
77 
 

 الباب الربع

 نتائج البحث

نتائج تعليم الطالب يف حفظ املفردات ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف فوجنوك  .1

  9112/9191بليتار للعام الدراسي 

استخدام الوسائل دومينو، ترجى ترقية كفائة فهم الطالب وتعليم اللغة 

فصول العينية كما ن الالعربية يف هم يف حفظ املفردات، مبؤشر نتائج تعليم الطالب م

ستأيت. وقد مت تقدمي موضوع حفظ املفردات مع أنشطة التعلم املناسبة اللوسائل 

دومينو  لدى التالميذ للصف احلادى عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف 

. وأما جمتمع البحث التالميذ الصف 9102/9191فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

ر والثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف فوجنوك بليتاالعاشر واحلادى عشر 

التالميذ، عدد التالميذ  33وعدد عينة البحث هو   9102/9191للعام الدراسي 

 تلميذا. 33من الصف احلادى عشر اخلاضرين 

إن نتائج االختبار تفيد إىل استيفاء إجابة األسئلة املوجودة يف مشكلة 

 يف هذا املبحث نتائج االختبارين القبلي والبعدي من الصف البحث. وعرض الباحث

.t-testاحلادى عشر مث ابستخدام الرمز االحصائي 
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 نتائج تعليم الطالب من الفصل احلادى عشر  لالختبار القبلي (أ

 نتائج تعليم الطالب من الفصل احلادى عشر لالختبار القبلي 1.0اجلدول 

 النتيجة لرقما النتيجة الرقم  النتيجة الرقم 
0. 66 09. 61 93. 05 

9. 29 03. 72 91. 05 

3. 27 01. 71 92. 05 

1. 61 02. 72 92. 37 

2. 77 02. 05 92. 05 

2. 01 02. 05 92. 05 

2. 70 02. 19 92. 07 

2. 77 02. 19 31. 00 

2. 29 91. 00 30. 00 

01. 77 90. 35 39. 15 

00. 21 99. 15 33. 00 

 (ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف فوجنوك بليتار بياانت نم: إصدار)
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فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة املعدلة 

تلميذا. ومعىن ذلك أن قدرة التالميذ على حفظ املفردات العريب  33من  12،21

 ة جيدة.عاميف مستوي جيد. ومن هنا فإن قدرهتم على حفظ املفردات بصفة 

 نتائج تعليم الطالب من الفصل احلادى عشر لالختبار البعدي (ب

 نتائج تعليم الطالب من الفصل احلادى عشر لالختبار البعدي 1.9اجلدول 
 النتيجة الرقم النتيجة الرقم  النتيجة الرقم 

0. 09 09. 09 93. 00 

9. 30 03. 03 91. 05 

3. 15 01. 09 92. 07 

1. 03 02. 01 92. 07 

2. 35 02. 00 92. 00 

2. 35 02. 35 92. 07 

2. 03 02. 19 92. 00 

2. 03 02. 17 31. 07 

2. 10 91. 09 30. 00 

01. 09 90. 10 39. 17 

00. 19 99. 19 33. 03 

 (ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف فوجنوك بليتار بياانت من: إصدار) 
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، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة املعدلة فمن نتائج هذا االختبار البعدي

تلميذا. ومعىن ذلك أن قدرة التالميذ على حفظ املفردات يف  33من  21،21

 لى حفظ املفردات بصفة عامة جيدة.مستوي جيد. و من هنا فإن قدرهتم ع

 حتليل احلقائق .9

 حتليل ولكن قبل .احلقائق حتليل فيستمر اىل مرحلة احلقائق مجع عملية وبعد

إختبار أدوات البخث الىت تتكون على اختبار التصديق  يستعمل الباحث احلقائق

 الطبيعي اإلختبار يعين اختباران واختبار الثبات. مث اإلختبار الشرطي الذى هناك

 ت. -االختبار الفرضي سيتم بستخدام االختبار و التجانسي، واإلختبار

 اإلختبار أدوات البحث (أ

 (Validity Test)اإلختبار التصديق  (1

ملعرفة اآللة استعملت الصحيحة أم غريها فالباحث تعمل اإلختبار 

أسئلة اإلختبار البعدي، استعمل الباحث التصديق  2التصديق. أبساس 

معلما منهم:  من  3املنطقي و تصدقي األهلي. اختبار التصديق األهلي يعين 

تورة أنني يدة الدكمعلمة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج وهي الس

 نور حيايت املاجستري، السيد نور ايين املاجستري والسيد كوسواندي املاجستري. 
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واخلالصة من التصديق األهلي من السيدة الدكتورة أنني نور حيايت 

