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 اخلامسالباب 

 البحث  

 البحث ستقدم الباحثة عن التحليل من النتائج البحث, هي كما يلي: يف هذا

حلادي ا أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصل .1

 /9112عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

9191. 

أتثري استخدام وسائل ئجها هذا البحث على فرضيات دل أّن هناك نتا

املعاريف   احلادي عشر ابملدرسة الثانوية الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصل

دلت هذه األشياء من  .9191 /9102كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

ونتائج من  0101( عدده 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡نتائج حتليل احلقائق يف ابب قبله أن نتائج من )

(𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 عدده)معنه ابلنتائج استنادا من معايري اختاذ القرار احلساب 07611t   اكرب من

. اصغر من (tailed-9). وابلقيمة 0101>07611هي < 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡t  𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡اجلدوال

مقبول.  (Ha). حىت مبعىن أن الفرض االخيار 1710اصغر من  17110هي  1710

مقبول. ( Ha)مرفوض والفرض اخليار  (Ho)حىت يف هذه اإلختربات أّن الفرض الصفر 

أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف وهذا يعين أّن هناك 
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احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي  الفصل

9102/ 9191. 

من نتائج حتليل البحث هو وصفي احلقائق من كل متغرّي او اختبارات  استنادا

 وسائل التعلم هي مجيع أشكال الوسطاء أو تقدمي متهيدي للرسائل يففرضية اعلها. ف

الدومينو عبارة عن بطاقة لعبة تكون فيها البطاقة مستطيلة  0عملية االتصال التعلم.

مع عدد كسري واجلانب األيسر بقيمة  الشكل ومقسمة على وجهني ، اجلانب األمين 

 كسرية.

. 9106وعزرت ابلبحث قبلها الذي ينفيذ من بوجنا هداييت يوسف للعامي 

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى إتقان طالب املفردات العربية قبل وبعد تلقي 

ات دبطاقة الدومينو وحتديد أتثري املعاملة املقدمة إلتقان املفر  وسائلالعالج ابستخدام 

العربية. الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي الطريقة شبه التجريبية غري املكافئة 

للمجموعة الضابطة ، ويؤكد البحث الذي أجري حتليل البياانت العددية )األرقام(. 

ل مع عينة من الفص املدرسة الثانوية احلكومية واحد ابندونجأجريت الدراسة يف 

كصف حتكم ، إيفا آف   احلادى عشر جترييب والفصل كصنف   إيفا آ احلادى عشر 

قيمة االختبار التمهيدي يف الفصل التجرييب طالًبا. كان متوسط  91وبلغ كل طالب 

                                                           
1 M Djauhar Siddiq, Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Depdiknas, 8002) hal. 63 
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درجة اختبار البعدي . وكان متوسط 00.09درجة التحكم بينما بلغ متوسط  06.01

على نتائج  . بناءً 67.12بينما كان يف درجة التحكم  12.12يف الصف التجرييب 

. نظرًا ألن 1،111احلساابت اإلحصائية ملان ويتين ، حصلت قيمة الداللة على 

، مما يعين وجود فرق كبري بني استخدام  Hoورفض  Ha، يتم قبول  1.10> 1111

 وإتقان املفردات العربية. الدومنو وسائل

  الفصليفأتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات اىل اي مدى  .9

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

9112/ 9191 . 

استناد اىل فرضية على ابب قبلها ظهرت نتائج حتليل احلقائق أن هناك أتثري 

شر ابملدرسة احلادي ع يف الفصل على كفاءة حفظ املفردات وسائل الدومينواكرب بني 

دلت هذه  .9191 /9102الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

نتائجه استندا  %21اى  cohens  0700األشياء من نتائج حتليل احلقائق هو من قيمة

( 0700( والنسبة )21هو عاقبة األحجام ) Cohens’sعلى معايري ترمجة التفسريات 

 مرتفع. Cohen’s Standardمبعنىى 
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Cohen’s Standard عاقبة احجام 
(Effect Size) 

 النسبة
(Presentase) 

 0700 21 مرتفع

 

( مقبول ابملستوى مرتفع. وهذا مبعين أن Haحىت من اختبار الفرض اخليار )

  الفصليف على كفاءة حفظ املفردات وسائل الدومينوهناك أتثري مرتفع ومهم بني 

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

9102/ 9191. 


