
76 

 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

يستعمل الباحث يف ادلدرسة  اليت عرض البياانت و حتليلها حتتوى على نتائج البحث

 ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتار .

 اقائ وصف احل . أ

يف   جررا  ىاا البحث يف مدرسة ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتارمت  

. اخلطوة األوىل اليت و ووجنو  ابلتارسيدوررنيف قرية  10رقم مسجد ابجنًنورو شارع 

كما ىو مرفق. وعد   الرسلة اإلذن من البحث تقدميطلب اإلذن واختاىا الباحث ىي 

احلصول على جذن من ادلدرسة من خالل خطاب الرد على النحو ادلرفق ، ينسق 

وريو الباحث وعد نهج لررح الررض من البحث الاي سيتم. مت  انئب ادلالباحث مع 

الاي مت  عيينو  ثامنالعروية يف الصف ال تعليمنهج دلقاولة مدرس الانئب ادل ذلك جىل

يف مدرسة الثامن  نهج. استرر  الباحث سكان يميع طالب الصفانئب ادلوواسطة 

طالًبا ، وألخا عينات  832ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتار ، والاي ولغ 

،  purposive sampling)) من الباحث الاي استخدم  قنيات أخا العينات اذلادفة 
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صل الثامن )ب( والف الثامن )أ( ىنا  فصالن سيتم استخدام كعينات حبثية ىي الفصل

الستخدام  درسه الطريقة ألنو مت التوصية وو و وريهو من قبل ادلمت أخا العينات هبا

الفصل الاي مت اختياره. قام الباحث ابختيار الفصلٌن وركل عروائي ليكون مبثاوة 

من  الضاوطة فصلك الثامن )ب( صلحصلوا على ففصل الضاوطة و  فصل التجرييب

 .ًباطال 33جترييب مكون من  فصلك الثامن )أ( فصلطالًبا ، و  33

اليت سيتم  نفياىا يف فصل التجرييب  (RPP)  نفيا التعليميقوم الباحث أواًل إبعداد  

اليت مت  (RPP)  نفيا التعليمعلى النحو ادلرفق. مث يتم استرارة جعداد لضاوطة والفصل ا

للرة العروية للتكيف مع ردول  دريس ادلواد  ثامنجعدادىا مع مدرس الصف ال

ادلورودة. أرريت الدراسة ثالثة ارتماعات يف كل فصل. اجلدول الزمين لتنفيا البحوث 

 على النحو التايل

 ث جدول تنفيذ البح 1.4اجلدول 

 فصل الضاوطة فصل التجريب االرتماع

 أوال،  نفيا االختبار قبلي
 8181فرباير  01االثنٌن 

 - 10:11من الساعة 
فرباير  00الثالاث  

8181 
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 - 2:31يف الساعة  12:31
01:11 

اثنية، والعالج مع طريقة خريطة 
و طريقة  ((Mind Mapالاىنية 

 التقليدية

 8181فرباير  03اخلامس
 - 10:11من الساعة 

12:31 

 8181فرباير  01اجلمعة 
 -01:11يف الساعة 

00:31 

 اثلثة،  نفيا االختبار وعدي
 8181فرباير  03السبعة 

 -01:11يف الساعة 
00:31 

 8181فرباير  03السبعة 
 - 10:11من الساعة 

12:31 
ىاا البحث ىو البحث التجرييب الن غرض من البحث لتعريف أتثر استخدام 

لطالب   عليم القواعد يفعلى نتائج التعليم  (Mind Map) طريقة اخلريطة الاىنية

. و أما اجملتمع التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتارالصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة 

التاسعة يف ادلدرسة ادلتوسطة  (ب)و  (أ)البحث يميع الطالب الصف الثامن 

 من صف الثامن )أ( طالب 53و عدد عينة البحث ىو اإلسالمية احلكومية ابليتار 

 .ب من صف الثامن )ب(الط 33و 

 و يف مركلة البحث. نتائج االختبار  فيد جىل جراوة األسئلة ادلورودة نج

عرض الباحث يف ىاا ادلبحث نتائج االختبارين القبلي و البعدي من اجملموعتٌن 

 . t-testصائي التجريبية مث ابستخدام الرمز احل الضاوطة و
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 نتائج االختبار الاقبلي للمجموعة التجريبية .ب

 القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي:أما نتائج االختبار 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 النمرة أمساء الفصل التجرييب )صف أ( قيمة االختبار الاقبلي
 1 سًناينط  أمحد 27

 7 لفينا سيلفي نور كوماال  أ 27

 5 ميليا فوطري رىايوأ 27

 4 جنا وراىرديكاأ 78

 3 جناروايتأ 27

 2 دوي فطري النيسا 74

 2 أوريليا ولنداري 74

 7 عزام فئادي 75

 9 دافا ألفينو رفلي وينطرا 27

 18 دااننج وراياتما 27

 11 ئيجا نيندرا سافو را 22

 17 ئيكو نورراىا 28

 15 ئًننيت ويدادا 27

 14 ارا أودايانف 27

 13 فاراة مو يارا زاىًنا  28
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 12 فارىان فيصل انواوي 27

 12 فطحور رمحان مولنل    27

 17 جمام فوزي 28

 19 جندي رمحا أجنيلي 27

 78 جنتان نور عزيزة 77

 71 خًن النسا   ري ليستاري  78

 77 كريسنا سيدايو 27

 75 لينا نيهاية الراشدة 24

 74 لوكي كورنياوان 27

 73 زلّمد ولدان روىاري 22

 72 مفتح  24

 72 زلّمد ىًني كورنياوان 27

 77 زلّمد جحسان رامضان 27

 79 نندا أنديكا فطرا 27

 58 فًندي 27

 51 ريو أندراين 28

 57 ريسا خًنية 27

 55 سيكوانداي ميال انفيزا 28

 54 طهارة قلوب االطيفة 27

 53 وحيو جنداه موليا ووري ليستاري 24
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 العدد 6952
 املعدل 2517

 (8181 التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتار ادلتوسطة ابدلدرسة وياانت من: جصدار)
 142اجلدول : 

  08ادلعدلة فمن نتائج ىاا االختبار القبلي، ظهر أن الطالب انلوا الدررة 

ىنا فإن  يف مستوي ريد. و من القواعدمعىن ذلك أن قدرة الطالب يف  عليم 

 وصفة عامة ريدة. القواعدقدرهتم على 

 للمجموعة الضابطةنتائج االختبار الاقبلي  .ت

 كما يلي: ضاوطةالأما نتائج االختبار القبلي للمجموعة 

 ضاوطةنتائج االختبار القبلي للمجموعة ال

 النمرة أمساء الفصل الضابط )صف ب( قيمة االختبار الضابط
 1 أميلدا فرسكا ليستاري 23

 7 أميليا سالسا سالساويال 28

 5 أجنيلي كيّلي    28

 4 الراسايتأجنون  23

 3 أرروان أديتيا  28

 2 حسنة األماليا 73
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 2 دافيت فيربي 28

 7 داي ديسياان 23

 9 ئًنليندا ئيليسيا 78

 18 فيزىرا كادايف  28

 11 وريل فرمبايوغاف 78

 17 فرانس ستيو أري  28

 15 ىانديكا أفريليان 28

 14 جحلام رمضان 23

 13 علمى زليبتل   78

 12 قافيفة كارين نور 78

 12 فائز أرماداين دمحم 73

 17 ريفكي رمحدااندمحم  78

 19 زنيا ويتدمحم  23

 78 ئيكا ريزقيدمحم  23

 71 انويل أميليا 28

 77 انويل نور  27

 75 انويل فوطري 28

 74 انصر 27

 73 نويف أجناليتا 73

 72 رزقي فحر النجاح 73
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 72 رزقي وافيكو 27

 77 راين رفاعي 24

 79 روان رسكا   27

 58 ساغيتا فطري 27

 51  ايانسييت نور د 28

 57 طماس سيتياوان 73

 55 فًنا جكا 78

 54 يوغا فراسيتيو 73

 53 داان يوسف 27

 العدد 5327

 املعدل 25,52

 (8181 ابلتاراإلسالمية  احلكومية  التاسعة )جصدار: من وياانت ابدلدرسة ادلتوسطة
 847:  اجلدول

  03,30فمن نتائج ىاا االختبار القبلي، ظهر أن الطالب انلوا الدررة ادلعدلة 

فإن  مستوي ريد. و من ىنايف  القواعد معىن ذلك أن قدرة الطالب يف  عليم

 .قدرهتم على مهارة الكالم وصفة عامة ريدة
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 والضابطة  بار املتجانس للمجموعة التجريبيةاالخت .ث

قيمة التكرار اليوميا قبل  استخدام الباحثيف اختبار ادلتجانس، 

.  فسًن متجانس أن ينظر من قيمة (Mind Map) طريقة اخلريطة الاىنيةوادلواد 

 البياانت ميكن القول مث 1،13 >ىو ادلرزى اليومي التكرار ادلرزى. جذا كان

أما  ،. SPSS 12.8الباحث استخدام البياانت، يف حتليل تجانس. للراحةم

 ل التايل:ايف اجلدو  و رد ادلتجانس اختبارساب ابلنسبة حل

Test of Homogeneity of Variances 

Eks    

Levene Statistic df7 df7 Sig. 

72677 7 77 .776 
 

 

 

ANOVA 

Eks      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6762667 77 672666 72766 .776 

Within Groups 6672676 77 772766   

Total 77772677 77    

 (الباحث االحصائية من: جصدار)
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 1,082مبعىن  1,082ادلرزى  قيمة ادلتجانس اختبار ظهرمن اجلدول الساوقة 

متجانسة. لالك ميكن أن خنلص جىل الصف الثامن  ميكن القول حبيث 1،13>

مستوى  ذلا نفس، عن ىاا الفصل انمتجانس )أ( و الصف الثامن )ب( ذنا

 كون العينة يف الدررة الثانية ميكن أن  مثمع استيفا  شروط التجانس  .القدرة

وطريقة على سبيل ادلقارنة وٌن الفصل  ميكن استخدامهاالبحث. ىاا الفصل  ىا

 (Mind Map)وطريقة اخلريطة الاىنيةو الفصل دون استخدام  اخلريطة الاىنية

 ونتائج االختبار.

 التطبيع للمجموعة الضابطة و التجريبيةاالختبار  .ج

ىل كان ادلترًن طبيعيا أم ال.  الختبارو يستخدم اختبار التطبيع 

الطبيعي ىنا مبعىن ورود التوزيع العادي للحقائق. دناذج االحندار ريدة ىي 

أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة  ورود  وزيع الطبيعية أو شبو الطبيعية.

 الضاوطة كما يلي:التجريبية و 

 نتائج االختبار البعدي وٌن اجملموعة التجريبية و الضاوطة

نتيجة نتيجة  النمرة
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 رلموعة
 جتريبية )أ(

 رلموعة
 ضاوطة )ب(

1 27 37 

7 98 27 

5 24 37 

4 74 28 

3 27 27 

2 77 27 

2 27 27 

7 98 27 

9 94 28 

18 27 27 

11 27 77 

17 27 27 

15 78 24 

14 94 27 

13 27 28 

12 27 74 

12 78 27 

17 27 27 

19 98 27 

78 27 94 

71 98 27 

77 97 27 

75 27 74 

74 27 78 
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73 24 78 

72 77 27 

72 74 27 

77 74 78 

79 98 27 

58 77 27 

51 98 27 

57 94 98 

55 77 27 

54 27 38 

53 98 27 

 6926 6222 اجملموع

 27182 26195 املعدل

 (8181 ابلتاراإلسالمية  احلكومية  التاسعةانت ابدلدرسة ادلتوسطة )جصدار: من ويا

 141اجلدول : 

ظهر من اجلدول الساوق أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة 

أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضاوطة  28,30التجريبية 

03,12. 

