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 الفصل الخامس
 البحث
 

ثة عن يف ىذا الفصل ستقدم الباحثة التحليل من نتائج البحث. حتليل الباح 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية مقارنة بُت النظريات و نتائج البحث الىت تناهلا الباحثة من 

 . و حتليل احلقائق ىي:احلكومية األوىل باليتار

تأثير إستخدام وسائل فيديو المتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم لطالب  .أ 

ليتار للعام الدراسى في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى با

9102/9191. 

لتحديد تأثَت وسائل الفيديو املتحركة على نتائج تعلم طالب مهارة كالم   

-9102يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار للعام الدراسي 

قبل .T (Independent Samples Test) استخدم الباحثون اختبار ،م9191

، جيب أن تفي البيانات بشرطُت ، ومها البيانات اليت يتم ياتاستخدام اختبار الفرض

بناًء على    .Asymp. Sig> 0.05توزيعها عادًة وتكون متجانسة مع معايَت 

قيم ما بعد ، كانت SPSS 16.0 for windowsنتائج اختبار احلالة الطبيعية مع 

 فئة التحكمو   0.645ثنائية الذيل( يف الفصل التجرييب  ) Asymp.Sigاالختبار
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يتم توزيع درجات  ، 0.05<  للفئتُت ىي  Asymp.Sigنظرًا ألن قيمة  0.082

االختبار الالحق للفئتُت عادًة.  التايل ىو اختبار التجانس لبيانات استبيان الفصل 

 .Sigالتجرييب والتحكم.  نتائج بيانات التجانس اليت حصل عليها االستبيان

 حبيث يتم اإلعالن عن البيانات متجانسة.  Sig. 0.251 > 0,05 قيمة.   0251

استناًدا .  T-Testالتحليل التايل ىو اختبار الفرضيات باستخدام اختبار   

، جات تعلم الطالب اليت مت إجراؤىاإىل حساب نتائج ما بعد االختبار لنتائج خمر 

طالًبا مشلهم   32علم الطالب يف الفصل التجرييب معمن املعروف أن نتائج ت

  32ويف الفصل الضابطي الذي يضم   4.079ستطال  كانت يف املتوس  اال

بينما استناًدا إىل جدول اإلخراج . 3.361ًبا مشلهم االستطال  بلغ متوسطهمطال

" Independent Samples Test "  أعاله يف قسم" Equal Variances 

Assumed " ة املعروفةحيث القيم  7,381=          أعاله يوضح أن        

 من Sig. (2 tailed)  و  1,669 < 7,381ىو          <        ألن . 1.669= 

اج أن ميكن االستنتو لذلك  .مقبول    و  رفض   أن  مث   0,05 > 0,000

على نتائج التعلم التعلم املتحركة املرتكزة على الفيديو  لىناك تأثَتًا كبَتًا لوسائ

املدرسة الثانوية اإلسالمية للطالب ماىارا كالم يف املواد العربية يف الفصل العاشر يف 

 .م9191-9102احلكومية األوىل باليتار للعام الدراسي 
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إجراؤه يف كال الفرق يف نشاط التعلم يف دروس اللغة العربية الذي يتم   

، ليس صدفة.  ضل من فصل التحكمييب الذي يعد أف، أي الفصل التجر الفصلُت

لكن االختالف يرجع إىل االختالفات يف معاملة املعلمُت يف التدريس أثناء عملية 

، رييب وفئة التحكم ىو نفس املفهومالتعلم.  مفهوم املادة اليت يدرسها الفصل التج

ا ا متحرًكا أكثر تشويقً التعليمية فيديوً  الوسائلولكن يف الفصل التجرييب تستخدم 

ئ  ، بينما يستخدم فصل التحكم منوذًجا للتعلم التقليدي.  باستخدام وساوإمتاًعا

سيكون الطالب مهتمُت ويزيدون اىتمام الطالب  تعلم الرسوم املتحركة للفيديو،

التغلب على صعوبات ألن وسائ  التعلم ىي وسيلة تعليمية تساعد يف  بالتعلم.

ألن ىذه التقنية قادرة على مساعدة  معرفة ما يكتب، وكيفية تنظيم األفكار،

 الطالب يف العثور على األفكار ، ومعرفة ما سيتم كتابتو وكيف يفهم ما حيصل.

