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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 
نتائج البحث حتتوى على حملة عن ادلدرسة و تقدًن احلقائق الىت تستعمل الباحثة  

، و ادللخص ين نتائج البحث، و سمايةة احلوويةة اوأو ى االةتارالثانوية اإليف ادلدرسة 

 .إكتشاف البحث

 الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى باليتارلمحة عن المدرسة  . أ

 الصورة الذاتية .1

احثة عن الصورة الذاتةة الىت أخدىا الباحثة ين شرحت الب  

 البةانات، و ىي كما يلى:

 .الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتار: ادلدرسة  إسم ادلدرسة

 : جاوى الشرقةة.  ادلديرة

 .723238-2430:  منرة اذلاتف

 : االةتار. ادلنطقة

ج، النواحي كانةوارا، يف القرية كافرانج يف الشاريع رايا كافران : العنوان

 ادلنطقة االةتار.

 : احلوويةة. وضع ادلدرسة
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 .9191:  سنة القةام

 : حسن اخللق ادلاجةستَت.رئةس ادلدرسة

 أهداف المدرسة .2

أىداف ادلدرسة وضع الرؤية و الرسالة ين ادلدارس التواصلةة  

 جدا، ميون قةاسها. و ىي:

 حتقةق نتائج تعلةمةة جةدة. (أ 

 علم.زيادة اإلحًتاف ادل (ب 

 حتقةق البنةة التحتةة الوافةة. (ج 

 حتقةق تنفةذ التعلةم اأخماقةات العمل العالةة. (د 

 حتسُت التنسةق والثقة داخل و خارج ادلؤسسة. (ه 

حتسُت التنشئة اإلجتماع للمجتمع حول ادلدرسة الثانوية  (و 

 .اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتار

 تقديم الحقائق . ب

لثانوية اإلسمايةة احلوويةة ادلدرسة امت إجراء ىذا البحث يف   

 ت. قبل إجراء البحث، قدي0291/0202 للعام الدراسياوأو ى االةتار 

إ ى  السةد احلج حسن بحث الطلًبا كتااًةا للحصول على تصريح  ةالباحث
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ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة  دلدرسة يفاكرئةس   اخللق ادلاجةستَت 

تااعة يف شول ادل ةري الباحثجتدرسة اإلذن، ادل تينح . اعد أناوأو ى االةتار

ادلدرسة يف  العاشرمجةع طماب الفصل  ةالباحث تإجراء البحث. استخدي

 تواستخدي البحث كمجتمع الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتار

الفصل  التحوم و كالفصل  (X MIA 4)العاشر لقسم الطبةعةة  الفصل

 بحث.ال ةالفصل التجرييب( كعةنك (X MIA 5)العاشر لقسم الطبةعةة 

 4.1الجدول 
 ىطالب من الصف التجريبى و التحكيمال اءإسم

 
 (MIA 411التحكيمى ) نمرة (MIA 11 5التجريبى ) نمرة
 عالةةا كارتةوا دايايانىت 1 أمحد إسنان فوزى 1
 أيةنة الرمحة 2 أنغى نور فراستةةا 2
 اأيوندا راس 3 جانتةوا يولةةانا فوترى 3
 جةوا ريةانا 3 ديسى نااةلة أيو فراتايا 3
 ديةاة أيو اوصلا كوسويا 5 ديفةةاىن 5
 ديسما لةلة ادلوادة 9 دمياس يولنا 9
 ديفا أيو فوترى ياركالةنا 8 إيريوا ويديةا زىرأ 8
 فاريدا رمحالةةا الزىراء 7 فاحتة الرمحة 7
 فةنا ساارينا رمحواتى 1 فَتدا يف ريضان 1
 فطرا يوال 92 ا نفةسة الزىرأفَتن 92
 كمال شاح ادلفةد 99 لةنة النور عزيزة 99
 حاريسما فاطمة فتوى كرية 90 لةنا يصلةحة السعادة 90
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 كةسىت أكوستةنا 94 زلمد يسوف البداوى 94
 لةٌت أفريلةةا ساري 93 يارسةما دوى جايانىت 93
 يةلةندا فوتري دايايانىت 95 يوال صوفةةانا 95
 زلمد أنةس أو ى يهتدى 99 تاح العزيزةيف 99
 نبةلة زىراء عزيزة 98 زلمد عاديب ينانور الرمحن 98
 عُت الةقُت 97 زلمد أنةس يرزوقى 97
 نةنةع رازيةانا 91 نبةلة نفةس يوؤفا 91
 نسواتى ىةندى كورنةةا 02 ناديةا زاىوى ويديةاىن 02
 نور الصباح ادلنازل 09 ناعةم فاضلة 09
 فوترى فطرية ادلٌت 00 نورعُت نةةا 00
 فوترى راسانا لةستارى 04 نور حلةمة الزىرأ 04
 راىاجع فوترى فريةانتا 03 نور صاحل ريسىت فرايوجى 03
 راشةد اوأطاء 05 سةفتةةنا نور سالةما 05
 ريوزا رمحة فربيةانا 09 سةىت خَت النساء 09
 رزقى فاضلة أكرب 08 سةىت فأزاة لطةف 08
 صةما فربيةان فالةنتةنا  07 ا أيونديا فاعةستوتىسوكم 07
 سةيت نور خالفة 01 ترى ووالندارى 01
 فَتدى عارفُت ريةاناتا 42 أولفى نور حسنة 42
 وافق نور عزيزة 49 أسوة حسنة 49
 زيدنا رزقةةا أّديفا 40 فةفةةا فوترى زانووار راشى 40
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 4.2الجدول 
 يعنى: الصف التجريبيمن بعدى الإختبار أما نتائج 

