
٢٩

نتيجة

توصيف.
وفصلالتجريبةلفصلاالختبارباستخدامالبياناتالباحثأخذالبحثهذايف

الذينالطالببنيالتحقيقجمموعةالتعاوينالتعليمنوعفعاليةملعرفةالطريقةهذه. الظابطة
جمموعةبدونعلِّمواالذينوالطالبالوسيلةتلكباستخداماملهنةمبادةاللغةترمجةعلِّموا

وانوجريي،جنونطارانادياحلكوميةاإلسالميةالثانويةاملدرسةالثامنالصفيفالتحقيق
. البياناتلتحليلالكميالنهجالباحثفاستعمل

مرحلة.١
فصلمهافصلنييفالبحثموضوعبوضعالبحثهذايفالباحثاستخدم

م٢٠١١مايو١٥إىلأبريل١٥تاريخمنذالبحثهذابدأ. الظابطةوفصلةالتجري
التحقيقجمموعةباستعمالالباحثعملفيهاجتريبية،كمجموعة) ب(الثامنفصليف
باستعمالالباحثعملفيهاظابطة،كمجموعة) أ(الثامنفصلمث. التعليمعمليةيف

، قرر الباحث عن املواد الدراسية مث البحثنفذقبل. التعليمعمليةيفاخلطابةالطريقة
االختيارالباحثاستخدمو.أما املادة املختارة هي املهنة. ألف الباحث خطط التعليم

.البياناتجلمعالتحريري
مرحلة.٢

التجربيةفصليفالتعليمعملية.أ
٤(مبقابلتنية باستجدام جمموعة التحقيق ما عملية التعليم يف فصل التجريبأ

التحقيق،جمموعةتنفيذيف.أسئلة٢٠بـيالقبلاالختبارتنفيذمع) الدراسيةساعة
.املتجانسةغريطالب٦-٥جمموعةكليفجمموعات،إىلالفصلاملعلمينقسم

يفالرغبةنفسأوالصداقةالعالقةنظرخاللمنتشكلأنميكنهنااموعة
املتعمقبالتحقيقالطالبويقومللتحقيق،موضوعاالطالبخيتارمث.حمددةمواضع
١.الطالبمجيعإىلتقريرهاويقدمالطالبيستعدمث.خمتارةملواضع

1Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivitis, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 59.
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ملعرفةأسئلة٢٠بـيالبعداالختباراملعلميعطيالتعلمعمليةايةيف
الظابطةفصلمعالتحقيقجمموعةباستخدامةالتجريبفصلبنيالفرقوجود

.اخلطابةالطريقةباستخدام
الظابطةفصليفالتعلمعملية.ب

اخلطابةالطريقةيعيناملختلفةالتعليممناذجاملعلميقدمالظابطةفصليف
مكانملعرفةوهو, ٢٠بـيالقبلاالختبارتنفيذمع) الدراسيةساعة٤(مبقابلتني
الطريقةمادة املهنة مععنالطالباملعلميقدم. الدراسيةللموادالتالميذاكتساب
يف حني يأمر إىل أحد الطالب لقراءة الشرح،التالميذيسمعويشرحها،اخلطابة

. يعطي املعلم املفرادات اجلديدة املتعلقة عن النصوص املكتوبة. النصوص املكتوبة
.الناصعناجلملةبعضيترجمأنالتالميذاملعلميطلبمث،ومن

أسئلة يف اية ٢٠بـ ية يعطي املعلم االختبار البعدكم يف فصل التجريب
. ة مع فصل الظابطةعرفة وجود الفرق بني فصل التجريبالتعليم، وهو مل

حتليل.
يفالتحقيقجمموعةالتعاوينالتعليمنوعفعاليةملعرفةهوالبحثهذامناهلدف

الطريقةالبحثهذايفالباحثواستخدم. املهنةمبادةالطالبنتيجةعنالعربيةاللغةترمجة
. الظابطةوفصلةالتجريبفصلمهافصلنييفالبحثموضوعالباحثوضعيعينتجريبيةال

