.15
 قراءة القرأن كل الفرقة 18.15-19.00
 يم كتب الرتاثتعل 19.00-20.00
 صالة العشاء باجلماعة 20.00-2015
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بالنظر إىل اجلدوال املوجود، أن عملية الطالبات ىف معهد اجلامعة تولونج أجونج 

كومية تدور بنظام املعهد، منذ إستيقظ النوم حىت ستنام مرة أخرى.تالزم اإلسالمية احل

مجيع الطالبات املعهد أن تعلموا هذا اجلدوال والنظام باجلد. واملادة ىف معهد اجلامعة 

فقط ولكن تتعلق بكفاءة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية ليست املادة دراسة فورمالية 

 ت العربية واإللجنلزية، وقواعدمها، وحمدثتهما. اللغوية مثل مطالعة املفردا

 وصفية حقائق البحث . ب

 تقديم نتائج الحقائق .1

على مهارة القراءة لطالبات طبقة الثانية  التسهيلالكتاب التعليمي عملية إستخدام  . أ

 معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية

تولونج أجونج اللغة  قد تعلمت الطالبات املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية

املفردات و القواعد ) النحو و الصرف( واالنشاء  وقراءة النصوص   علمتتالعربية و 

وغريها. لكن حقيقة كثرية منهن ضعيفات على تفهيم اللغة العربية خاصة ىف  مهارة 

القراءة. الهنا مهارة سهولة. اما مشكلتهم ىف قراءة اإلعراب اجلملة وصعوبة تصنيف 

 4دة االصلية .عااجلملة الصحيحة كما ىف القلمة بالك

                                                                 
4
 2018مارس  20املقابلة مع املشرفة،   
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وألن الطالبات فيه كثرة خبلفية الدراسة العامة وال الدينية اإلسالمية، ولكن 

أوجبهن معهد كل الطالبت إلستطاع اللغة العربية وتفهيم قواعدها. فلذلك، نستعمل 

الىت حتتوى  طريقة اليت تسهل الطالبات لتعليم اللغة العربية وتسمى بطريقة التسهيل

ستعمال اللغة أي ب ىف ذلك املعهد ميارسوا إلوالطال . التسهيل ىف الكتاب التعليمي

اللغة العربية و اللغة االلجنليزية ىف تكلم اليومية. ولكن متارس الطالبات أن تقراء كتب 

تولونج فرق بني املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية هذا النشاط   الرتاث أيضا.

 5عاهد االخرى.أجونج  بامل

ة القراءة. "التسهيل" ملهار  الكتب هو أحد من"التسهيل" الكتاب التعليمي 

لسهولة  ا الكتابوهذ ختلفة ىف كل املادة.القراءة بالغناء امل الكتاب التعليميهو 

التسهيل هو قسم األول حتفيظ املادة الكثرية يف تعليم القواعد النحو اللغة العربية. 

رؤوا كتب الرتاث وكتب أخرى الىت التكتب احلركة مثل جمالت لطالب الذين أن يق

تلخيص من الكتب النحو وتقدم بطريقة حديثة  اللغة العربية وغري ذلك. التسهيل هو

. وترتيب املادة من السهولة إىل ولكن إهتمام ا الكتاب حروهي الغناء. وهذ

، ولكون الكتاب الصعوبة، ولكون الغناء ىف كل املادة تسهال لتذكرها وتفهيمها

 باللغة اإلندونيسية.  التسهيلالكتاب التعليمي 

                                                                 

20185مارس  20املقابلة مع املشرفة،  
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مبدخل علمية والذي قد رخص يف عملية املالحظة  التسهيلقد ألف 

ان األستاذ خليل متقني مؤسسا هلذا واملسؤولية واإلستكشافية واملزاملية واملواصلة. ك

اجلامعة اإلسالمية  يف تعليم القواعد النحو ىف املعهد الكتاب التعليمي. ويستعمله

حىت اآلن. تتعلم طالبات القواعد النحو  2015من السنة  احلكومية تولونج أجونج

ىف كل يوم األربعاء ىف الساعة اخلامسة حىت الساعة  التسهيل الكتاب التعليميب

وىف كل فرقة   السادسة صباحا. جتمع طالبات املعهد أربعة فرق يف كل طبقة املعهد،

بالكتاب  لمت مشرفة واحدة ىف كل فرقة. وهكذا عملية التدريسعشرين طالبات. ع

 . التسهيلالتعليمي 

كانت مشرفة ىف كل فرقة اليت هي تشرح املادة القواعد مث جتب على طالبات 

أن تقرأ املثال بدون احلركة. فتقراء طالبات املثال مع الغناء تلك القواعد املثال. مث 

بالكتاب ة هذه اجلملة و  األساس بالغناء يف تسأل املشرفة الطالبة كيفية قراء

مل على اإليضاح الكلمة اليت هي اإلسم والفعل واحلرف. هذه حي. التسهيلالتعليمي 

 6املادة جمموعة يف الغناء. 