، ألن ة لد  الطالب للتفكَت يف التعلمالتعلم النش  ىو عملية مزدمح  

إن نشاط الطالب ىو جوىر  ىو الذي حيدد النجاح يف التعلم.نشاط الطالب 

نشاط التعلم ىذا وىو موجود يف مجيع أعمال التعلم ، لكن  أنشطة التعلم ، وحيدث

راستها واألىداف املراد املستويات ختتلف باختالف النشاط واملواد اليت جتري د

ضج ولكن التغيَت النش  يعٍت أنو ال حيدث يف حد ذاتو نتيجة لعملية الن حتقيقها.

، حبيث تشَت بعض بسبب جهود الطالب أنفسهم، ويف ىذه احلالة، لزيادة النشاط
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حيدث ىذا  صل التجرييب أعلى من فئة التحكم.ىذه املؤشرات إىل أن نشاط الف

 0بسبب منوذج التعلم املستخدم بشكل خمتلف.

يعتمد ذلك على الرأي القائل بأن الطالب مييلون إىل أن يكونوا أسهل   

، خاصًة اسدمون نوًعا واحًدا فق  من احلو يف تذكر وفهم الدرس إذا كانوا ال يستخ

، فوشيوس )الفيلسوف الصيٍت العظيم(إذا كانت حاسة السمع فق . كما قال كون

طالب فق  ، إذا قبل ال، أفهم". لذلك، أتذكر. ما أفعلوأنسى. ما أراه، "ما أمسع

، فمن احملتمل جًدا أن تكون املادة غَت مفهومة جيًدا. على تفسَتات املواد السمعية

، فسيكون الطالب مع الصور فسَت من خالل الصوتعكس احلالة إذا مت دمج الت

 9أكثر قدرة على التذكر.

ابق غَت فعالة.  إذا كانت نتائج البحث عن الطالب الذين كانوا يف الس  

، الطالب يف البداية  ولكن بعد تطبيق وسائ  الفيديو املتحركة، على سبيل املثال

جيعهم على حد سواء من يصبح الطالب مهتمُت ومهتمُت بالتعلم، حبيث ميكن تش

حيث اللغة املرئية واملسموعة واملرئية والشفوية والعقلية وتعلم اللغة العربية.  من نتائج 

التعلم املتحركة املرتكزة على  لتنتج أن ىناك تأثَتا كبَتا لوسائاملناقشة، ميكن أن نس

                                                           
1 Daryanto, Media Pembelajaran. (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 

2011), hal. 25. 

 
2
 Wardoyo, Pengembangan Media Pembelajaran,,,. 
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سالمية املدرسة الثانوية اإلالفيديو على نتائج التعلم لطالب املهرة الكالم يف 

 .م9191-9102احلكومية األوىل باليتار للعام الدراسي 

تأثير إستخدام وسائل فيديو المتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم قيمة  .ب 

لطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى باليتار للعام الدراسى 

9102/9191. 

الفيديو  ل استخدام وسائتأثَتكم قيمة هتدف ىذه الدراسة أيًضا ملعرفة    

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  املتحركة على قدرة الطالب العميقة يف برنامج

يف ىذه احلالة، استخدم . و م9191-9102األوىل باليتار للعام الدراسي 

استناًدا إىل حساب قيمة ما بعد االختبار لنتائج  الباحثون حتليل اختبار التحديد.

 R أن حجم قيمة العالقة الطالب اليت مت إجراؤىا، من املعروفخمرجات تعلم 

 (R Square)بينما يتم احلصول على معامل التحديد أو . 0.684يساوي 

 ،R نتيجة لًتبيع معامل االرتباط أومن ىي  (R Square)قيمة .  0.468يساوي

0,684يعٌت 
 (R Square) حجم معامل التحديد . 0,468=  0,684   0,684=   2

 الرسوم املتحركة لوسائلص أن متغَت ختأن  لذلكو .  .%46,8=  0.468 ىو

  (variable Y)للطالب  كالممهارة التأثَت على نتائج التعلم   (variable X)للفيديو

حيث الفيديو املتحركة لو تأثَت كبَت على نتائج  ٪ 47تقريًبا إىل  %46,8 ىو
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يتأثر باقي   (%53 = %47 - %100) %53التعلم لطالب مهارة كالم.  بينما 

مبتغَتات أخر  خارج معادلة االحندار ىذه أو يتأثر مبتغَتات أخر  مل يتم 

 فحصها.

 