تنفيذمعمقابالتبثالثة. م٢٠١١مايو١٥إىلأبريل١٥تاريخمنذالبحثهذابدأ
.يالبعدواالختباريالقبلاالختبار

:يلىكماتفصيالالباحثسيبنياحملصلةوالبياناتالبحثعمليةومرحلة
قبلي.١

التجريبةفصل.أ
للطالبيالقبلاالختباراملدرسأعطىاجلديدة،املواداملدرسيعلمأنقبل

وقدرةتعليمهاسيتماليتالتدريسللموادالتالميذاكتسابمكانملعرفةوهوأوال،
العينةحالةملعرفةأوليةوكبياناتتعليمهاسيتماليتالدراسةمادةعنالتالميذ
.األولية
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الظابطةفصل.ب
للطالبيالقبلاالختبارأعطىاملدرسكانالتجريبة،فصليفهوكما

اليتالدراسيةللموادالتالميذإكتسابملعرفةوهوالتجريبة،فصليفمثلوهدفه
أوليةوكبياناتتعليمهاسيتماليتالدراسةمادةعنالتالميذوقدرةتعليمهاسيتم
.األوليةالعينةحالةملعرفة

٢.
تتضمناليتالتجريبيةالطريقةاستخدمالبحثهذاأنالسابقيفحبثكما

التعليممناذجمعالفصللكلاملعاملةالباحثوقدم. الظابطةوفصلالتجريبةفصل
جمموعةالتعاوينالتعليمنوعباستخداماملهنةمادةعنالتجريبةفصلوعلّم. املختلفة
.التقليديةالطريقةباستخدامأوبدواالضابطةفصلالباحثوعلّم. التحقيق

ىلاألواملقابلةمنمباشرةاملعاملةالباحثيستمريالقبلاالختبارإعطاءبعدمث
.يالبعداالختبارإعطاءمثالثايناملقابلةإىل

بعد.٣
التجريبةفصل.أ

اختبارهويالبعدواالختبار.التعليمختمبعديالبعداالختباروإعطاء
املهنةالدراسيةللموادالتالميذإكتسابمدىملعرفةالتعليماتكلايةيفمعني
الدراسيةللموادالتالميذاكتسابمكانملعرفةوهدفه. التعلمنشاطنالواأنبعد

وكبياناتتعليمعهامتاليتالدراسةمادةعنالتالميذوقدرةتعليمهاسيتماليتاملهنة
.األخريةالعينةحالةملعرفةأخرية

الظابطةفصل.ب
للطالبيالبعداالختبارأعطىاملدرسكانالتجريبة،فصليفهوكما

.التجريبةفصليفنفّذيالذكاهلدافالظابطةفصليفيالبعداالختباروتنفيذ
حتليل.٤

)ب(الثامنالفصلإىل٢٠١١مايو٤تاريخيفالتجريبيةاألسئلةنفذت
. دقيقة٦٠الوقتختصيصمعالتحريرياالختياربشكلأسئلة٢٠وعددها

:يلىكماالتجريبيةاألسئلةحتليلونتائج
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)Validitas(األسئلةصدق.أ

التوافقالنقاطالبنددرجةهناكإالاألسئلةصدقيتحققأنميكنال
)kesejajaran skor butir soal( .السؤالمنالنتيجةحصلتاملثالسبيلعلى

:التالية١منرة
N = ١٨ Y = ٣٧٤
 XY = ٣١٠  2X = ١٦٩
 X = ١٣  2Y = ٨٨١٠

rxy =
})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN




:املعايري
.الصادقالبندفتقالxyr<tablerإذا

xyr     
         22 3748810181316918

3741331018






= ٠,٦٥١
١منرةالسؤالبندفتقالxyr<tablerكذا،٠,٤٦٨=rtabelألن

بنودنيلتالباحث،استعملقديالذالتخريباختبارمنوالطالقا. الصادق
, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١١, ٩, ٨, ٧, ٥, ٤, ١النمرةوهيالصادق،السؤال

٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٥, ٢٤, ٢٢, ٢٠, ١٩, ١٨, ١٧ .
.الوضوحمتاماملالحقيفمشاهدمعهاحلسابوحاصل

)Reliabilitas(األسئلةثبات.ب
الصيغةمع) varian(التباينالباحثحسب،األسئلةثباتحسبتأنقبل

:التالية

N = ١٨ Y =٣٧٤
 2Y = ٨٨١٠  pq = ٧,٨٥
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:التاليةالصيغةمعاالختبارثباتفحسبالتباينالباحثنالانبعد
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r11 =

= ٠,٩٧٢

ألن. ٠,٤٦٨=rtabelبـفُسرتمث٠,٩٧٢=r11نيلتاحلساباتهذهمن
r11<rtabelعاليةثقةعلىأوالثباتمتلكاألداةهذهأناالستنتاجالباحثفأخذ .

.تفصيالاملالحقيفمشاهدمعهااحلسابوحاصل
األسئلةتطبيقصعوبةأوسهولة.ت

واملتوسطةالصعبةطبقةتصنفاليتاملالحقيفاحلساباتمناألسئلةنيلت
املثالسبيلعلى.الوضوحمتاماملالحقيفمشاهدمعهااحلسابوحاصل. والسهلة
:التاليةالسهلةطبقةتصنفاليت١منرةالسؤالمنالنتيجةحصلت

B = ٤+ ٩= ١٣
JS = ١٨

JS
BP     =

 = ٠,٧٢

٣٦ ٧,٦٠ – ٧,٨٥
١-٣٦ ٧,٦٠

١٣
١٨
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١منرةالسؤالهكذا،١,٠٠–٠,٧٠بـففُسرتالسابقةاحلساباتمن
.طبقةالسهلةصنفت

السؤالمتييزقدرة.ث
عمليةواملثال. ١منرةاملالحقيفاحلساباتمنالسؤالمتييزقدرةنيلت

:يليكماحسابية

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD 

يليففيمالتمييزمؤشرحتديدعناملعايري
D =ضعيف: ٠،٢٠حيت٠،٠٠
D =مرضية: ٠،٤٠حيت٠،٢١
D =جيد: ٠،٧٠حيت٠،٤١
D=ممتاز: ١،٠٠حيت٠،٧١

BA =٩ BB =٤
JA =٩ JB =٩

D =
JB
BB

JA
BA


D =

= ٠,٥٦

١منرةالسؤالهكذا،٠,٧٠–٠,٤٠بـففُسرتالسابقةاحلساباتمن
.اجليدةقدرةالصنفت

السهولةوطبقةوالثباتالصدقإماالسؤالبندحتليلعلىإعتمد
املستخدمةاألسئلة. التجريبيةاألسئلةحتليلفحصلت،السؤالمتييزوقدرةأوالصعوبة

السؤالبند٢٥املتجرب،السؤالبند٣٦من. السابقةالشروطتتماليتاألسئلة

٩ ٤
٩ ٩
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, ١٧, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١١, ٩, ٨, ٧, ٥, ٤, ١منرةوهي. املستخدمةفقط
٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٥, ٢٤, ٢٢, ٢٠, ١٩, ١٨.

حتليل.٥
البياناتحتليلالباحثفاستخدموالظابطةالتجريبةفصلوجتانسإستواءملعرفة

االختباردرجةهياألوىلالبياناتلتحليلاملستخدمةالبياناتو. البحثقبلاألوىل
والتجانساإلستواءاالختبارهيالعينةصدقلتحقيقاملستخدمةوالطريقة. يالقبل

uji normalitas, uji homogenitas,dan uji(والتمييز beda(.