شاع بني الكثريين أن مسألة تدريس اللغة العربية بالغناء، حيث يتعني على 

فة الكيفية اليت يتعلم هبا، ظاهرة املدرس معرفة سيكولوجية الطالب، وبالتايل معر 

                                                                 
6
 املقابلة بألستاذ خليلي  
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عصرية كما حتظي املرحلة اجلامعية لسنني طويلة هبذا اإلهتمام، متومهني ىف ذلك أن 

ىف العصر احلديث. وال يقيده أساليب معينة ىف ذلك،  ضروري ا الكتاب التعليميهذ

وحرر املدرس من كل تلك القيود الت  تلزمه بضبط طرائق تدريس املقرر. باتت 

لية تدريس اللغة العربية مرتكزة على ما خيططه املدرس بالتعاون مع الطالب. عم

فالعملية الرتبية جمموعة أنشطة لغوية غنائية أو عملية خمططة يقوم هبا املدرس بالتعاون 

مع الطالب. وهي تتوقف مع قدراهتم وتشبع حاجتهم وتتناسب مع مطالب البيئة  

 ذلك  هبدف حتقيق تغريات ىف سلوكهم. اإلجتماعية اليت يعيشون فيها، كل 

ينظر أستاذ خليلي خمتلفة التعليمية الرمسية بالتعليمية املعهدية. أغراض 

هي: أوال، مساعدة للمتعلمني خارج املعهد أي ىف  التسهيلبالكتاب التعليمي 

املدرسة الدينية ألهنم الينالون التعليم املستوى باملتعلمني ىف املعهد. جيرب أستاذ 

ىف املدرسة الثانوية تولونج أجونج  التسهيلبالكتاب التعليمي يلي جتربا واحدا خل

األوىل اإلسالمية احلكومية. واحلاصل يكون املتعلمني املستغرقني. ثانيا، مساعدة 

املدرسة الدينية ىف تولونج أجونج بسبب نقص الطريقة التعليم املفهومة للمعلمني ىف 

بالغناء واألسئلة  التسهيلالكتاب التعليمي  ملوافقة باملادةز فلذلك، تظهر هذاوا

 7واإلجابة بالصافية.

                                                                 
7
 المقابلة بألستاذ خليلي 
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مع أستاذ خليلي ىف يوم السبت  التسهيلبالكتاب التعليمي عملية التدريس 

بعد املغرب حىت الساعة الثامنة  مرة ىف أسبوعني ىف املعهد اجلامعة. علم أستاذ 

أستاذ املشرفات باملادة املختلفة  ه. مث علمالتسهيلعليمي بالكتاب التالطالبات 

التعميقة ىف الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة. واالغرض ملوافقة املادة الطالبات من 

بالكتاب علمت املشرفات الطالبات املشرفة ومن األستاذ إذا ال حيضر األستاذ. 

 مساة حىت الساعة السادسة صباحا. ىف يوم األربعاء ىف الساعة اخلا التسهيلالتعليمي 

الكتاب ىف هذا الوقت مل تشتق الكتب للمدخل هذه الطريقة  ولكن كان 

ولكن التفكر أن تكتب املدخل  الىت قد نشرت ىف كثري الوالية.  التسهيلالتعليمي 

لسهولة تعليم ألن األستاذ يفكر أن يساعد املتعلمني  التسهيلالكتاب التعليمي 

أن جيعل املتعلمني حمبة مبهارة  التسهيلكان الكتاب التعليمي   النحو والصرف.

من املبتدئ ىف تعليم اللغة العربية. وخصائص الكتاب  هذا كثر املتعلمنيالقراءة.   

هى الغناء وأسلوب األستاذ الصاىف ىف األسئلة واإلجابة  التسهيلالكتاب التعليمي 

الكتاب سهولة لتقبلها. املعىن  التسهيلالكتاب التعليمي مع الطالبات. فلذلك، 

 تعطى التأثري الطالبات ىف تعليم اللغة العربية. التسهيلالتعليمي 
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على مهارة القراءة لطالبات طبقة الثانية  التسهيلالكتاب التعليمي تأثري إستخدام   . ب

 معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية

 التسهيلالكتاب التعليمي ثري الغرض الرئيس من إستخدام البحث ليعرف التأ

على مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية.  

طالبات.  40وعدد السكان البحث ىف الطبقة الثانية للصف "أ" و "ب" هو 

 . 2018-2017واختذت الباحثة السكان للعام الدراسي 

بحث الكمي ألن غرض هو الإستخدمت الباحثة ىف هذا البحث العلمي 

على مهارة القراءة، وكم مدى تأثري  التسهيلبالكتاب التعليمي البحث ليعرف التأثري 

بينهما. تعمل الباحثة البحث ىف معهد اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية. 