املاجستري، السيد نور ايين املاجستري والسيد كوسواندي املاجستري  لكل السؤال 

عد استخدام تصديق األهلي الباحث يستحق الستخدام ادات البحث. وب

يستخدام تصديق املنطقي. يف تصديق املنطقي الباحث يعمل اختبار يف الصف 

 طالبا.  30العاشر الذي عددها 

  SPSS  02,11يف هذا اإلختبار التصديق املنطيقي استخدام الباحث 

 (امللحقات)خطوة اختبار التصديق تستطيع أن تنظر يف 

 إلختبار التصديق السؤالنتائج ا 1.3اجلدول  
 قيمة Tabel اخلالصة

Pearson 

Correlation 
 رقم السؤال

 0 1,293 1,222 التصديق
 9 1,291 1,222 كفاءة التصديق
 3 1,211 1,222 كفاءة التصديق
 1 1,232 1,222 كفاءة التصديق
 2 1,239 1,222 كفاءة التصديق

 

احلساب  rمة السؤال قي من نتائج اإلختبار التصديق السابق، حيصل مجع

. واخلالصة من نتائج إختبار التصديق 1,222بقيمة املعنوية اجلدول  rقيمة  >
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 عملية حتليل يستخدم يف مجيع األسئلة تصديق. حىت مجيع األسئلة يستطيع أن

 احلقائق.

 (Reliability Test)اختبار الثبات   (9

. SPSS 02.1 أسئلة استخدام الباحث 2ملعرفة اإلختبار الثبات على 

 يعين:  SPSS 02.1أما نتائج احلساب مبساعدة 

 نتائج اختبار الثبات السؤال 1.1اجلدول  
Reliability Statistics 

N of Items Cronbachs 

Alpha 

5 057. 

 

 Cronbachsمن نتائج إختبار الثبات، ميكن أن نعرف اىل أن قيمة 

Alpha  ميكن اىل أن نتائج ، حىت 1,221يعين  1,2اليت حتصل أكثر من

 اختبار الثبات.

 اإلختبار الشرطي (ب

 التجانسي للمجموعة املتجربة والضابطة اإلختبار (1

ويف االختبار التجانسي استخدم الباحث قيمة التكرار اليومي قبل 

ل تطبيق الوسائل دومينو  على تعليم اللغة العربية يف حفظ املفردات. ومت حتلي
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. وتفسري التجانسي يتم ابلنظر اىل SPSS 02.11احلقائق بوسيطة الربانمج  

ميكن القول أن احلقائق  1,12قيمة املغزي، اذا كانت القيمة أكثر على 

 متجانسة وكذلك عكسه. ويرد حاصل ذلك يف اجلدوال التايل:

 احلادى عشر  لفصل التجانسي اإلختبار 1.2اجلدول  
Test of Homogeneity of Variances 

Hasil    

Levene Statistic df8 df8 Sig. 

.83.78 8 46 .888 

DATASET CLOSE DataSet.. 

 

ANOVA 

Hasil      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ..8.3678 8 ..8.3678 883887 .888 

Within Groups 8848.3.8. 46 84.3778   

Total 86887377. 4.    

 (باحثلل االحصائية من: إصدار)

 احلادى عشر  والفصل احلادى عشر لفصل التجانسي اإلختبار
  1,222حتصيل قيمة سيج=  بنظر يعين

من اجلدول السابق، ظهر أن قيمة املغزي من اإلختبار التجانسي 

حبيث ميكن القول أنه منجانس.  1,12أكثر من  1,222، مبعىن 1,222هي 

ا وعن الفصلني هللذلك نستطيع أن نستخلص أن الفصل احلادى عشر. 
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نفس مستوى القدرة مع استيفاء شروط التجانس ميكن أن يكون هذان 

الفصالن عينيتان يف البحث العلمي. وميكن استخدامهما على سبيل املقارنة 

 بني الفصل ابلوسائل دومينو  والفصل بدون الوسائل دومينو .

 اإلختبار الطبيعي للمجموعة املتجربة والضابطة (9

تبار التطبيع الختبار هل كان املتغري طبيعيا أم ال. ويستخدم اخ

الطبيعي هنا مبعىن وجود التوزيع العادي للحقائق. مناذج االحندار جيدة هي 

 SPSSستخدام اب البياانت، حتليل ومت وجود توزيع الطبيعية أو شبه الطبيعية.

 :يف اجلدول التايل وترد التطبيع اختبارساب أما ابلنسبة حل ،02.11

 نتيجة االختبار الطبيعي 1.2دول  اجل
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

pretest .. 78384 843687 68 7. 

postest .. 76346 7378. 48 7. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  pretest Postest 

N .. .. 