اإلستواءاالختبار.أ
ملعرفة. الأمعادةتوزعالبياناتهلملعرفةاإلستواءاالختباراستخدام

ujiبـاإلستواءاالختبارالباحثفاستعملعليهااحلصولمتاليتالبياناتتوزيع
Chi-Kuadrat .
Ho (2(يالعدمالفرضرديهياالختبارمعايري hitung<2 tabelعن

2(Ha)يالبديلالفرضويقبل. ٣-dk =kو٠,٠٥= αاحلقيقياملستوى hitung

>2 tabel.
:يلىكماوالظابطةةالتجريبفصلمناإلستواءاالختبارالبياناتونتيجة

2االختبارفصلالنمرة hitung2 tabelالشرح

١
ةالتجريب

)٨-B(عادي٦,٤٤٧,٨١يقبلاختبار

٢
الظابطة

)٨-A(عادي٧,٣٩٧,٨١يقبلاختبار

يالقبلاالختباردرجةuji Chi-Kuadratجدول) ١(شكل
حالةيفوالظابطةالتجريبةفصلأنجند) ١(الشكليفواضحهووكما

2ألنعادي hitung>2 tabel .تفصيالاملالحقيفمشاهدمعهااحلسابوحاصل.
التجانساالختبار.ب

ومعايري. اإلحصائاتمعجتانسملعرفةالتجانساالختباراستعمال
2إذاهياالختبار hitung>2 tabelيالبديلالفرضفيقبل(Ha)توزيعواملراد
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منالتجانساالختبارالبياناتونتيجة. التجانسعليهااحلصولمتاليتالبيانات
:يلىكماوالظابطةالتجريبةفصل

٨-A

الظابطةفصل
٨-B

التجريبةفصل
)Variant Sources(التباينمصدر

١٠٤١ ١٢٢٩ نتيجة
٣٠ ٢٩ N

٣٤,٧٠ ٤٢,٣٨ X

١٣٤,٧٠ ١٧٢,٨٢ (S2)التباين

١١,٦١ ١٣,١٥ (S)املعيارياالحنراف

)يقبلاختبار(التجانساالختبار) ٢(شكل
الختبارمقتدراالباحثكانوالتباين،املتوسطالباحثعرفأنبعد

منواحلساب. والظابطةالتجريبةفصلبنييقبلاختباريفالتبايننيمنالتشابه
:يلىكماالتجانساالختبار

F =

= = ١,٢٨٣

(tarafمعىنذيبطبقة،)٢(الشكليفواضحهوكما signifikan)٥
scoreFنيل،٢,١١=tableFأنجند١-dk =kو%  < tableFالباحثفأخذ

الفصلنيبنياإلحصائجمتمعأنّواملراد) Ho(يالعدمالفرضيقبلأناالستنتاج
.تفصيالاملالحقيفمشاهدمعهااحلسابوحاصل. متجانس

التمييزاالختبار.ج

التباينأعلى
التباينأدىن

١٧٢,٨٢
١٣٤,٧٠
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كبريةاختالفةاملتوسطةالفصالنميلكهلملعرفةالتمييزاالختباراستعمال
thitungإذا.  هذاىلاألواملستوىمن < ttabelمتلكالمنهمااملتوسطةأنفتقال

:يلىماك) ٣(شكليفمشاهدالتمييزاالختبارحتليلوحاصل. كبريةاختالفة
t(S)املعيارياالحنراف(s2)التباينNفصل hitungttabel

٢٩١٧٢,٨٢١٣,١٥ةالتجريب
٢,٣٨١٢,٠٠

٣٠١٣٤,٧٠١١,٦١الظابطة
التمييزاالختبارجدول) ٣(شكل

ttabelو٢,٣٨١= thitungنالاحلسابمن ذيبطبقة٢,٠٠=(85)(0,975)
dk =n1بـ%٥= αمعىن + n2 – متلكالمنهمااملتوسطةأنفتقال٥٧= 2

