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 الباب الرابع

 نتائج احلقائق

تتكون نتائج البحث من حتليل على نتائج البحث وحبثو. وحتليل على نتائج البحث 

 الفرضي شرطي واإلختبارال اإلختبارر ألدوات البحث و حيث يشتمل من اإلختبا

 البحث نتائج .أ 

لطالب الصف  استخدام وسائل الصور ادلتحركة على مهارة اإلستماعأتثري  .1

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار. سابعال

جترى الباحثة ىذا البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 

استخدام من البحث دلعرفة  دف. اذل0202سنة  فرباير 11-5ابليتار يف التاريخ 

يف ادلدرسة  سابعلطالب الصف ال وسائل الصور ادلتحركة على مهارة اإلستماع

م. وأما اجملتمع 0212/02202ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل للعام الدراسي 

ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  سابعالالبحث مجيع الطالب الصف 

 يف ثحالب ذاى ٌنتضم فصول. 11طالب ينقسم إىل  612ابليتار. عدد اجملتمع فيها 

التجريبية الفصل اذنو ، خمتلفة معاجلات نظرا يعطي أن الذي ٌنفصل ناك، ىجترييب وشب
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 تعط مل اليت الفصل أو ضابطال والفصلخاصة  معاجلات اعطي أن اليت الفصل أو

 وسيلة ابستخدام مادة التجريبية الفصل إعطاء، ثحالب ذاى يف خاصة. معاجلات

 ابستخدام لكن صور ادلتحركةال وسيلة ضابطال الفصل تستخدم ومل صور ادلتحركةال

     و 1-7ىي الطالب من الفصل  أتخذ الباحثة عينة البحث .فقط السمعية وسيلة

 60فيو  0-7و  كالفصل التجربة  طالب 60فيو  1-7. تتكون الطالب فصل 7-0

 .كالفصل الضابط  طالب

مث تلك نتائج االختبار تفيد إىل استيفاء إجابة األسئلة ادلوجودة يف مسائل 

الباحثة يف ىذا البحث نتائج االختبارين القبلي و البعدي من البحث. وتظهر 

 اجملموعتٌن الضابطة و ادلتجريبة مث ابستخدام الرمز االحصائي لإلختبار ت.

 اإلختبار نتائج (.أ 

 نتائج تعليم الطالب من الفصل السابع األول لالختبار القبلي (1

 لالختبار القبلي ولاأل 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  1.1اجلدول 

 النتيجة رقم ال النتيجة رقم ال
1. 32 17. 32 
0. 76 11. 36 
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6. 32 12. 36 
1. 33 02. 76 
5. 72 01. 16 
3. 76 00. 72 
7. 33 06. 36 
1. 33 01. 33 
2. 32 05. 72 
12. 36 03. 76 
11. 12 07. 33 
10. 76 01. 32 
16. 72 02. 36 
11. 72 62. 32 
15. 12 61. 36 
13. 76 60. 76 

 (ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتارإصدار: من بياانت )

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة 

مهارة تلميذا. ومعىن ذلك أن قدرة التالميذ على  60من  37،17ادلعدلة 

بصفة  و من ىنا فإن قدرهتم على اإلستماع .ليس جيديف مستوي  اإلستماع

 .ليس جيدعامة 
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 لالختبار القبلي الثاين 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  (.ب 

 لالختبار القبلي الثاين 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  1.0اجلدول 

 النتيجة رقم ال النتيجة رقم ال
1. 33 17. 72 
0. 73 11. 33 
6. 36 12. 32 
1. 33 02. 72 
5. 33 01. 72 
3. 73 00. 76 
7. 76 06. 72 
1. 32 01. 36 
2. 32 05. 33 

12. 12 03. 33 
11. 16 07. 76 
10. 73 01. 33 
16. 72 02. 32 
11. 73 62. 32 
15. 76 61. 36 
13. 73 60. 72 

 (ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتارإصدار: من بياانت )
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فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة 

مهارة تلميذا. ومعىن ذلك أن قدرة التالميذ على  60من  31،26ادلعدلة 

بصفة  اإلستماع. و من ىنا فإن قدرهتم على ليس جيديف مستوي  اإلستماع

 .ليس جيدعامة 

 لالختبار البعدي األول 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  (.ج 

 لالختبار البعدي األول 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  1.6اجلدول  

 النتيجة رقم ال النتيجة رقم ال
1. 73 17. 16 
0. 22 11. 12 
6. 12 12. 16 
1. 22 02. 13 
5. 12 01. 26 
3. 13 00. 13 
7. 12 06. 16 
1. 12 01. 22 
2. 13 05. 26 

12. 73 03. 26 
11. 26 07. 12 
10. 26 01. 16 
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16. 22 02. 76 
11. 26 62. 73 
15. 26 61. 73 
13. 13 60. 13 

 (ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتارإصدار: من بياانت )

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة 

مهارة تلميذا. ومعىن ذلك أن قدرة التالميذ على  60من  11،17ادلعدلة 

بصفة  اإلستماع. و من ىنا فإن قدرهتم على جيد يف مستوي اإلستماع

 .جيدعامة 

 لالختبار البعدي الثاين 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  (.د 

 لالختبار البعدي الثاين 7نتائج تعليم الطالب من الفصل  1.1اجلدول  

 النتيجة رقم ال النتيجة رقم ال
1. 70 17. 10 
0. 12 11. 71 
6. 72 12. 70 
1. 70 02. 11 
5. 70 01. 12 
3. 12 00. 13 
7. 12 06. 10 
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1. 70 01. 73 
2. 73 05. 71 

12. 13 03. 73 
11. 22 07. 12 
10. 13 01. 73 
16. 12 02. 71 
11. 13 62. 70 
15. 12 61. 73 
13. 13 60. 16 

 (ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتارإصدار: من بياانت )

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة 

مهارة تلميذا. ومعىن ذلك أن قدرة التالميذ على  60من  71،52ادلعدلة 

بصفة  اإلستماع. و من ىنا فإن قدرهتم على جيد يف مستوي اإلستماع

 .جيدامة ع

 حتليل احلقائق .ب 

 قبلولكن  .احلقائق حتليل فيستمر اىل مرحلة احلقائق مجع عملية وبعد

إختبار أدوات البخث الىت تتكون على اختبار  ةالباحث يستعمل احلقائق حتليل
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 اإلختبار يعين نااختبار  الذى ىناك اإلختبار الشرطيالتصديق واختبار الثبات. مث 

 .ت -االختبار ماستخدسيتم بفرضي ال ختباراال و التجانسي، واإلختبار الطبيعي

 اإلختبار أدوات البحث (1

 (Validity Test)اإلختبار التصديق  (.أ 

دلعرفة األدوات ادلستعملة ىل ىي الصحيحة أم غًنىا فأجرت 

أسئلة ،  12الباحثة اإلختبار التصديق ل أدوات البحث. بناء على 

استعملت الباحثة التصديق ادلنطقي و تصدقي األىلي. اختبار التصديق 

معلم منهم:  من معلم اإلخصائي الذي يعلم يف اجلامعة  0األىلي يعين 

مية تولونج أجونج ىم السيذ نور ايين ادلاجستًن،  وادلعلم اإلسالمية احلكو 

ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتار كادلدرس فيها، من ادلدرسة 

 وىو األستاذ عبد الرمحن.

األستاذ عبد واخلالصة من التصديق األىلي من السيد نور ايين و 

. وبعد لكل السؤال صاحل ويستحق الستخدام أدات البحث  الرمحن

استخدام تصديق األىلي فالباحثة تستخدام تصديق ادلنطقي. يف تصديق 
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 62ادلنطقي الباحثة تعمل اختبار يف الصف الثامن اخلامس الذي عددىا 

 طالبا.

  SPSS ةىذا اإلختبار التصديق ادلنطيقي استخدام الباحثيف 

 .(ادللحقات)خطوة اختبار التصديق تستطيع أن تنظر يف   13.22

 القليباإلختبار  نتائج اإلختبار التصديق السؤال 1.5اجلدول   

 

يف

  

 م

 

 

 

 

R الةةاخل اجلدول   
Pearson 

Correlation 
 رقم السؤال

 1 2،711 2،631 التصديق
 0 2،311 2،631 التصديق

 6 2،537 2،631 كفاءة التصديق
 1 2،616 2،631 تصديق قليل
 5 2،625 2،631 تصديق قليل

 3 2،525 2،631 كفاءة التصديق
 7 2،326 2،631 التصديق
 1 2،327 2،631 التصديق
 2 2،711 2،631 التصديق

 12 2،521 2،631 كفاءة التصديق
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نتائج اإلختبار التصديق السابق، حيصل مجع السؤال قيمة 

واخلالصة من نتائج إختبار التصديق مجيع األسئلة . r اجلدول > rاحلساب

يستطيع أن يستخدم يف عملية حتليل  تصديق. حىت مجع األسئلة

 احلقائق.

 اإلختبار البعدي نتائج اإلختبار التصديق السؤال 1.3اجلدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

R الةةاخل اجلدول   
Pearson 

Correlation 
 رقم السؤال

 1 2،516 2،631 كفاءة التصديق
 0 2،521 2،631 كفاءة التصديق
 6 2،571 2،631 كفاءة التصديق
 1 2،150 2،631 كفاءة التصديق
 5 2،173 2،631 كفاءة التصديق
 3 2،515 2،631 كفاءة التصديق
 7 2،123 2،631 كفاءة التصديق
 1 2،573 2،631 كفاءة التصديق
 2 2،170 2،631 كفاءة التصديق
 12 2،121 2،631 كفاءة التصديق
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من نتائج اإلختبار التصديق السابق، حيصل مجع السؤال قيمة 

يع األسئلة واخلالصة من نتائج إختبار التصديق مج. r اجلدول > rاحلساب

يستطيع أن يستخدم يف عملية حتليل األسئلة تصديق. حىت مجع 

 احلقائق.

 (Reliability Test)اختبار الثبات  (.ب 

 SPSSأسئلة استخدمت الباحثة  12دلعرفة اإلختبار الثبات على 

 يعين:SPSS 13.22. أما نتائج احلساب مبساعدة 13.22

 نتائج اختبار الثبات السؤال 1.7اجلدول  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.675 10 

 

. إذا 20375( ىي 2025) αمن اجلدول أن القيمة الثبات 

 62من العينة )r اجلدولفأدوات البحث ثبات. و  r اجلدول > rاحلسابقيمة 

 Alpha Crobanbach’sو على إختبار الثبات  20631طالب( فهو 
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(. 20631أكرب من  20375)r اجلدول> rاحلساب. و ننظر أن 20375

 .r اجلدولأكرب من  rاحلسابىكذا اإلختبار ثبات، ألن 

 اإلختبار الشرطي (0

 (Uji Normalitas) الطبيعي اختبار (.أ 

ويستخدم اختبار الطبيعي الختبار ىل كان ادلتغًن طبيعيا أم ال. 

الطبيعي ىنا مبعىن وجود التوزيع العادي للحقائق. دناذج االحندار جيدة 

ستخدام ابحتليل البياانت،  ىي وجود توزيع الطبيعية أو شبو الطبيعية.ومت

SPSS 13.22 ،اختبار التطبيعي تشًن يف اجلدول ساب أما ابلنسبة حل

 :التايل

 الطبيعيختبار نتيجة اال 1.1جلدول  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  eksperimen kontrol 

N 32 32 

Normal Parameters
a
 Mean 84.88 78.59 

Std. Deviation 6.189 5.453 

Most Extreme Differences Absolute .140 .152 

Positive .128 .152 

Negative -.140 -.133 
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Kolmogorov-Smirnov Z .792 .858 

Asymp. Sig. (2-tailed) .558 .454 

a. Test distribution is Normal.   

    

 (ةإصدار: من االحصائية للباحث) 

ظهر من اجلدول السابق، أن قيمة ادلغزى للختبار الطبيعية من 

فتوزيع حبيثيمكن القول  2،25>أي سيج  20551فصل التجربة ىي 

احلقائق طبيعي. وقيمة ادلغزى للختبار الطبيعية من فصل الضابط ىي 

فتوزيع احلقائق طبيعي. حبيث ميكن القول  2،25>أي سيج  20151

 ستخدام.البياانت صاحلة لال

 (Uji Homogenitas) التجانس إختبار (.ب 

ويف االختبار التجانسي استخدمت الباحثة درجات االختبار بعد 

صور ادلتحركة على تعليم مهارة اإلستماع. ومت حتليل تطبيق وسائل ال

. وتفسًن التجانسي يتم ابلنظر SPSS 13.22احلقائق بوسيطة الربانمج 

ميكن القول أن  2025اىل قيمة ادلغزي، اذا كانت القيمة أكثر على 

 احلقائق متجانسة وكذلك عكسو. وتشًن نتيحة ذلك يف اجلدوال التايل:
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 السابع الثاين والفصل السابع األول لفصل التجانسي اإلختبارنتائج  1.2اجلدول  

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.188 5 22 .431 

 

ANOVA 

Nilai      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 288.952 9 32.106 .786 .632 

Within Groups 898.548 22 40.843   

Total 1187.500 31    

 (ةإصدار: من االحصائية للباحث) 

من اجلدول السابق، ظهر أن قيمة ادلغزي من اإلختبار التجانسي 

حبيث ميكن القول أنو  2025أكثر من  20161، مبعىن 20161ىي 

والفصل متجانس. لذلك نستطيع أن نستخلص أن الفصل السابع األول 

السابع الثاين ذنا متجانسان. وعن الفصلٌن ذلا نفس مستوى القدرة مع 

استيفاء شروط التجانس ميكن أن يكون ىذان الفصالن عينيتان يف 

البحث العلمي. وميكن استخدامهما على سبيل ادلقارنة بٌن الفصل 

البياانت بوسائل الصور ادلتحركة والفصل بدون وسائل الصور ادلتحركة. و 
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ألن ستخدام. هذا البحث ذلا نفس التباين، مث البياانت صاحلة لالفي

، فإن ىذا البياانت غًن متوافقة مع معاجلة البياانت الختبار الفرضية

 فرضية.ختبار الميكن استخدامها الالبياانت 

 الفرضي اإلختبار (6

وقد تعرض الباحثة يف اجلدول السابق، مث قام الباحثة إبدخال 

يف احلساب على . (t-testىل الرمز االحصائي اإلختبار ت  )النتائج السابقة إ

 :وتشًن النتائج يف اجلدول التايل، SPSS 13.22البياانت، تستخدم الباحثة 

 اختبار ت نتائج 1.12 اجلدول

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Belajar Siswa Post-Test Kelas Eksperimen 32 84.88 6.189 1.094 

Post-Test Kelas Kontrol 32 78.59 5.453 .964 

 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

95% Confidence Interval of the 

Difference 
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  e Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Equal variances 

assumed 
.629 .431 4.308 62 .000 6.281 1.458 3.366 9.196 

Equal variances not 

assumed 
  4.308 61.031 .000 6.281 1.458 3.366 9.197 

(ةإصدار: من االحصائية للباحث)  

 

 1،621حسايب = tمن اجلدول السابقة، قيمة ادلغزى 
df = n1 +n2 -2 

 df  =30  1،2211=  %5ويف ادلستوى ادلعنوى 

ادلتحركة على تعليم عدم التأثًن لوسائل الصور : (H0) فرضية الصفر

مهارة اإلستماع لدى طالب ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل 

 .0202\0212ابليتار للعام الدراسي 

أن ىناك أتثًن لوسائل الصور ادلتحركة على تعليم : (Ha) فرضية اخليار

دلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل امهارة اإلستماع لدى طالب ادلدرسة 

 .0202\0212ار للعام الدراسي ابليت

أن  قبول. لذلكم  Haمرفوض و H0 فصار،  tجدول> tحسايبإذا كانت 

 مهارة اإلستماععلى تعليم  لوسائل الصور ادلتحركةأتثًن  ىناك"أن  خنلص
                                                             

1
 Hartono, SPSS 16.00: Analisis Data Statistika dan Penelitian, (Yogyakaarta: Pustaka Pelajar, 

2011)., hlm. 221. 
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للعام دلتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ابليتار ا لدى طالب ادلدرسة

 ".0202\0212 الدراسي

لطالب  استخدام وسائل الصور ادلتحركة على مهارة اإلستماعمدى أتثري  .0

   يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار. سابعالصف ال

ت ويعلم أن ىناك أتثًن لوسائل الصور  -لالختباروبعد إجراء عملية حتليل 

االسالمية دلتوسطة اادلتحركة على تعليم مهارة اإلستماع لدى طالب ادلدرسة 

احلكومية األوىل ابليتار فادلرحلة بعدىا ىي حتديد قيمة التأثًن ابحلساب حجم التأثًن 

كما تفسًن كوىٌن  ابلرمز  يوضح. و (Cohen’s Interpretation) ابلرمز تفسًن كوىٌن

  يلي:

D = Xt-Xc 

Spooled 

 ابلرمز األيت: Spooledوقبل إجراء ذلك الرمز نطلب أوال قيمة  

        √
(    )   

  (    )   
 

      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

 √
(  )       (  )      

      
 

  √
(  )      (  )     

  
 



67 
 

 
 

  √
             

  
 

  √      

 =   5,7   

 يعين:  Cohen’s d Effect size قيمة

d  ̅   ̅  

       
 

=           
   

 

=1,10 

 Cohen’s d Effect size قيمةنتيجة 1.11اجلدول  

  كوهني M SD الفصل
 1،12 30112 11،11 فصل التجربة
 5،156 71،52 فصل الضابط

 

% من 27،1ىي1012من نتائج احلساب السابق، حيصل قيمة التأثًن

 اجلوال معاير كوىٌن يدخل يف ادلستوى العايل.
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 البحث .ب 

استخدام وسائل الصور تبحث الباحثة على نتائج و حتليل احلقائق عن أتثًن 

يف ادلدؤسة ادلتوسطة اإلسالمية  سابعلطالب الصف ال ادلتحركة على مهارة اإلستماع

 كما يلي:  0212/0202احلكومية األوىل ابليتار للعام الدراسي 

. و r اجلدولأكرب من   rاحلسابأدوات البحث أي اإلختبار صحة و ثبات ألن قيمة  .1

 )كما يف ادلالحقات(. 20631أكثر من  20375قيمة ثبات =

 الصف بنأ على نتائج الطبيعية، ظهر أن توزيع احلقائق الطبيعي ألن قيمة من .0

، 20161ىي ، التجانسنتائج و  2025أكثر من  والصف الضابط التجريبية

 .)قد معلوم(  حبيث ميكن القول أنو رلانس 2025أكثر من  20161مبعىن 

وسائل الصور استخدام ( يرشد أن ىناك أتثًن Uji T) تو من نتائج اإلختبار  .6

يف ادلدرسة اإلسالمية  سابعلطالب الصف ال ادلتحركة على مهارة اإلستماع

 وقيمةt (1،621<1،221 )جدول> tحسايب احلكومية األوىل ابليتار. ألن قيمة

 (.2،25 < 2،22) 2،25 < معنوية
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استخدام وسائل الصور ادلتحركة على بنظر القيمة صفر يف ادلئة أن قيمة أتثًن   .1

يف ادلدرسة اإلسالمية احلكمية األوىل  سابعلطالب الصف ال اإلستماعمهارة 

 عايل.الستوى ادلمن اجلوال معاير كوىٌن يدخل يف  %27،1 ىي 1012  ابليتار

استخدام وسائل الصور ادلتحركة على استناد إىل نتائج البحث، ىناك أتثًن 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  سابعلطالب الصف ال مهارة اإلستماع

 ميكن أعاله، على الوصف بناء .0212/0202األوىل ابليتار للعام الدراسي 

 التعلم من ىو أحسن الصور ادلتحركة بوسيلة االستماع مهارة التعلم أن االستنتاج

 .العادي