 

 أسماء الطالب رقم
 الجوانب المقررة

 العدد
1 2 3 4 5 6 7 

 4,7 5 5 5 5 3 5 5 أمحد إسنان فوزى 1
 4,5 5 5 4 4 5 5 4 أنغى نور فراستةةا 2
 4,4 5 4 5 4 5 4 4 جانتةوا يولةةانا فوترى 3
 3,7 4 4 4 3 5 3 3 ديسى نااةلة أيو فراتايا 3
 4 4 4 4 4 4 4 4 ديفةةاىن 5
 4,2 4 5 5 5 4 4 3 دمياس يولنا 9
 4 4 4 4 4 4 4 4 إيريوا ويديةا زىرأ 8
 3,8 4 4 4 4 3 4 4 فاحتة الرمحة 7
 4,1 4 5 5 4 5 3 3 فَتدا يف ريضان 1
 4,2 4 5 5 5 4 4 3 فَتنا نفةسة الزىرأ 92
 3,8 4 4 4 4 3 4 4 لةنة النور عزيزة 99
 3,5 4 4 4 4 3 3 3 ادةلةنا يصلةحة السع 90
 4,1 4 5 5 4 5 3 3 زلمد يسوف البداوى 94
 3,8 4 4 4 4 3 4 4 يارسةما دوى جايانىت 93
 4,7 5 5 5 5 3 5 5 يوال صوفةةانا 95
 4,1 4 5 5 4 5 3 3 يفتاح العزيزة 99
 3,7 4 4 4 3 5 3 3 زلمد عاديب ينانور الرمحن 98
 3,7 4 4 4 3 5 3 3 زلمد أنةس يرزوقى 97
 4,1 4 5 5 4 5 3 3 نبةلة نفةس يوؤفا 91
 4,4 5 4 5 4 5 4 4 ناديةا زاىوى ويديةاىن 02
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 4,7 5 5 5 5 3 5 5 ناعةم فاضلة 09
 4,2 4 5 5 5 4 4 3 نةةا نورعُت 00
 3,8 4 4 4 4 3 4 4 نور حلةمة الزىرأ 04
 4 4 4 4 4 4 4 4 نور صاحل ريسىت فرايوجى 03
 3,7 4 4 4 3 5 3 3 سالةماسةفتةةنا نور  05
 3,8 4 4 4 4 3 4 4 سةىت خَت النساء 09
 4,2 4 5 5 5 4 4 3 سةىت فأزاة لطةف 08
 4,4 5 4 5 4 5 4 4 سوكما أيونديا فاعةستوتى 07
 4,2 4 5 5 5 4 4 3 ترى ووالندارى 01
 4,2 4 5 5 5 4 4 3 أولفى نور حسنة 42
 4,1 4 5 5 4 5 3 3 أسوة حسنة 49
 3,1 2 5 2 3 4 3 3 فةفةةا فوترى زانووار راشى 40

 
 4.3الجدول 
 يعنى: صف التجريبيبعدى الأما الملخص من نتائج اإلختبار 

 تقرير مقياس أسماء الطالب رقم
 شلتاز A أمحد إسنان فوزى 1
 تازشل A أنغى نور فراستةةا 2
 شلتاز A جانتةوا يولةةانا فوترى 3
 جّةد جّدا B ديسى نااةلة أيو فراتايا 3
 جّةد جّدا B ديفةةاىن 5
 شلتاز A دمياس يولنا 9
 جّةد جّدا B إيريوا ويديةا زىرأ 8
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 جّةد جّدا B فاحتة الرمحة 7
 شلتاز A فَتدا يف ريضان 1
 شلتاز A فَتنا نفةسة الزىرأ 92
 جّةد جّدا B لةنة النور عزيزة 99
 جّةد جّدا B لةنا يصلةحة السعادة 90
 شلتاز A يسوف البداوى زلمد 94
 جّةد جّدا B يارسةما دوى جايانىت 93
 شلتاز A يوال صوفةةانا 95
 شلتاز A يفتاح العزيزة 99
 جّةد جّدا B زلمد عاديب ينانور الرمحن 98
 جّةد جّدا B زلمد أنةس يرزوقى 97
 شلتاز A نبةلة نفةس يوؤفا 91
 شلتاز A ناديةا زاىوى ويديةاىن 02
 شلتاز A فاضلة ناعةم 09
 شلتاز A نةةا نورعُت 00
 جّةد جّدا B نور حلةمة الزىرأ 04
 جّةد جّدا B نور صاحل ريسىت فرايوجى 03
 جّةد جّدا B سةفتةةنا نور سالةما 05
 جّةد جّدا B سةىت خَت النساء 09
 شلتاز A سةىت فأزاة لطةف 08
 شلتاز A سوكما أيونديا فاعةستوتى 07
 شلتاز A دارىترى ووالن 01
 شلتاز A أولفى نور حسنة 42
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 شلتاز A أسوة حسنة 49
 جّةد جّدا B فةفةةا فوترى زانووار راشى 40