.تفصيالاملالحقيفمشاهدT-testاحلساباتالوضوحلتمام. كبريةاختالفة
هائيحتليل.٦

. صياغتهمتتالذيالبحثفرضيةعلىللرديهدفالنهائيةاملرحلةحتليل
بالثامنالصفللطالبالبعدياالختبارمنالبياناتدرجةهياملستخدمةوالبيانات

ومنالتحقيقجمموعةباستخداماملهنةمادةعنالتعلممعينةالفصلهي) ةاالتجريبفصل(
يفخطوة. استخدامهادونالتعلممعينةالفصلهي) الظابطةفصل(أالثامنالفصل
uji normalitas¤uji(والتمييزوالتجانساإلستواءاالختبارتشملالنهائيةاملرحلةحتليل

homogenitas, dan uji beda(.
اإلستواءاالختبار.١

ملعرفة. الأمعادةتوزعالبياناتهلملعرفةاإلستواءاالختباراستخدام
ujiبـاإلستواءاالختبارالباحثفاستعملعليهاحلصولمتاليتالبياناتتوزيع

Chi-Kuadrat .
Ho (2(يالعدمالفرضرديهياالختبارمعايري hitung<2 tabelعن

2(Ha)يالبديلالفرضويقبل. ٣–dk =kو٠,٠٥= αاحلقيقياملستوى hitung

>2 tabel

:يلىكماوالظابطةالتجريبةفصلمناإلستواءاالختبارالبياناتونتيجة
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يالبعداالختباردرجةuji Chi-Kuadratجدول) ٤(شكل
حالةيفوالظابطةالتجريبةفصلأنجند) ٤(الشكليفواضحهووكما

2ألنعادي hitung>2 tabel .تفصيالاملالحقيفمشاهدمعهاحلسابوحاصل.
التجانساالختبار.٢

إذاهياالختبارومعايري. العينةجتانسملعرفةالتجانساالختباراستعمال
2

hitung2 tabel متاليتالبياناتتوزيعواملراد(Ha)يالبديلالفرضفيقبل<
التجريبةفصلمنالتجانساالختبارالبياناتونتيجة. التجانسعليهاحلصول
:يلىكماوالظابطة

الظابطةفصل التجريبةفصل ) Variant Sources(التباينمصدر

٢٠٩١ ٢١٦٩ نتيجة
٣٠ ٢٩ N

٦٩,٧٠ ٧٤,٧٩ X

١٣٣,٨٧ ١٢٢,٨١ (S2)التباين

١١,٥٧ ١١,٠٨ (S)املعيارياالحنراف

)يقبلاختبار(التجانساالختبار) ٥(شكل
الختبارمقتدراالباحثكانوالتباين،املتوسطالباحثعرفأنبعد

منواحلساب. والظابطةالتجريبةفصلبنييقبلاختباريفالتبايننيمنالتشابه
:يلىكماالتجانساالختبار

F =

= = ١,٠٩٠

2االختبارفصلالنمرة hitung2 tabelالشرح
عادي٧,١٠٦١٧,٨١يبعداختبارةالتجريب١
عادي٦,٠٨٣٨٧,٨١يبعداختبارالظابطة٢

التباينأعلى
التباينأدىن

١٣٣,٨٧
١٢٢,٠٨

٦٦٦٧و



٣٩

٥)taraf signifikan(معينذيبطبقة،)٥(الشكليفواضحهوكما
scoreFنيل،١,٠٩٠=جند،٢,١١= Ftabel(0,975)(85)أنجند١–dk =kو%  <

tableFيالعدمالفرضيقبلأناالستنتاجالباحثفأخذ)Ho (جمتمعأنّواملراد
املالحقيفمشاهدمعهااحلسابوحاصل. متجانسالفصلنيبنياإلحصائ