وإجراءات البحث تعطى الباحثة اإلستبيانات إىل طالبات ىف الطبقة الثانية للصف 

 .  40بالعدد  "أ" و "ب"

وبقصد تقدمي احلقائق ىف هذا البحث العلمي هو تقدمي احلقائق املرتبطة 

 بالتغيريات املعينة وهي:

 Xيسمى مبتغري  التسهيلالكتاب التعليمي  . أ

 Yمهارة القراءة  يسمى مبتغري   . ب
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إن البحث الكمى هو البحث إلختبار الفرض من خالل البحوث التجريبية ىف هذا 

 ىف التاىل سأبرز نوعان الفرض ىف هذا البحث العلمي. ومها: اجملال. فلذلك،

على مهارة  التسهيلالكتاب التعليمي : توجد التأثري بني  (Ha)فرض البديل  (1

 تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية. القراءة لطالبات املعهد اجلامعة 

ارة على مه التسهيلالكتاب التعليمي : ال توجد التأثري بني  (H0)فرض صفر  (2

 القراءة لطالبات املعهد اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية.

ألن تظهر نتيجة نشر اإلستبيانات إىل مجيع العينة أى مجيع الطالبات ىف املعهد 

اجلامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية ىف الطبقة الثانية للصف "أ" و "ب"  

 كما يلى: 
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Y
2 

 
X

2
 XY Y X رقم 

   طريقة التسهيل مهارة القراءة      

5625 6084 5850 75 78 1 

6724 7396 7052 82 86 2 

5929 7056 6468 77 84 3 

6400 5929 6160 80 77 4 

6724 6084 6396 82 78 5 

5041 5329 5183 71 73 6 

7396 8100 7740 86 90 7 

4900 5625 5250 70 75 8 

5329 4900 5110 73 70 9 

4900 5329 5110 70 73 10 

6724 7569 7134 82 87 11 

7225 7744 7480 85 88 12 

5041 7056 5964 71 84 13 

6400 6724 6560 80 82 14 

7225 6889 7055 85 83 15 

5329 5625 5475 73 75 16 

5929 6889 6391 77 83 17 

7744 8281 8008 88 91 18 

5476 5776 5624 74 76 19 

5625 4900 5250 75 70 20 

7056 7744 7392 84 88 21 

6724 6889 6806 82 83 22 

5625 6400 6000 75 80 23 

6400 6889 6640 80 83 24 

7225 7569 7395 85 87 25 

8464 7225 7820 92 85 26 

6084 5184 5616 78 72 27 
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6400 6241 6320 80 79 28 

4900 4900 4900 70 70 29 

8464 8836 8648 92 94 30 

7056 6400 6720 84 80 31 

7744 5476 6512 88 74 32 

6084 5476 5772 78 74 33 

6889 5184 5976 83 72 34 

7225 7569 7395 85 87 35 

7396 5329 6278 86 73 36 

7056 7396 7224 84 86 37 

5776 6241 6004 76 79 38 

6400 6724 6560 80 82 39 

5625 5929 5775 75 77 40 

256279 258886 257013  3193 3208  ∑ 
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 تحليل الحقائق .2

 الحساب . أ

على مهارة القراءة  قد  التسهيلالكتاب التعليمي أي تأثري  4.4نظر من جدوال ب

 r product)ضرب العزوم   ”r“وجدنا بعض الرموز لتحليل اخلقائق بعامل إرتباط 

moment)  :وهي 

ىف الطبقة الثانية  "ب"و  "أ"أي متوسط القيمة كل الطالبات للصف  (x)رمز  .1

مبعىن   (X∑). مث Xألسئالت من اإلستخبار ملتغري ىف املعهد اجلامعة بعد إجابة ا

 . 3208 وهو  X جمموع من مجيع نتيجة

ىف الطبقة الثانية  "ب"و  "أ"أي متوسط القيمة كل الطالبات للصف  (Y)رمز  .2

 مبعىن   (Y∑). مث Yىف املعهد اجلامعة بعد إجابة األسئالت من اإلستخبار ملتغري 

 . 3193 وهوY جمموع من مجيع نتيجة 

X)رمز  .3
2
X∑). وكذلك Xأي يتصدي القيمة من نتيجة  (

2
مبعىن جمموع من  (

Xمجيع نتيجة 
 .258886وهو  2

Y)رمز  .4
2
Y∑). وكذلك Yأي يتصدي القيمة من نتيجة  (

2
مبعىن جمموع من  (

Yمجيع نتيجة 
 .256279 وهو 2
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مبعىن  (XY∑). وكذلك Yونتيجة  Xأي قيمة مضاعفة بني نتيجة  XYرمز  .5