 
 4.4الجدول 

 يعنى: من الصف التحكيميىبعدى الإختبار أما نتائج 

 أسماء الطالب رقم
 الجوانب المقررة

 العدد
1 2 3 4 5 6 7 

 3 3 3 3 3 3 3 3 عالةةا كارتةوا دايايانىت 1
 3,3 4 4 3 3 3 3 3 أيةنة الرمحة 2
 3 3 3 3 3 3 3 3 أيوندا راسا 3
 4 4 4 4 4 4 4 4 جةوا ريةانا 3
 3,1 2 5 2 3 4 3 3 ديةاة أيو اوصلا كوسويا 5
 3,1 2 5 2 3 4 3 3 ديسما لةلة ادلوادة 9
 3,5 4 4 4 4 3 3 3 ديفا أيو فوترى ياركالةنا 8
 3,7 4 4 4 3 5 3 3 لزىراءفاريدا رمحالةةا ا 7
 4 4 4 4 4 4 4 4 فةنا ساارينا رمحواتى 1
 2,6 2 3 2 3 2 3 3 فطرا يوال 92
 3,3 4 4 3 3 3 3 3 كمال شاح ادلفةد 99
 2,6 2 3 2 3 2 3 3 حاريسما فاطمة فتوى كرية 90
 3,3 4 4 3 3 3 3 3 كةسىت أكوستةنا 94
 3 3 3 3 3 3 3 3 لةٌت أفريلةةا ساري 93
 4 4 4 4 4 4 4 4 يةلةندا فوتري دايايانىت 95
 2,7 2 2 3 3 3 3 3 زلمد أنةس أو ى يهتدى 99
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 تقرير :

A  :18 الطماب 

B  :14 الطماب 

C  :- 
 

 

 

 

 3,1 2 5 2 3 4 3 3 نبةلة زىراء عزيزة 98
 3,4 3 3 3 4 4 4 3 عُت الةقُت 97
 4,1 4 5 5 4 5 3 3 نةنةع رازيةانا 91
 3,6 4 3 3 4 2 5 4 نسواتى ىةندى كورنةةا 02
 3 3 3 3 3 3 3 3 ادلنازلنور الصباح  09
 3,3 4 4 3 3 3 3 3 فوترى فطرية ادلٌت 00
 3,4 3 3 3 4 4 4 3 فوترى راسانا لةستارى 04
 3,3 4 4 3 3 3 3 3 راىاجع فوترى فريةانتا 03
 3,6 4 3 3 4 2 5 4 راشةد اوأطاء 05
 4 4 4 4 4 4 4 4 ريوزا رمحة فربيةانا 09
 3,8 4 4 4 4 3 4 4 رزقى فاضلة أكرب 08
 3,7 4 4 4 3 5 3 3 صةما فربيةان فالةنتةنا  07
 3,5 4 4 4 4 3 3 3 سةيت نور خالفة 01
 3 3 3 3 3 3 3 3 فَتدى عارفُت ريةاناتا 42
 3,1 2 5 2 3 4 3 3 وافق نور عزيزة 49
 3,4 3 3 3 4 4 4 3 زيدنا رزقةةا أّديفا 40
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 4.5الجدول 
 يعنى: صف التحكيمىبعدى الأما الملخص من نتائج اإلختبار 

 تقرير مقياس أسماء الطالب رقم
 جّةد C عالةةا كارتةوا دايايانىت 1
 جّةد جّدا B أيةنة الرمحة 2
 جّةد C أيوندا راسا 3
 جّةد جّدا B جةوا ريةانا 3
 جّةد جّدا B ديةاة أيو اوصلا كوسويا 5
 جّةد جّدا B لةلة ادلوادةديسما  9
 جّةد جّدا B ديفا أيو فوترى ياركالةنا 8
 جّةد جّدا B فاريدا رمحالةةا الزىراء 7
 جّةد جّدا B فةنا ساارينا رمحواتى 1
 جّةد C فطرا يوال 92
 جّةد جّدا B كمال شاح ادلفةد 99
 جّةد C حاريسما فاطمة فتوى كرية 90
 اجّةد جدّ  B كةسىت أكوستةنا 94
 جّةد C لةٌت أفريلةةا ساري 93
 جّةد جّدا B يةلةندا فوتري دايايانىت 95
 جّةد C زلمد أنةس أو ى يهتدى 99
 جّةد جّدا B نبةلة زىراء عزيزة 98
 جّةد جّدا B عُت الةقُت 97
 شلتاز A نةنةع رازيةانا 91
 جّةد جّدا B نسواتى ىةندى كورنةةا 02
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 ّةدج C نور الصباح ادلنازل 09
 جّةد جّدا B فوترى فطرية ادلٌت 00
 جّةد جّدا B فوترى راسانا لةستارى 04
 جّةد جّدا B راىاجع فوترى فريةانتا 03
 جّةد جّدا B راشةد اوأطاء 05
 جّةد جّدا B ريوزا رمحة فربيةانا 09
 جّةد جّدا B رزقى فاضلة أكرب 08
 جّةد جّدا B صةما فربيةان فالةنتةنا  07
 جّةد جّدا B يت نور خالفةسة 01
 جّةد C فَتدى عارفُت ريةاناتا 42
 جّةد جّدا B وافق نور عزيزة 49
 جّةد جّدا B زيدنا رزقةةا أّديفا 40

 تقرير :