.تفصيال
النهايةاحلالةمتوسطىمنالتمييزاالختبار.٣

التعلمدرجةهلملعرفةالنهايةاحلالةمتوسطىمنالتمييزاالختباريهدف
حتدثماملعرفة.الظابطةفصلمنأفضلالتجريبةفصل)kognitif(املعريف

اختباريفاملستخدمةوالصيغة.)T-test(تاالختبارصيغةفاستحدماالختالفات،
:يليكماهيالفرضية

<thitungكانإذا.أ ttabelفمقبولة
thitungكانإذا.ب < ttabelمقبولةفغري

مادةعناللغةترمجةعلِّمواالذينللطالباملعريفالتعلمدرجةأنيعين
تلكبدونعلِّمواالذينالتالميذمنأفضلالتحقيقجمموعةباستخداماملهنة

.الوسيلة
حصلاليتالتجريبةفصلاملعريفالتعلمقدرةأنتدلاحلساباتوحاصل

هييبعداالختبارمناملتوسطالدرجةالباحثنالالتحقيقجمموعةاستخدامعلى
٦٩,٧٠هيالظابطةفصليفيبعداالختبارمناملتوسطدرجةحنييف, ٧٤,٧٩

. ١,٧٢٦=thitungفنيل% ٥احلقيقيواملستوى٥٧= ٢-٣٠+ ٢٩= dkبـ
thitungفـ،١,٦٧=ttabelو،T-testاحلسابمن < ttabel¤فريدHoويقبلHa .

:يلىكماالفرضيةاختبارحتليلونتيجة

الفرضيةاختبارحتليلجدوال) ٦(شكل
.الوضوحمتاماملالحقيفمشاهدT-testاحلسابوحاصل

t(S)املعيارياالحنراف(S2)التباينNفصل hitungttabel

٢٩١٢٢,٨١١١,٠٨ةالتجريب
١,٧٢٦١,٦٧

٣٠١٣٣,٨٧١١,٥٧الظابطة



٤٠

نتيجة.
اختالفاتهناكأنالباحثفعرفالسابقةبينتقداليتالبياناتحتليلمنانطالقا

جمموعةباستخداماملهنةمادةعناللغةترمجةعلِّمواالذينللطالبالتعلمدرجةيفكبرية
الثانويةاملدرسةبالثامنالصفيفالوسيلةتلكبدونعلِّمواالذينوالتالميذالتحقيق

.٢٠١١/٢٠١٢وانوجرييجنونطارانادياحلكوميةاإلسالمية
:يلىكماوالظابطةالتجريبةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتونتيجة

املئويةالنسبةالتكررالفاصلالنمرة
٦٠٢٦,٨٩- ١٥٣
٦٨٨٢٧,٥٨- ٢٦١
٧٦٩٣١,٠٣- ٣٦٩
٨٤٣١٠,٣٤- ٤٧٤
٩٢٥١٧,٢٤- ٥٨٥
١٠٠٢٦,٨٩- ٦٩٣

٢٩١٠٠عدد
التجريبةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتجدوال) ٧(شكل

أعلىبأنعرفالسابقةالتجريبةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتجدوالمن
وتدل٩٨هيالتحقيقجمموعةباستخداميتعلمونالذينللتالميذالتجريبةلفصلالقيمة
القمةاملدىو. ناقصةبتقديرأاعلىوتدل٥٣فهيأدناهاوأماممتاز،بتقديرأاعلى

%.٣١,٠٣املئويةبالنسبةطالبا٩يعين٧٦-٦٩حويلالكثرية
:يليكماالسابقجدولمنتكراريمدرجأما



٤١

التجريبةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتتكراريمدرج) ١(الصورة