ساب أما ابلنسبة حل ،.SPSS 0.61 الباحث استخدامت البياانت، يف حتليل للراحة

 :يف اجلدول التايل و رد التطبيع اختبار
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen kontrol 

N 77 77 

Normal Parameters
a
 Mean 67277 67276 

Std. Deviation 62667 62767 

Most Extreme Differences Absolute .776 .777 

Positive .776 .777 

Negative -.777 -.777 

Kolmogorov-Smirnov Z .667 .676 

Asymp. Sig. (7-tailed) .777 .777 

a. Test distribution is Normal. 
 

 (الباحث حصائيةاإل من: جصدار) 

 1,131ظهر من اجلدول الساوق، االختبار الطبيعية ذلا قيمة ادلرزى 

ىاه  البياانت يففتوزيع احلقائق طبيعي. ميكن القول  حبيث 1،13 >أي سيج 

 غًن ألن البياانتستخدام. صاحلة لال مث البياانت التباين، ذلا نفس الدراسة

كن ، فإن ىاه البياانت دتالفرضية الختبار معاجلة البياانت متوافقة مع

 مزيد. فرضيةختبار استخدامها ال
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البياانت طبيعّي.  فلاا ىاه .1,13 > 1,630واجملموعة الضاوطة 

اجملموعة  أكرب من  التجريبية اجملموعة أنو ننظر يف ىاا حتليل االختبار الطبيع

 .الضاوطة

 حتليل نتائج االختبار للمجموعتني .ح

و قد عرض الباحث يف اجلدول الساوق، مث قام الباحث إبدخال النتائج 

 ابستخدام الباحث البياانت، يف حساب. t-testالساوقة جىل الرمز االحصائي 

SPSS 0.61.  ،اجلدول التايل النتائج يف و رد: 

Test of Homogeneity of Variances 

Eksperimen    

Levene Statistic df7 df7 Sig. 

72776 7 77 .766 

 

 ظهر من اجلدول الساوق, نتائح متجانس من اختبار وعدي فهي

 .t-testالرمز االحصائي جىل  نستمًن اذا . 8,83  > 8.777

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Eksperimen 77 67,77 62666 72777 

Control 77 67,76 72767 72777 

 

Independent Samples Test 
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  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (7-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

679 Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

72677 .766 72767 77 .777 72677 72666 72767 62766 

Equal 

variances 

not assumed 

  

72767 
7727

76 
.777 72677 72667 72766 62777 

 (الباحث حصائيةاإل من: دارجص)

 df = n0 +n8 -8 ،df 3,803حسايب =  tمن اجلدول الساوقة، قيمة ادلرزى 

 8.101=  %3و يف ادلستوى ادلعنوى  61= 

أن  مقبول. لالك H7 فرفض و H7 أن، ردول t >حسايب  tجذا كانت 

على نتائج  (Mind Map) طريقة اخلريطة الاىنيةاستخدام  ورود أتثًن" خنلص

اسعة اإلسالمية دلدرسة ادلتوسطة التلطالب الصف الثامن اب القواعد التعليم

 "احلكومية ابليتار

 ابلنظر جىل نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي اليت حصل عليها
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 الطالب، فنتائج ىاا البحث ىي فيما يلي:

ابدلعدل =  8362عن عدد نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضاوطة =  .0

 8300و أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية =  03,30

. و وعد جررا  االختبار البعدي كان نتائج اجملموعة الضاوطة 00,7ابدلعدل=

 8222وصارت نتائج اجملموعة التجريبية =  03,12ابدلعدل=  8308=

استخدام . و ىاه  دل على أّن ىنا  أتثًنا واضحا وعد 28,30ابدلعدل=  

للمجموعة التجريبية، و ذلك ألن نتائج  (Mind Map)قة اخلريطة الاىنية طري

االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أكرب من نتائج االختبار البعدي 

 للمجموعة الضاوطة.

و ذلك مبعىن أن  t-table  =8،180 و يف 3,803حسايب = t أن نتيجة .2

H7 .استخدام أن خالصتها و مقبول أي أن فروض ىاا البحث مقبولة 

لطالب الفصل  القواعد  عليم يف أتثًنا (Mind Map)طريقة اخلريطة الاىنية 

 .الثامن