Normal Parametersa Mean 78384 76346 

Std. Deviation 843687 7378. 

Most Extreme Differences Absolute .867 .874 

Positive .8.6 .87. 

Negative -.867 -.874 

Kolmogorov-Smirnov Z .7.. 83888 

Asymp. Sig. (8-tailed) .648 .848 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

pretest .. 78384 843687 68 7. 

a. Test distribution is Normal.   

    

 (للباحث االحصائية من: إصدار)

ظهر من اجلدول السابق، أن قيمة املغزى للختبار الطبيعية من االختبار 

ي. فتوزيع احلقائق طبيعميكن القول  حبيث 1،12 >أي سيج  1,120القبلي هي 

 >أي سيج  1,921وقيمة املغزى للختبار الطبيعية من االختبار البعدي هي 

هلا  ذا البحثه يفالبياانت فتوزيع احلقائق طبيعي. و ميكن القول  حبيث 1،12

معاجلة  وافقة معمت غري ألن البياانتستخدام. صاحلة لال مث البياانت التباين، نفس

 فرضية.بار الختميكن استخدامها ال، فإن هذا البياانت الفرضية الختبار البياانت

 الفرضي اإلختبار ج. 

وقد عرض الباحث يف اجلدول السابق، مث قام الباحث إبدخال النتائج 

 ابستخدام الباحث البياانت، يف حساب. t-testقة إىل الرمز االحصائي الساب

SPSS 61.7.  ،اجلدول التايل النتائج يف وترد: 

 Tنتيجة اختبار  1.2اجلدول  



7. 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 8 pretest 78384 .. 843687 837.4 

postest 76.46 .. 7378. 83.78 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 8 pretest & postest .. ..77 .888 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. (8-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

7.9 Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 8 pretest - 

postest 
-863.74 8.3877 83.8. -873877 -73746 43.88 .8 .888 

 (للباحث االحصائية من: إصدار) 

 2,310حسايب = tمن اجلدول السابقة، قيمة املغزى 

 df  =39  22108,=  %2ويف املستوى املعنوى 

ية ينو على تعليم اللغة العرب: عدم التأثري لوسائل دوم(8H)فرضية الصفر 

يف حفظ املفردات لدى طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف بوجنوك بليتار 

 9191/ 9102للعام الدراسي 

                                                           
8 Hartono, SPSS 61.77: Analisis Data Statistika dan Penelitian, (Yogyakaarta: Pustaka Pelajar, 

1766)., hal. 116. 
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: أن هناك أتثري لوسائل دومينو على تعليم اللغة Ha)) فرضية اخليار 

وجنوك فف ر العربية يف حفظ املفردات لدى طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية املعا

 9191/ 9102بليتار للعام الدراسي 

 مقبول. لذلك  Haمرفوض و 8H فصار، جدول t >حسايب  tإذا كانت 

هناك أتثري الوسائل دومينو  على تعليم اللغة العربية يف حفظ  "أن  أن خنلص

املفردات لدى طالب املدرسة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف فوجنوك بليتار 

 ".9191/ 9102راسي للعام الد

ويعلم أن هناك أتثري لوسائل  T -لالختباروبعد إجراء عملية حتليل 

دومينو على تعليم اللغة العربية يف حفظ املفردات لدى طالب ابملدرسة الثانوية 

 اإلسالمية املعارف فوجنوك بليتار  فاملرحلة بعدها هي حتديد قيمة التأثري ابحلساب

. ويوضح ابلرمز (Cohen’s Interpretation) كوهني  حجم التأثري ابلرمز تفسري

 تفسري كوهني كما يلي:

 
 

D = Xt-Xc 

Spooled 

 ابلرمز األيت: Spooledوقبل إجراء ذلك الرمز نطلب أوال قيمة  
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𝑠𝑝𝑜𝑜𝑡𝑒𝑑 = √
(𝑛0 − 0)𝑆𝐷0

9 + (𝑛9 − 0)𝑆𝐷9
9

𝑛0 + 𝑛9

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

= √
112و02(33)

9
+ 292و2(33)

9

33 +  33  

 = √
21و29(33)+0و922(33)

22  

 = √
2223+9129

22  

 = √022 

 =   88,77 

 Cohen’s d Effect sizeنتيجة قيمة 1.2اجلدول  

 يعين:  Cohen’s d Effect sizeقيمة 

d=
�̅�𝑡−�̅�𝑜 

𝑠𝑝𝑜𝑜𝑡𝑒𝑑
 

=48,18−07,71

61,44
 

= 0,030 

من اجلوال  %21هي  0,030ق، حيصل قيمة التأثري من نتائج احلساب الساب 

 .لىيدخل يف املستوى العر كوهني معاي