املئويةالنسبةتكررفاصلرقم
٥٧٦٢٠- ١٥٠
٦٥٨٢٦,٦٧- ٢٥٨
٧٣٤١٣,٣٣- ٣٦٦
٨١٦٢٠- ٤٧٤
٨٩٥١٦,٦٧- ٥٨٢
٩٧١٣,٣٣- ٦٩٠

٣٠١٠٠عدد
الظابطةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتجدوال) ٨(شكل

أعلىبأنعرفالسابقةالظابطةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتجدوالمن
٩٠هيالتحقيقجمموعةاستخدامبدونيتعلمونالذينللتالميذالظابطةلفصلالقيمة
املدىو. ناقصةبتقديرأاعلىوتدل٥٠فهيأدناهاوأماممتاز،بتقديرأاعلىوتدل
%.٢٦,٦٧املئويةبالنسبةطالبا٨يعين٦٥- ٥٨حويلالكثريةالقمة

:يليكماالسابقجدولمنتكراريمدرجأما
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٤٢

الظابطةفصلمنالبعدياالختبارالبياناتتكراريمدرج) ٢(الصورة

جمموعةاستخدامعلىحصلتاليتللتالميذمتوسطدرجةأنالبحثنتيجةدلت
:)التجريبةالفصل(التحقيق VIII Bالذينللتالميذمتوسطدرجةأنحني،يف٧٤,٧٩

هذهمن. ٦٩,٧٠:VIII A) الظابطةفصل(اخلطابةالطريقةباستخدامأوبدواعلّموا
البحثنتيجةمنولذلك،. الظابطةوفصلالتجريبةفصلبنياالختالفاتوجدقدالنتيجة،

باستخداماملهنةمادةعناللغةترمجةعلِّمواالذينالتالميذأنفنعرفبهالقياممتاليت
.الوسيلةتلكبدونعلِّمواالذينالتالميذمنفعاليةأكثرالتحقيقجمموعة

. الفرضياتاختبارحتليلهيالتاليةاخلطوةفإناملتوسط،الباحثيعرفأنبعد
). T-test(تاختبارباستخدامالفرضيةهذهاختباريفاملستخدمةالصيغة

دلاألمرهذا. الظابطةفصلمنأحسنةالتجريبفصلأنتدلاحلساباتوحاصل
derajat(احلريةدرجاتيفttabelمعالتشاوريتممث. ١,٧٢٦=thitungقيمةمن

kebebasan((α)بـ%٥وهيdk=n1+n2-2)نيل) ٥٧= ٢-٣٠+ ٢٩t(0,95)(85)

thitungألن١,٦٧: > (1 – α)(n1+n2–2)قبليالبديلالفرضفي(Ha)،فإنوهكذا
.الظابطةفصلمنأحسنأفضلالتجريبةفصليهالفرضية

قدرةارتفاععلىالطالبسجعلقدالتحقيقجمموعةباستخدامالعربيةاللغةتعليم
بينهمالتالميذوتفاعلالتعاونالطالبيرقيواألخر،الرأيواحترامالتقاءيفالطالب
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٤٣

درجةلترقيةفعاليةأكثرالتحقيقجمموعةباستخدامالعربيةاللغةتعليملذا،.بينهمواتصل
العربيةاللغةعلّمواالذينالتالميذاملتوسطدرجةاملئويةالنسبةمندلهذا. الطالبالتعلم

العربيةاللغةتعليموهكذا،. الوسيلةتلكبدونعلّمواالذينالتالميذمنأعلىباستخدامها
.التالميذدرجةزيادةمنمبنيوهيلتعليمهافعاليةأكثرباستخدامها
فعاليةالتحقيقجمموعةباستخدامالتعليمأنفيقالالسابقة،الوصائفعلىبناء

اإلسالميةالثانويةاملدرسةبالثامنالصفيفالتالميذلدىاملهنةاملادةعناللغةترمجةلتعليم
.٢٠١١/٢٠١٢وانوجرييجنونطارانادياحلكومية
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