  .257013وهو (XY)ع نتيجة جمموع من مجي

و  "أ"فمعنه جمموع العينة من البحث أي مجيع الطالبات للصف  Nأما رموز  .6

تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية وهو ىف الطبقة الثانية ىف معهد اجلامعة  "ب"
40 . 

 r” (r product moment)“هو شكل من حتليل اإلحصائي بعامل إرتباط   R xyمث 

 ندخل كل نتيجة الرموز إليه كما يلى:ضرب العزوم. مث 

 

 

 =  

 =  

 =  
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 =  

 =  

 = 0،623962 

 بيان نتيجة تحليل الحقائق  . ب

 املعنوية. ملعرفة درجة  (r product moment)ضرب العزوم  ”r“النتيجة إىل 

 "r" تعقيب نتيجة 

 عقيبت "r" نتيجة 

0,800-1,000 / Tinggi عالية 

0,600-0,800 / cukupالكفاية 

0,400-0,600 /Agak rendah ادىن 

0,200-0,400 / rendahإخنفاض 

0,000-0,200  / sangat rendahأكثر إخنفاض 
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احملصول عن حساب  rبنظر بيان ىف السابق، نعرف أن هناك تعقيب من نتيجة 

Rxy تنقسم تتيجة .r أقسام الىت تبدأ من عالية حىت أكثر إخنفاض. إىل مخس 

 عاليةفتعقيبه  1,000-0,800بني  rإذا نتيجة 

 الكفاية فتعقيبه 0,800-0,600بني  rإذا نتيجة 

 دىنأ فتعقيبه 0,600-0,400بني  rإذا نتيجة 

 إخنفاض فتعقيبه 0,400-0,200بني  rإذا نتيجة 

 فاضأكثر إخن فتعقيبه 0,200-0,000بني  rإذا نتيجة 

 0،623 هو rلجند أن القيمة  ىف السابق، Rxyبنظر عن نتيجة احلساب 

هذا املعىن  0,800-0,600هو بوضع  بني القيمة   0،623  ونظرنا أن القيمة .

على مهارة القراءة لطالبات معهد احلامعة  التسهيلالكتاب التعليمي كان التأثري 

 .   الكفاية تعقيبه   0،623تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية. والقيمة  

على مهارة القراءة  التسهيلالكتاب التعليمي ليثبت فروض البحث موجود التأثري 

 ”r“لطالبات معهد احلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية. فيستخدم إختبار 

 (Pearson Correlation Coefficent)إرتباط ضرب العزوم معامل إرتباط بريسون 

 كما يلى:  (SPSS,16)اء للعلوم اإلجتمعية  بالربنامج اإلحص
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 6.414 80.20 94 70 40 التسهيل

 5.987 79.82 92 70 40 القراءة

Valid N (listwise) 40     

 

 

 القراءة التسهيل  

Pearson Correlation 1 .624 التسهيل
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

Pearson Correlation .624 القراءة
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 تقرر الفروض البحث . ج

على  التسهيلالكتاب التعليمي ليست هناك تأثري  فروض البحث األول 

< من   0،623  احلساب : rة قول مردود.  وهذا احلال تؤكده النتيجة مهارة القراء

r 0،403( = 1اإلحصائي واحد ىف املائة )% اهليكال حنو املستوى 

 (Product moment)بأساس إرتباط ضرب العزوم 

 املعنوية:  r tabel  <r hitungإن كان 

 1: %  0،623>  0،403إن كان 

 r tabel  أكرب من r hitungألن 
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على مهارة  التسهيلالكتاب التعليمي إن هناك توجد تأثري  Haفلذلك، 

القراءة لطالبات املعهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي 

على مهارة القراءة  التسهيلالكتاب التعليمي عدم تأثري  H0. و 2017-2018

-2017حلكومية للعام الدراسي لطالبات املعهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية ا

ينبغى أن يعرف الدرجة املستخدمة غالبا ىف حبث غري احلساب لتعييز  .2018

وملعرفة صحة الفرضية تبين على أساسي ما  10، %5، %1مقدار الواقع وهي %

 يلى:

   r tabel  <r hitungمقبول إذا كان  Haمرفوض و  H0 .أ 

 r tabel > r hitungمرفوض إذا كان  Haمقبول و  H0 .ب 

تستخدم الباحثة صيغة ضرب العزوم لتحليل احلقائق. بإستخدام الطرق السابقة، 

-0,600. وهي يقع بني Rxy  =0،623بعد إنتهاء التحليل، كانت النتيجة 

على مهارة القراءة  التسهيلالكتاب التعليمي . هذا املعىن كان التأثري 0,800

 .كفاية  مية احلكومية. وتأثريه بقدرةلطالبات املعهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسال


