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 الباب الرابع 

 تنائج البحث

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

 حيث يشتمل من اإلختبار ألدوات البحث و الطبيعية واخلطى والفرضي.

 نتائج البحث .أ

ستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة لطالب الصف الثامن في المدرسة تأثير ا .1

 المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى باليتار.

وىل  جترى الباحثة هذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األ

. الغرض من البحث ملعرفة  2020نة س مارس 15فرباير اىل  18باليتار يف التاريخ 

القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ستيعاب اإلعراب على مهارة ا

 يف هذا اجملتمع وكان م.2019/20020اإلسالمية احلكومية األوىل للعام الدراسي 

البحث مجيع الطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 

احثة عينة فصول. تأخذ الب 11ينقسم إىل  طالبا 337د اجملتمع فيها باليتار. عد

. إختيار الفصل من املدرس لعينة ابطال 63من اجملتمع، حيث  %25البحث 
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  32فيه  2-8و  ابالط 31فيه  1-8تتكون الطالب فصل . 2-8و  1-8البحث 

 .ابالط

و كان اإلختباران مها إختبار الكتابة  .ابطال  63الباحثة اإلختبار إىل تعطي 

هارة القراءة لطالب ملعرفة القيمة م و إختبار القراءةستيعاب اإلعراب ملعرفة القيمة ا

 . و نتائج من طريقتني مها:امنلصف الثا

 إختبار الكتابة ( أ

ستيعاب اإلعراب لدى طالب املعرفة  الكتابة إختبارإستخدمت الباحثة 

اليتار. أعطي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بمن يف االصف الث

و إختبار  أسئلة الذين قد إختبار التصديقية 10و تتكون  ابطال 63اإلختبار إىل 

عاب اإلعراب ستي. و نتائج اإلختبار ملعرفة ا5-8ل من فص ابالط 31الثبات إىل 

لك، نتائج . لذ100درحة  و أعلى 40أقل درحة توقع  .)املتغري احلرى(

 كما يلي:  ابطال 63اإلختبار من 
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 ستيعاب اإلعراب )المتغير الحرى(النتائج من اإلختبار لمعرفة ا 4.1الجدول 

 القيمة إسم الطالب الرقم القيمة إسم الطالب الرقم
 87 33ج . 33 75 1ج . 1
 90 34ج . 34 48 2ج . 2
 87 35ج . 35 60 3ج . 3
 90 36ج . 36 75 4ج . 4
 95 37ج . 37 100 5ج . 5
 80 38ج . 38 68 6ج . 6
 95 39ج . 39 60 7ج . 7
 90 40ج . 40 90 8ج . 8
 45 41ج . 41 70 9ج . 9
 82 42ج . 42 85 10ج . 10
 77 43ج . 43 60 11ج . 11
 92 44ج . 44 82 12ج . 12
 78 45ج . 45 60 13ج . 13
 40 46ج . 46 67 14ج . 14
 87 47ج . 47 87 15ج . 15
 85 48ج . 48 85 16ج . 16
 60 48ج . 49 45 17ج . 17
 75 50ج . 50 75 18ج . 18
 65 51ج . 51 75 19ج . 19
 92 52ج . 52 80 20ج . 20
 65 53ج . 53 90 21ج . 21
 80 54ج . 54 100 22ج . 22
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 75 55ج . 55 67 23ج . 23
 85 56ج . 56 78 24ج . 24
 82 57ج . 57 62 25ج . 25
 95 58ج . 58 60 26ج . 26
 100 59ج . 59 80 27ج . 27
 100 60ج . 60 65 28ج . 28
 100 61ج . 61 50 29ج . 29
 80 62ج . 62 65 30ج . 30
 70 63ج . 63 90 31ج . 31
    60 32ج . 32

 

Statistics 

i'rob 

N Valid 63 

Missing 0 

Mean 76.78 

Median 79.00 

Mode 60 

Range 60 

Minimum 40 

Maximum 100 

Sum 4837 
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i'rob 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 1 1.6 1.6 1.6 

45 2 3.2 3.2 4.8 

48 1 1.6 1.6 6.3 

50 1 1.6 1.6 7.9 

60 7 11.1 11.1 19.0 

62 1 1.6 1.6 20.6 

65 4 6.3 6.3 27.0 

67 2 3.2 3.2 30.2 

68 1 1.6 1.6 31.7 

70 2 3.2 3.2 34.9 

75 5 7.9 7.9 42.9 

76 1 1.6 1.6 44.4 

77 1 1.6 1.6 46.0 

78 1 1.6 1.6 47.6 

79 2 3.2 3.2 50.8 

80 4 6.3 6.3 57.1 

82 3 4.8 4.8 61.9 

84 1 1.6 1.6 63.5 

85 3 4.8 4.8 68.3 

86 1 1.6 1.6 69.8 

87 3 4.8 4.8 74.6 

90 6 9.5 9.5 84.1 

92 2 3.2 3.2 87.3 

95 3 4.8 4.8 92.1 

100 5 7.9 7.9 100.0 

Total 63 100.0 100.0  
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 ستيعاب اإلعراب الرسمي الحقائق ا 4.1الصورة 

 
 إختبار القراءة (ب

لدى طالب  مهارة القراءةكفاءة   ملعرفة القراءة إختبارإستخدمت الباحثة 

إلختبار  اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار.من يف املدرسة املتوسطة االصف الث

 2013منهج التعلم كتاب الطالب "درس اللغة العربية القراءة من   أخذالقراءة، ت

من  ابطال 63طي اإلختبار إىل أعملوضوع "املبارة كرة القدم". با فصل الثامن"

( )املتغري املقيدءة مهارة القراءة كفاو نتائج اإلختبار ملعرفة  . 2-8و  1-8فصل 

  ابطال 63، نتائج اإلختبار من . لذلك95 و أعلى درحة 40 أقل درحة توقع

 كما يلي:
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 (فة مهارة القراءة )المتغير المقيدختبار لمعر اإلالنتائج من  4.2الجدول 

 القيمة إسم الطالب الرقم القيمة إسم الطالب الرقم
 60 33ج . 33 85 1ج . 1
 88 34ج . 34 67 2ج . 2
 80 35ج . 35 60 3ج . 3
 85 36ج . 36 80 4ج . 4
 80 37ج . 37 94 5ج . 5
 75 38ج . 38 77 6ج . 6
 85 39ج . 39 60 7ج . 7
 80 40ج . 40 79 8ج . 8
 53 41ج . 41 78 9ج . 9
 57 42ج . 42 89 10ج . 10
 70 43ج . 43 56 11ج . 11
 85 44ج . 44 88 12ج . 12
 75 45ج . 45 55 13ج . 13
 53 46ج . 46 60 14ج . 14
 95 47ج . 47 95 15ج . 15
 80 48ج . 48 90 16ج . 16
 65 48ج . 49 40 17ج . 17
 83 50ج . 50 85 18ج . 18
 57 51ج . 51 75 19ج . 19
 85 52ج . 52 73 20ج . 20
 60 53ج . 53 80 21ج . 21
 85 54ج . 54 95 22ج . 22
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 72 55ج . 55 75 23ج . 23
 92 56ج . 56 84 24ج . 24
 89 57ج . 57 90 25ج . 25
 86 58ج . 58 70 26ج . 26
 95 59ج . 59 85 27ج . 27
 90 60ج . 60 94 28ج . 28
 95 61ج . 61 48 29ج . 29
 75 62ج . 62 60 30ج . 30
 95 63ج . 63 90 31ج . 31
    68 32ج . 32

      
 

Statistics 

Membaca 

N Valid 63 

Missing 0 

Mean 76.98 

Median 80.00 

Mode 85 

Range 55 

Minimum 40 

Maximum 95 

Sum 4850 
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Membaca 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 1 1.6 1.6 1.6 

48 1 1.6 1.6 3.2 

53 2 3.2 3.2 6.3 

55 1 1.6 1.6 7.9 

56 1 1.6 1.6 9.5 

57 2 3.2 3.2 12.7 

60 6 9.5 9.5 22.2 

65 1 1.6 1.6 23.8 

67 1 1.6 1.6 25.4 

68 1 1.6 1.6 27.0 

70 2 3.2 3.2 30.2 

72 1 1.6 1.6 31.7 

73 1 1.6 1.6 33.3 

75 5 7.9 7.9 41.3 

77 1 1.6 1.6 42.9 

78 1 1.6 1.6 44.4 

79 1 1.6 1.6 46.0 

80 6 9.5 9.5 55.6 

83 1 1.6 1.6 57.1 

84 1 1.6 1.6 58.7 

85 8 12.7 12.7 71.4 

86 1 1.6 1.6 73.0 

88 2 3.2 3.2 76.2 

89 2 3.2 3.2 79.4 

90 4 6.3 6.3 85.7 

92 1 1.6 1.6 87.3 

94 2 3.2 3.2 90.5 

95 6 9.5 9.5 100.0 

Total 63 100.0 100.0  
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 الرسمي الحقائق مهارة القراءة  4.2الصورة 

 
الباحثة اىل حتليل احلقائق. وجب على الباحثة ستمرت بعد مجع احلقائق، مث ا

 أن جترب أدوات البحث قبل حتليل احلقائق. و جتريب أدوات البحث كما يلى:

 اإلختبار أدوات البحث  (1

 (Validity Test) إختبار التصديق ( أ

إختبار فالباحثة تعمل الصحيحة أم غريها  ملعرفة األدوات املستعملة

اسئلة،   10القراءة باملوضوع "مبارة يف كرة القدم" و  . بأساسالتصديق

التجريب   ( و تصديقvaliditas ahliاألهلى ) استعملت الباحثة تصديق

(validitas empiris .)األهلى يف البحث تتكون من حماضران يف  تصديق
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( تواونج أجونج و IAINة اإلسالمية احلكومية )قسم اللغة العربية يف اجلامع

 املدرس يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار و هم:

السيد الدكتور أسعار املهاجر املاجستري )احملاضر يف اجلامعة تولونج  (1)

 أجونج(

 السيد نور ياين املاجستري )احملاضر يف اجلامعة تولونج أجونج( (2)

 )املدرس يف املدرسة للبحث(  محن املاجستريعبد الر  األستاذ (3)

أن لكل السؤال يستحق  ،فقوناهم مو  و اخلالصة من تصديق األهلى

 الستخدم أدات البحث.  

 جبنب تصديق األهلى، إستخدمت الباحثة تصديق التجريب.

  32الذين عددها  5-8يف الصف   التجريب الباحثة تعمل إختبار وتصديق

أما نتائج  (SPSS for windows 18.0) و تستخدم الباحثة مبساعدة. ابطال

 أدوات البحث و نتائج اإلختبار كما يلي: حلساب من تصديق
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سئلة لمتغير الحرى أ 10النتائج إختبار التصديق  4.3دول الج
 ستيعاب اإلعراب( )ا

 Pearson رقم السؤال

Correlation 
tabelr الخالصة 

 التصديق قليل 0.355 0.375195 1
 التصديق  0.355 0.6495 2
 التصديق  0.355 0.813075 3
 التصديقكفاءة  0.355 0.543855 4
 التصديق  0.355 0.788814 5
 التصديق  0.355 0.691316 6
 التصديقكفاءة  0.355 0.59944 7
 التصديق  0.355 0.781203 8
 التصديق  0.355 0.625915 9
 التصديق  0.355 0.616645 10

، من نتائج اإلختبار التصديق السابق، حيصل مجع السؤال تصديق

 32من  tabelrو  tabelrمن   )hitungrPearson Correlation(أكرب  ألن على 

. لذلك، األسئلة 0،355( فهوtaraf signifikan) %5كعينة البحث و   ابطال

 مجع األسئلة يستطيع أن يستخدم يف عملية حتليل احلقائق.. حىت تصديق
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 (Uji Reliabilitas)اختبار الثبات  (ب

إستخدمت الباحثة إختبار الثبات ملعرفة أدوات البحث املستعملت 

من  بار ألدوات البحث يف كل أسئلة تصديقاملتصدق ملقياس متغري. اإلخت

أسئلة و   10ستيعاب اإلعراب( من التصديق. و املتغري احلرى )اإحتبار 

 SPSS بوسيطة الربنامج. تستمر الباحثة إىل إختبار الثبات تصديقكلهم 

18.0 for Windows:و نتائج إختبار الثبات كما يلى . 

 ل االسؤ النتائج من إختبار الثبات  4.4الجدول 

 

 

. إذا قيمة 0،840هي  )α )0،05من اجلدول أن القيمة الثبات 

tabel>rhitungr  فأدوات البحث ثبات. وtabelr ( فهو ابطال  32من العينة )

. و ننظر أن  Alpha Crobanbach’s 0،840و على إختبار الثبات  0،355

tabel>rhitungr (8400،  هكذا اإلختبار ثبات، ألن ،3550أكرب من .)

hitungr  أكرب منtabelr . 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.840 10 
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 ( Uji Prasyaratي )طاإلختبار الشر  (2

 (Uji Normalitasإختبار الطبيعية ) ( أ

إستخدمت الباحثة إختبار ملعرفة عينة البحث اإلختبار لديهم 

 SPSSب سو او إستعملت الباحثة مبساعدة احل البحث. سكانمستوي بال

18.0 for Windows  و إختبار الطبيعية بأسلوبOne Sample Kolmogorov-

Smirnov (1-Sample k-s)  0,05بشرط إذا<Asymp. Sig. (2-tailed)  أو

((sig)>0,05) إختيار الطبيعية كما يلي: . و نتائج 

 النتائج من إختبار الطبيعية 4.5الجدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 I'rob Membaca 

N 63 63 
Normal Parametersa,b Mean 76.79 76.98 

Std. Deviation 15.065 13.909 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .103 .130 
Positive .062 .111 

Negative -.103 -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z .821 1.036 

Asymp. Sig. (2-tailed) .511 .234 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

ملتغري  Asymp. Sig. (2-tailed)بذلك اجلدول عرفت الباحثة أن قيمة 

 .Asymp. Sigو قيمة  0،05أكرب من  0،511ستيعاب اإلعراب( احلرى )ا
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(2-tailed) فلذلك،  0،05أكرب من  0،234)مهارة القراءة(  ملقيدملتغري ا .

 (. Test distribution is Normal) قائق طبيعيتوزيع احل

 (Uji Homogenitasإختبار التجانسي ) (ب

و يف االختبار التجانسي استخدمت الباحثة قيمة االختبار طالبا. مث 

. وتفسري SPSS 18.0 for Windows حتليل احلقائق بوسيطة الربنامج

  0،05القيمة أكثر على غزي، اذا كانت التجانسي يتم بالنظر اىل قيمة امل

ميكن القول أن احلقائق متجانسة وكذلك عكسه. ويرد حاصل ذلك يف 

 اجلدول التايل:

 نتائج االختبار التجانسي 4.6الجدول 
 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil tes 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.317 1 124 .574 

 

مما  0،574نعرف قيمة األمهية هي سابق، ان اىل اجلدول الاستنادا 

 ، لذلك ميكن ان خنلص أن هذه احلقائق املتجانسة.0،05يعين أكثر من 
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 (Uji Linearitasإختبار اخلطى ) (ج

الغرض من إختبار ملعرفة حالة اخلطى أو غري اخلطى توزيع احلقائق يف 

تخدمت الباحثة و إس .tabelf < hitungf البحث. هذا اإلختبار اخلطى، إذا كان 

 كما يلي:احلقائق   بحلسا SPSS 18.0 for Windows بوسيطة الربنامج

 نتائج إختبار الخطى 4.7الجدول 
ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Membaca * 

I'rob 

Between 

Groups 

(Combined) 8478.484 20 423.924 5.063 .000 

Linearity 6587.940 1 6587.940 78.684 .000 

Deviation 

from 
Linearity 

1890.544 19 99.502 1.188 .312 

Within Groups 3516.500 42 83.726   

Total 11994.984 62    

ستيعاب اإلعراب على مهارة ر من اجلدول السابق، أن املتغري اظه

 tabelfعلى الباحثة ملعرفة . قبل حتليل اخلطى وجب ،hitungf =1881القراءة، 

حبال املخطء  tabelfالقيمة من  .،9983و املتغريين فهو  ابطال 63من العينة 

 hitungfو من نتائج اإلختبار قيمة  tabelf < hitungf. لذلك، ملعرفة اخلطى 5%

هذا يدل أن هناك عالقة خطية . 3،988أقل من  1،188. و 1،188=

 (.ارة القراءة )املتغري املقيدستيعاب اإلعراب )املتغري احلرى( على مهبني ا
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 (Uji Hipotesis)إختبار الفرضية  (3

 ( Uji F Hipotesis Secara Simultan)الفرضية يف وقت واحد  Fإختبار  ( أ

  املتغري احلرى و املتغري املقيدلتحديد تأثري بني Fالغرض من إختبار 

ستيعاب اإلعراب على مهارة واحد. و يف هذا البحث هو تأثري ا يف وقت

سالمية احلكومية األوىل القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإل

tabelf (tabelf>  hitungf  )أكرب من  hitungfباليتار. األساس لصنع القرار، إذا كان 

ستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة فهناك تأثري يف وقت واحد بني ا

ري يف وقت واحد بني ( هناك ليس تأثtabelf<  hitungfلطالب. إذا كان )

 ستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة لطالب. ا

 SPSS 18.0مبساعدة  سوب حلساب احلقائقمت الباحثة احلاإستخد

for Windows :و نتائج كما يلي 

 (Fنتائج اإلختبار ف ) 4.8الجدول 
ANOVA

b
 

Model Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6587.940 1 6587.940 74.322 .000a 

Residual 5407.044 61 88.640   

Total 11994.984 62    

a. Predictors: (Constant), I'rob 

b. Dependent Variable: Membaca 
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. ،tabelf  =9983. و يظهر  ،hitungf  =32274من اجلدول، نتائج 

و مستوى الداللة ( ،9983أكرب من  ،tabelf>  hitungf( )32274لذلك، )

 αأقل من    Sig  0،000. النتائج من اإلختبار فهو  0،05أقل من    0،000

ستيعاب اإلعراب على مهارة هناك تأثري إجيايب و ممتزا بني ا . لذلك،0،05

 القراءة لطالب.

 

ستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة لطالب الصف  الثامن في مدى تأثير ا .2

 اإلسالمية الحكومية األولى باليتار. المدرسة المتوسطة 

مدى تأثري ملعرفة  SPSS 18.0 for Windowsإستخدمت الباحثة احلاسوب 

ارة القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة اإلسالمية استيعاب اإلعراب على مه

 احلكومية األوىل باليتار كما يلي:

 إنحدار البسيط 4.9الجدول 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 

1 .741a .549 .542 9.415 

a. Predictors: (Contant), I’rob 
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و هذا يدل على أن  .R2 = 0،549من اجلدول منوذج امللخص، قيمة 

يبني أو يشرح قيمة املتغري ستيعاب اإلعراب( املتغري احلرى )ا (،54،9%) 0،549

ءة القراءة(. لذلك، هناك تأثري استيعاب اإلعراب على مهارة القراارة )مه املقيد

 األخرى ليس من املتغري احلرى  و غري ذلك، هناك تأثري املتغري .%54،9لطالب هو 

 . %45،1ستيعاب اإلعراب( )ا

 

 البحث .ب

تبحث الباحثة على نتائج و حتليل احلقائق عن تأثري إستيعاب اإلعراب على 

لطالب الصف الثامن يف املدؤسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مهارة القراءة 

 كما يلي:   2019/2020باليتار للعام الدراسي 

. و قيمة tabelrأكرب من  hitungrأدوات البحث أي اإلختبار صحة و ثبات ألن قيمة  .1

 )كما يف املالحقات(. 0،355أكثر من  0،840ثبات =

توزيع احلقائق الطبيعي ألن قيمة من متغريين أكثر   ، ظهر أن على نتائج الطبيعية بنأ .2

و من نتائج املتجانس ان نعرف احلقائق املتجانسة ألن قيمة  . )قد معلوم(0،05من 
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أقل من متغريين خطني أيضا ألن قيمة منهما  مث. 0،05األمهية أكثر من 

3،998(tabelf.كما يف املالحقات ) 

يرشد أن هناك تأثري إستيعاب اإلعراب على مهارة ( Uji Fو من نتائج اإلختبار ف ) .3

القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار. ألن قيمة 

(hitungf<  tabelf ) =74،322  3،988أكرب من.   

بنظر القيمة صفر يف املئة أن قيمة تأثري إستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة لطالب  .4

. و األخرى  %54،9الصف الثامن يف املدرسة اإلسالمية احلكمية األوىل باليتار 

 املؤثري من املتغري احلرى سوى إعراب.  45،1%

استناد إىل نتائج البحث، هناك تأثري إستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة 

لعام لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار ل

حفط اإلعراب. هم أكثرون . بأساس أن الطالب أكثر منهم 2019/2020الدراسي 

خطأ يف القلم و اللسان و ليس حفظ مقصود لذاته بل أهم من احلفظ أن حيسن 

الطالب القراءة بلغة الصحيحة و احلديث بأسلوب سليم. و ميكن الطالب أن يتعود 

 1و التقلني. هذه املهارات باملران والتقليد و ليس باحلفظ

 
 188( ص. 1984)القاهرة: دار الشباب،  طريقة تعليم اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد،  1



73 

 
 

و حيتاج الطالب يف التعبري إىل معرفة أصوات احلروف و النطق بالكلمات و 

التحدث هبا مرات و مرات، و كل ذلك يوقف الطالب على تركيبها، مث ميكن قراءهتا 

دون تعثر أو خطأ، و إذا أحسن املعلم اختاب قطعة اإلمالء كانت مادة صاحلة لتدريب 

ئلة و املناقشة و التخليص و النقد، واحتذاء األساليب الطالب على التعبري باألس

  2املختارة.
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