A  :9 الطماب 

B  :04 الطماب 

C  :7 الطماب 

ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى حبثًا يف  ةالباحث تأجر   

. أجريت الدراسة اوأو ى يف الفصل 0202فرباير  97-99ماثاء يوم الث االةتار

اعقد  0202فرباير  99تاريخ  تحوم يف ال الفصلك( MIA 492)العاشر 

 01)دقةقة( وأجريت الدراسة الثانةة يف الفصل  35×  0) ةواحديرة  اللقاء
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MIA 5 )ةواحداللقاء يرة  يع  0202فرباير  97تجرييب يف الفصل الك 

أواًل قبل إجراء  (RPP)اوضع خطة الدرس  ةالباحث تياق(. ×)دقةقتان 

مت و  . أداة البحث ضلو ادلبحوثُت عنهماختبار أداء البحث يف الفصل مث 

اخلرباء يف ىذه  مصححُتخرباء. كان ادل يصّححُتين خمال اوأداة اختبار 

. يف جايعة تولونج أجونج اإلسمايةة احلوويةةن ين ازلاضر  مها الدراسة

ادلاجستَت  و   نورياينادلساعدة ين السةد  ةالباحث ت، طلباوأداة ىذه اختبار

ين قبل  اوأداة اختبارين  نتائج ال. السةد الدكتور صاحب ادلاجستَت

كما ىي  ىاالختبار  تربة صحةحة و صاحلةخرباء وىي اوأداة ادلعيصححُت  

 .ةادلرفق

 اءخرب  يصححُت قبل ين صحةحة اوأداة االعتبار أن مت أن اعد  

 لطماب داةاوأ ةالباحث ادلبحوثُت عنهم، أجرت ضلو لماختبار يؤىلة توأصبح

 ىذه اختبار إجراء مت. طالًبا (42ثلثُت ) رلموعهم الغ (MIA 1 01) فصلال

 إ ى ةالباحث هاتقدي اليت اوأداة كانت. 0202 فرباير 3 تاريخ يف اوأداة

 سبعة رلموعها الغ اليت لمالتعلنتائج  اوأسئلة البعدية شول يف بحوثُت عنهمادل

 دتثل ةةيوتوا أسئلة (3أراع ) و يةحوار  أسئلة (4ثماث ) مشلت أسئلة 8

كما ىي  الومام يهارة مةتعليف  السبعة اجلوانب ين ادلمثلة السبعة اوأسئلة
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أيا جدول إمساء  .اوأداة جتراة نتائج ليت فةما. ة يف ذيل ىذا البحثدلرفقا

 الطماب ين ىذه ادلدرسة ىي:

 4.6الجدول 
 طالب من الصف إختبار لصحة البحث و نتائج التعليمهاال اءسمأ

(10 MIA 1) 

 رقم أسماء الطالب قيمة مقياس تقرير
 1 عفةفة خَت النساء C 2.5 جّةد
 2 أغةثنا قرى عةنا أديلةةا C 2.8 جّةد

 3 أمحد ألفاشا نور فوزان B 3.1 جّةد جّدا
 3 أمحد ينذير C 2.7 جّةد
 5 أمحد نافةع يعزوالدين عاريف C 2.7 جّةد
 9 أفريلةةا دوى ناعمة C 2.5 جّةد

 8 عقةدة العزة B 3.1 جّةد جّدا
 7 دوى نور لةلى A 4.1 شلتاز

 1 إيلةسا تريةانا قايةما فوترى B 3.7 جّةد جّدا
 92 إيلسا كورنةةا C 2.7 جّةد
 99 إيلسا تةتا أردانةسا فوترى C 2.8 جّةد
 90 ىن عزيزة النوىفا C 2.8 جّةد

 94 فاتوور وحةودى B 3 جّةد جّدا
 93 فتما فاطمة خَت النساء C 2.7 جّةد
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 95 حانةف خَت النساء C 2.7 جّةد
 99 ىةلفى يالةندا يوفةتاسارى C 2.7 جّةد

 98 إيرأة الرافةعة B 3.4 جّةد جّدا
 97 حسن ادلائةسى جاتور أوكتافةةانا B 3.7 جّةد جّدا
 91 زلمد إقبال صافا فةض الناجا B 3.5 جّةد جّدا
 02 يةوا أولةةا نااةلة B 3.4 جّةد جّدا

 09 زلمد أزكا أذكةاء C 2.8 جّةد
 00 زلمد إقبال رافع أعلى B 3.8 جّةد جّدا

 04 نافةةا وافةةاة اوأو ى A 4.4 شلتاز
 03 نالةندا عالةفات فارىاتى B 3.8 جّةد جّدا
 05 رينا فوترى إينديواناشوى ساف B 3.4 جّةد جّدا

 09 عةسىت سرى راىايو A 4.4 شلتاز
 08 نةةا رمحاواتى C 2.5 جّةد

 07 نةوُت فةمةلةةا ووالندارى B 3.7 جّةد جّدا
 01 نساء زىران عاير C 2.4 جّةد

 42 نساء اذلداية B 4 جّةد جّدا
   

 نتائج اختبار مت ،أعماهوأسئلة اعدية  داةاوأ اختبار نتائج ين  

 .ال أم صاحلة اوأداة اختبار نتائج كانتىل   دلعرفة صحتها ين للتأكد التجراة
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 اإلختبار أدوات البحث .1

 (Uji Validitas) إختبار صالحية . أ

 االختبار، اعد الطماب تعلم نتائج صماحةة على للعثور  

 يعايل كان إذا ..SPSS 16,. For windows يساعدة الباحثة استخديت

 وإذا أن اوأداء صادقة )صحةحة(، اإلعمان فسةتم ،        <        

. صادقة غَت اوأداة أن اإلعمان فسةتم ،       >         يعايل كان

 اختبار اعد اختبار صداقة اوأداة وأسئلة اعدية لطماب حساب تلي نتائج

 .X MIA 1 التعلم أداة

 4.7الجدول 
من أدوات البحث في  إختبار صالحيةالحساب  الملخص من النتائج

 X MIA 1الصف 
 تقرير                السواأل

 تصديق 0,396 0,361 9
 تصديق 0,550 0,361 0
 تصديق 0,769 0,361 4
 تصديق 0,763 0,361 3
 تصديق 0,838 0,361 5
 تصديق 0,835 0,361 9
 تصديق 0,810 0,361 8
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 SPSS 16.0for  ااستخدام احلسااةة العملةات إ ى ًدااستنا  

windows البنود (8) سبعة جدتو  أعماه، 3.8 اجلدول يف ةادلوضح 

 ىي ثماثون اوأدوات ةراجت وعدد ،الطماب تعلم نتائج ينوأسئلة اعدية 

سةج.  يع df = N-2 حةث صاحلة أهنا ادلعلنة البةانات. ( يبحوثا42)

. (0.361 =       ؛ مع  df = N-2 = 30-2 = 28) 2.499 % ىي5

 صاحلة إعماهنا مت البنود 8سبعة  ين أنو يماحظة ميون ،3.7 اجلدول يف

 االختبار اعد الصماحةة حساب جدول. البحث يف استخدايها ميون و

 :يلي كماSPSS 16.0for windows  ااستخدام

 4.8الجدول 
 X MIA 1الصف  إختبار صالحية البعدى من نتائج التعليم في

Correlations 

  item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 skortotal 

item1 Pearson 
Correlation 

1 .389* .063 .522** .126 .237 .258 396* 

Sig. (2-
tailed) 

 
.034 .740 .003 .508 .207 .169 .030 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

item2 Pearson 
Correlation 

.389* 1 .147 .597** .323 .290 .401* .550** 

Sig. (2-
tailed) 

.034 
 

.437 .000 .082 .121 .028 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

item3 Pearson 
Correlation 

.063 .147 1 .512** .614** .713** .467** .769** 

Sig. (2-
tailed) 

.740 .437 
 

.004 .000 .000 .009 .000 



78 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

item4 Pearson 
Correlation 

.522** .597** .512** 1 .443* .605** .428* .763** 

Sig. (2-
tailed) 

.003 .000 .004 
 

.014 .000 .018 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

item5 Pearson 
Correlation 

.126 .323 .614** .443* 1 .632** .790** .838** 

Sig. (2-
tailed) 

.508 .082 .000 .014 
 

.000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

item6 Pearson 
Correlation 

.237 .290 .713** .605** .632** 1 .564** .835** 

Sig. (2-
tailed) 

.207 .121 .000 .000 .000 
 

.001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

item7 Pearson 
Correlation 

.258 .401* .467** .428* .790** .564** 1 .810** 

Sig. (2-
tailed) 

.169 .028 .009 .018 .000 .001 
 

.000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

skort
otal 

Pearson 
Correlation 

.396* .550** .769** .763** .838** .835** .810** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.030 .002 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 

     

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
 

     

 

 (Uji Reliabilitas)اإلختبار المصداقية  . ب

كانت اوأداة ادلقدية يوثوقة    ىل دلعرفةيستخدم اختبار ادلوثوقةة   

حسااات ألفا كرونباخ  ةالباحث تأم ال. يف ىذه الدراسة، استخدي

 SPSS 16,0 for windows.مبساعدة 
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أيا إختبار .        <        هبا إذا كانت  ةيقال أن اوأداة يوثوق

 ىي: X MIA 1ادلصدقةة ين النتائج التعلةم الطماب يف الصف 

 4.9الجدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.844 7 

 

 قةمة أن يماحظة ميون أعماه، 3.1 اجلدول إ ى استناًدا  

Cronbach's Alpha أن  لذلك ،2.733 ىي        >        

حىت يعرف أن تلخص إ ى أن نتائج   2.733 > 2.499  تساوي

 اعد التعلم نتائج حول ادلوثوقةة اختبار حسااات و أيا ادلصدقةة. اإلختبار

 .ادلرفق النحو على SPSS 16,0 for windows ااستخدام االختبار

 إختبار الشرط المسبق .2

 (Uji Normalitas)إختبار الطبيعي  .أ 

يستخدم اختبار احلالة الطبةعةة الختبار البةانات سواء كانت   

حساب اختبار احلالة الطبةعةة شرطًا أساسةًا  البةانات يوزعة أم ال. يعد
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)اختبار العةنات ادلستقلة( واختبار زلدد. إذا مت اإلعمان عن  T -الختبار

  T -عدم توزيع البةانات اشول طبةعي، فما ميون يتااعة اختبار

(Independent Sample Test) واختبار احملدد. يف ىذه الدراسة، مت إجراء

-Kolmogorovةة للبةانات ااستخدام اختبار اختبار احلالة الطبةع

Smirnov  مبساعدةSPSS 16,0 for windows يف االختبار يعايَت 

 :ىي الطبةعةة احلالة اختبار

 اشول البةانات توزيع فسةتم ،Asymp.Sig > 0.05 قةمة كانت إذا. 9

 .طبةعي

 اشول البةانات توزيع يتم فما ،Asymp.Sig < 0.05 قةمة كانت إذا. 0

 .ةعيطب

 يف الطبةعي ادلستوى الختبار البةانات مجع مت الدراسة، ىذه يف  

 لنتائج بماالط مةتعل نتائج أيا. الطماب تعلمنتائج  البعدي ختباراال شول

 :البعدي ىي ختباراال
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 4.11الجدول 
 إختبار الطبيعينتائج 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

N 32 32 

Normal Parametersa Mean 4.138 3.125 

Std. Deviation .3527 .5960 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .131 .223 

Positive .119 .223 

Negative -.131 -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .739 1.264 

Asymp. Sig. (2-tailed) .645 .082 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

 ااستخدام أعماه 3.92 اجلدول يف احلساب ين  

Kolmogorov-Smirnov مبساعدة SPSS 16,0 for windows، ميون 

 يتم التحوم الفصل و التجرييب فصللل البعدي االختبار اةانات أن استنتاج

 يرى أن ميون كما Asymp.Sig > 0.05 اسبب طبةعةا توزيعها

Asymp.Sig و 2.935 ىو التجرييب لالفص يف Asymp.Sig الفصل يف 

< 2.270 و 2.25< 2.935 يعٍت يا وىو 2.270 ىو التحوم
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 البعدي االختبار لبةانات الطبةعةة احلالة حساب يف اخلطواتو أيا . 2.25

 SPSS مبساعدة Kolmogorov-Smirnov ااستخدام الطماب تعلم لنتائج

16,0 for windows، ةيرفق يى كما. 

 (Uji Homogenitas)التجانسي  إختبار .ب 

يتم إجراء اختبار التجانس الكتشاف اةانات عةنة البحث يف   

، س ادلتغَت أو ال. يف ىذه الدراسةالفصل التجرييب وتوون لفئة التحوم نف

 يعَت  SPSS 16,0 for windows مت إجراء اختبار التجانس ااستخدام

 :ىي البةانات جتانس اختبار

 .يتجانسة توون البةانات فإن ،Asymp.Sig > 0.05 قةمة كانت إذا. 9

 .يتجانسة لةست البةانات فإن ،Asymp.Sig < 0.05 قةمة كانت إذا. 0

 الختبار مجعها مت اليت البةانات كانت الدراسة، ىذه يف  

 نتائج يلي فةما. الطماب تعلم سلرجات اعد يا اختبار شول يف التجانس

 :االختبار اعد دلا الطالب ختبارا لبةانات ادلخرجات جتانس اختبار
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 4.11الجدول 
 إختبار التجانسىنتائج 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai_Posttest     

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.343 1 62 .251 

 

، ميون يماحظة أن أمهةة أعماه 3.99استناًدا إ ى اجلدول   

حبةث يتم  2.059نتائج تعلم الطماب ىي اختبار جتانس يا اعد االختبار ل

إعمان اةانات الفصل التجرييب وفئة التحوم عن التجانس وأن قةمة 

Asymp.Sig > 0.05  خطوات حساب اةانات  2.059 <. 2.25ىي

 One-wayاختبار جتانس يا اعد االختبار لنتائج تعلم الطالب ااستخدام 

ANOVA  مبساعدةSPSS 16,0 for windows   و يرفق.كما ى 

  (Uji Hipotesis) اإلختبار الفرضى .3

 T  (Independent Sample Test ) -إختبار . أ

)اختبار  Tاختبار الفرضةة يف ىذه الدراسة ىو استخدام اختبار   

تأثَت إستخدام وسائل العةنات ادلستقلة(. يستخدم ىذا االختبار لتحديد 

 ادلدرسة الثانوية فةديو ادلتحركة على نتائج تعلةم يهارة الومام لطماب يف
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)اختبار  T-Test. يتم إجراء اختبار اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتار

 فرضةات. أيا SPSS 16,0 for windowsالعةنات ادلستقلة( ااستخدام 

 العةنات اختبار) T-Test اختبار خمال ين اختبارىا ادلراد البحث

 :ىي( ادلستقلة

ةديو ادلتحركة على نتائج تعلةم يهارة تأثَت إستخدام وسائل ف ىناك:   

  .الومام لطماب يف ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتار

تأثَت إستخدام وسائل فةديو ادلتحركة على نتائج تعلةم  يوجد ال:   

يهارة الومام لطماب يف ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى 

 .االةتار

 :  T -إختباراا اخلاصة القرارات ذاختا أيا 

    أن ،Sig. (2 tailed) <0.05 ىي اوأمهةة قةمة كانت إذا (9

 .رفض    يقبول و 

 رفض    أن ،Sig. (2 tailed)> 0.05 ىي اوأمهةة قةمة كانت إذا (0

 يقبول.   و 

 SPSS مبساعدة T-Test اختبار ااستخدام الفرضةة اختبار نتائج أيا

16,0 for windows. 
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 4.12الجدول 
 نتائج المعدد من صف التجريبى و صف التحكيمى

Group Statistics 

 
KELAS N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

NILAI KELAS 
EKSPERIMEN 

32 4.079 .3520 .0622 

KELAS KONTROL 32 3.361 .4228 .0747 

 

 4.13الجدول 
 T -نتائج إختبار

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 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

NILAI Equal 
variances 
assumed 

1.343 .251 7.381 62 .000 .7179 .0973 .5234 .9123 

Equal 
variances 
not assumed 

  
7.381 60.032 .000 .7179 .0973 .5233 .9124 

 

 تعلم نتائج أن يماحظة ميون أعماه، 3.90 اجلدول ين  

 اةنما 3.281 يتوسطها الغ رلةًبا 40 يع التجرييب الفصل يف الطماب

 الطالب يعدل كان ، رلةًبا 40 ضمي الذي الضااطي الفصل يف
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 أن يماحظة ميون أعماه، 3.94 اجلدول يف اةنما. ادلتوسط يف 4.499

 2.059 وى Sig. levene’s Test of  Equality of Variences قةمة

 2.059< 2.25  أي ، Sig > 0.05 Asymp إلرشادات وفًقا ؛

 أو يتجانسة ومالتح وفئة التجريبةة الفئة اُت البةاناتختلص أن  أن حىت

 أعماه ادلستقلة العةنة اختبار إخراج جدول تفسَت يستند لذلك. يتماثلة

 .”Equal Variences Assumed“ جدول يف ادلوجودة القةم إ ى

" Independent Sample Test  " اإلخراج جدول على اناءً  مث  

 أن يظهر ، أعماه" ”Equal Variences Assumed " قسم يف أعماه

.        استخدام ىو اوأمهةة يستوى لتحديد. 8.479 ىو        

 يف احلرية درجة حتديد علةك جيب ،       يف القةمة إ ى النظر قبل

 العدد كان. db = N-2 االصةغة دراستها دتت اليت اأكملها العةنة

 قةمة فإن واالتايل. 90=  0-93=  ديسةبل مث ، 93 للعةنات اإلمجايل

 قةمة على حصلت٪(  5) 2.25 أمهةة يع 90=  ديسةبل

 و 8.479< 9.991 ىو        <         وأن. 9.991      

Sig. (2 tailed) يقبول و     يتم مث 2.25 > 2،222 اقةمة    

 تعلم نتائج اُت( حقةقًةا) كبَتًا فرقًا ىناك أن تلخص أن ولذلك .رفض
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 الدراسي، الفصل يف الطماب تعلم ونتائج التجرييب الفصل يف الطماب

ستخدام وسائل فةديو ادلتحركة على نتائج إل كبَتًا تأثَتًا ىناك أن أي

تعلةم يهارة الومام لطماب يف ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى 

 T-Test تباراخ اعد الطماب اختبار نتائج حساب يف اخلطوات .االةتار

(Independent Sample Test )  ااستخدامSPSS 16,0 for 

windows، ةيرفق يى كما. 

 (Uji Determinan) إختبار المحدد . ب

 ادلتغَت على X ادلتغَت تأثَت يدى دلعرفة احملدد االختبار ُيستخدم  

Y ( تأثَت إستخدام وسائل فةديو ادلتحركة على نتائج تعلةم يهارة الومام

 إجراء مت. )ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتار لطماب يف

 ،SPSS 16,0 for windowsااستخدام  مبساعدة احملدد االختبار

 نتائج يلي فةما  (Model Summary) النموذج يلخص ااستخدام

 SPSS 16,0 for مبساعدة زلدد اختبار ااستخدام الفرضةة اختبار

windows. 
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 4.14الجدول 
 النموذجملخص 

Output Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .684
a
 .468 .459 .371 

a. Predictors: (Constant), Nilai_Posttest 

 

 

 أن يماحظة ميون أعماه، 3.93 ادلخرجات جدول على اناءً   

 يعايل حصل مااةن. 2.973يساوي  (R) العماقة/  العماقة حجم

 نتةجة ين R Square قةمة ىذه .2.397 على R Square أو التحديد

   0,684=   0,6842يعٌت  ،" R " أو االرتباط يعايل لًتاةع

 ىو (R Square) حجم يعايل التحديد . 0,468=  0,684

 ادلستقل ادلتغَت تأثَت أن إ ى الرقم ىذا يشَت . .46,8%=  0.468

 ادلتحركة الرسوم لائوس يتغَت ىو وىذا ،٪  39.7 ىو التااع ادلتغَت على

( Y ادلتغَت) كمام يهارة ين التعلم نتائج على يؤثر( X ادلتغَت) للفةديو

 ادلتحركة للرسوم الفةديو حةث٪  38 إ ى تقريبها يتم واليت٪  39.7 ين

٪ 54 ااقي يتأثر اةنما. الومام يهارة تعلم نتائج على كبَت تأثَت
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 ىذه االضلدار يعادلة خارج أخرى مبتغَتات٪( ٪54 = 38 -٪ 922)

 .فحصها يتم مل أخرى مبتغَتات يتأثر أو

 الملخص من نتائج البحث . ج

 نتائج وصف يف التالةة اخلطوة تتمثل البحث، اةانات حتلةل اعد  

تأثَت إستخدام وسائل فةديو ادلتحركة على  يوضح جدول شول يف البحث

ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة  نتائج تعلةم يهارة الومام لطماب يف

 .اوأو ى االةتار

 

 4.15الجدول 

 من نتائج البحثإعادة التلخيص 

فرضيات  رقم.
 البحث

نتائج 
 البحث

معاير 
 التفسيرية

 الملخص التفسير

: ىناك    .1
تأثَت إستخدام 
وسائل فةديو 
ادلتحركة على 
نتائج تعلةم 

يهارة الومام 
لطماب يف 

لثانوية ادلدرسة ا

        
 .7,381 ىو
 Sig. (2و

tailed) 
 .0,000ىو

        
> 

 و .      
Sig.(2 
tailed) 

< 0,05. 

تأثَت ىناك  يقبول    
إستخدام وسائل 

فةديو ادلتحركة 
على نتائج تعلةم 

يهارة الومام 
سة لطماب يف ادلدر 

الثانوية اإلسمايةة 
احلوويةة اوأو ى 
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اإلسمايةة 
احلوويةة اوأو ى 

 . االةتار

 .االةتار

تأثَت ىناك  .2
إستخدام وسائل 

فةديو ادلتحركة 
على نتائج تعلةم 

يهارة الومام 
لطماب يف 

ادلدرسة الثانوية 
اإلسمايةة 

احلوويةة اوأو ى 
 .االةتار

تأثَت ين يتغَت 
X  إ ى يتغَت
Y  ىو 

46,8%. 

   = R 
Square. 

أثَت إستخدام ت يقبول    
وسائل فةديو 
ادلتحركة على 

نتائج تعلةم يهارة 
الومام لطماب 

يف ادلدرسة الثانوية 
اإلسمايةة 

احلوويةة اوأو ى 
يعٌت  االةتار

46,8%. 
  

تأثَت إستخدام وسائل فةديو  حتديد إ ى الدراسة ىذه هتدف  

اإلسمايةة  ادلتحركة على نتائج تعلةم يهارة الومام لطماب يف ادلدرسة الثانوية

تأثَت إستخدام وسائل فةديو ادلتحركة على نتائج و  .احلوويةة اوأو ى االةتار

تعلةم يهارة الومام لطماب يف ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى 

 ٪. 39.7 انسبة االةتار

 رقم بحثال نتائج تلخةص إعادة ،3.95 اجلدول كما رأينا ين  

 T-Test (Independent اختبار ااستخدام مةلالتع انتائج يتعلق فةما 9
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Sample Test )، سةج.) وقةمة. (tailed 20. )وسةج 2222 ىو 

tailed )ولذلك  .رفض    يقبول و     يتم مث 2.25> 2،222 اقةمة

ستخدام وسائل فةديو ادلتحركة على نتائج إل كبَتًا تأثَتًا ىناك أن أن تلخص

ب يف ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى تعلةم يهارة الومام لطما

 .االةتار

 رقم بحثال نتائج تلخةص إعادة ،3.95 اجلدول كما رأينا ين  

 تقريًبا٪ 39.7 على احملدد، اختبار ااستخدام التعلم انتائج يتعلق فةما 0

نتائج تعلةم يهارة ل كبَت تأثَت ادلتحرك للفةديو كان حةث٪ 38 إ ى تصل

 اةنما .لطماب يف ادلدرسة الثانوية اإلسمايةة احلوويةة اوأو ى االةتارالومام 

 يعادلة خارج أخرى مبتغَتات٪( 54٪ = 38 -٪ 922) ٪54 ااقي يتأثر

 .فحصها يتم مل أخرى مبتغَتات يتأثر أو ىذه االضلدار

 إكتشاف البحث . د

 لعملةة وسلبةة إجيااةة نتائج الباحثون وجد ،ا البحثىذ يف  

 :اإلجيااةة النتائج وىنا. االفةديو ادلتحركة الرسوم تعلم وسائط ااستخدام التعلم

 يف ذلك ويتضح ، نشطُت يصبحوا أن على السلبةُت الطماب يساعدة .9

 يتعلم حةث. ادلتحركة الفةديو يقاطع ااستخدام العراةة اللغة تعلم
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 يع ادلتحرك الفةديو يف القصة زلتويات عن التعبَت ويعةدون الطماب

 .يسبًقا زلدد وعيوض

 االىتمام جيذب أن ادلتحركة الفةديو تعلم وسائط ااستخدام للتعلم ميون .0

 يتمون حىت العراةة اللغة تعلم عملةة يف للطماب ومحاًسا محاًسا وخيلق ،

 .التعلم يف الطماب نشاط تعزيز ين

 يشرح عنديا عرضو يتم. وادلعلمُت الطماب اُت تفاعما أكثر التواصل .4

 ين الوثَت يوون حبةث ، ادلتحركة الفةديو وسائط ااستخدام ةادلاد ادلعلم

 .دراستها تتم اليت ادلواد حول أسئلة وطرح يهتمُت الطماب

 للفةديو ادلتحركة الرسوم ااستخدام التعلم عملةة يف السعةدة اوأجواء إن .3

 أنشطة يف ادلشاركة يف الطماب ين وادللل ادللل على تقضي أن ميون

 يف ومحاسة محاسا أكثر الطماب جيعل أن ميون رحادل التعلم. التعلم

 .ادلعروضة للمواد الفهم وسهلة التعلم،

 تعلم وسائط ااستخدام التعلم لعملةة السلبةة النتائج تتمثل  

 أجهزة يثل أدوات يتطلب الوسائط ىذه استخدام أن يف ادلتحركة الفةديو

 ميون ال كلذل ، ذلك إ ى ويا احملمولة الومبةوتر وأجهزة LCD عرض

 أو الوهرااء قصر دائرة أو الوهراائي التةار انقطاع حالة يف ىذا استخدام
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 الطبقة واالتايل ،الوهراائي التةار انقطاع ادلتعلقة اليت ادلشومات ين غَتىا

 .يواتةة لةست


