
٣٤  

 الباب الرابع

 نتائج البحث

   البحث ونتائج وصف البيانات .أ 

 اىل الفصلني، مها فصلالبحث  فردوينقسم تجربة، ال حبثَ البحث اهذاستخدم 
باستخدام " املهنة"مادة العربية يف اللغة  تعلّم بعالجالتجريبية  توكان. بطيضاوال التجرييب

هي عالج  ابطةوالض ،)Think Pair and Share/TPS(وطريقة التفكري باالزدواج واألسهم 
   .ادون " املهنة"يف مادة اللغة العربية  تعلّم

ملعرفة أنه التالميذ النفسية قدرة أوال إىل  لباحثا نظربطة والضاقبل عالج التجريبية 

 فكان الباحث باحثان اىل الفصلني ،)signifikan( الداللة ةقدرال يوجد اختالف ال

وكذالك حصل نتائج  .التجانس يسمى اختبارو تباري التجانس اخ )ابطةالتجريبية والض(
  .)Pre-Tes Dan Pos-Tes( االختبار القبلي و البعدي

انات قمات االختبار بي  

      

 NIS الرقم
 NIS الرقم التجريبية

ابطةوالض  

Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test 

٧٥ ٤٠ # ١ ٨٠ ٢٠ ## ١ 
٦٥ ٤٥ # ٢ ٩٠ ٣٠ ## ٢ 

٨٠ ٤٥ # ٣ ٨٠ ٣٥ ## ٣ 
٦٥ ٥٥ # ٤ ٨٥ ٤٥ ## ٤ 
٨٠ ٤٥ # ٥ ٨٥ ٤٠ ## ٥ 

٨٥ ٥٠ # ٦ ٨٥ ٤٠ ## ٦ 
٨٥ ٤٥ # ٧ ٩٥ ٥٥ ## ٧ 

٧٥ ٥٥ # ٨ ٧٥ ٦٠ ## ٨ 
٦٥ ٤٠ # ٩ ٨٠ ٥٥ ## ٩ 

٨٠ ٤٠ # ١٠ ٨٥ ٦٠ ## ١٠ 
٧٠ ٢٥ # ١١ ٩٠ ٣٠ ## ١١ 
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٦٠ ٣٥ # ١٢ ٨٥ ٢٠ ## ١٢ 
٦٠ ٣٥ # ١٣ ٨٥ ٣٥ ## ١٣ 

٨٠ ٤٥ # ١٤ ٨٥ ٤٥ ## ١٤ 
٨٠ ٤٠ # ١٥ ٩٠ ٤٠ ## ١٥ 

٧٠ ٤٠ # ١٦ ٨٥ ٥٠ ## ١٦ 
٧٥ ٤٨ # ١٧ ٨٠ ٤٠ ## ١٧ 

٨٠ ٤٠ # ١٨ ٧٠ ٤٠ ## ١٨ 
٦٥ ٤٥ # ١٩ ٧٠ ٤٥ ## ١٩ 

٥٥ ٤٥ # ٢٠ ٩٠ ٤٠ ## ٢٠ 
٦٠ ٥٥ # ٢١ ٨٠ ٤٥ ## ٢١ 

٧٠ ٥٠ # ٢٢ ٧٥ ٤٠ ## ٢٢ 
٦٠ ٥٠ # ٢٣ ٧٠ ٣٥ ## ٢٣ 
٧٠ ٤٠ # ٢٤ ٧٥ ٣٠ ## ٢٤ 

٦٠ ٤٠ # ٢٥ ٧٠ ٣٥ ## ٢٥ 
٥٥ ٥٠ # ٢٦ ٨٠ ٤٥ ## ٢٦ 

٧٠ ٤٠ # ٢٧ ٦٥ ٣٠ ## ٢٧ 
٧٠ ٤٥ # ٢٨ ٧٠ ٣٥ ## ٢٨ 

٧٥ ٤٠ # ٢٩ ٨٥ ٣٥ ## ٢٩ 
٧٥ ٣٠ # ٣٠ ٦٥ ٣٠ ## ٣٠ 

٧٠ ٣٠ # ٣١ ٨٠ ٤٠ ## ٣١ 
٧٥ ٣٥ # ٣٢ ٨٠ ٤٥ ## ٣٢ 
٧٥ ٤٥ # ٣٣ ٦٥ ٤٥ ## ٣٣ 

٦٥ ٣٠ # ٣٤ ٩٠ ٥٥ ## ٣٤ 
٦٥ ٣٥ # ٣٥ ٨٥ ٤٥ ## ٣٥ 

٧٠ ٣٥   ٣٦ ٧٠ ٥٠   ٣٦ 
٧٠ ٦٠   ٣٧ ٧٥ ٥٥   ٣٧ 
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٧٠ ٣٠   ٣٨ ٧٠ ٤٥   ٣٨ 
٧٥ ٢٠   ٣٩ ٧٥ ٤٠   ٣٩ 

٧٠ ٣٥   ٤٠ ٨٠ ٤٠   ٤٠ 
٦٥ ٤٥   ٤١ ٧٥ ٣٠   ٤١ 

٥٥ ٤٠   ٤٢ ٨٠ ٣٥   ٤٢ 
٦٠ ٥٠   ٤٣ ٩٥ ٣٥   ٤٣ 

٦٥ ٣٥   ٤٤ ٧٥ ٤٥   ٤٤ 
٦٥ ٤٠   ٤٥ ٩٠ ٤٠   ٤٥ 

٧٥ ٥٠ # ٤٦ ٧٥ ٥٠ ## ٤٦ 
٧٥ ٦٠   ٤٧ ٧٥ ٦٠   ٤٧ 

٨٠ ٣٠   ٤٨ ٧٥ ٦٠   ٤٨ 
∑ = ٣٣٦٠ ٢٠٠٣     ٣٨١٥ ٢٠٠٠ 

N = ٤٨ ٤٨     ٤٨ ٤٨ 

 

X = 
٧٠.٠٠ ٤١.٧٣     ٧٩.٤٨ ٤١.٦٧ 

S
2
 = 

٦١.٧٠ ٧٥.٤٤     ٦١.٩٦ ٩٦.١٠ 

S = 
٧.٨٦ ٨.٦٩     ٧.٨٧ ٩.٨٠ 

  
الوسطية  قيمةنت اوك. ابطتفريق بني فصل التجرييب والضال وجود تاوتلك البيان

  .٧٠.٠٠وكانت قيمة الوسطية يف الضابطة  .٧٩.٤٨تجربية اليف 
من نتائج االختبار بالتفصيل على النحو ، هذا البحثعرض البيانات يف يتحصل و

 : التايل

   ارب األداةجتاختبار  نتائج بند األسئلة عن  حتليل .١

 تعلّمكوسيلة لقياس حتقيق طة ابوالضالتجريبية  األداة اىلإعطاء قام الباحث ب
اختبارات  يعمل جاربو. همل يتم أخذ عينات الذي لفصل، ويكون أول اختبار لالتالميذ

ستخدم يف يكما . قد التقى حول نوعية جيدة أم ال بند األسئلةما إذا كان هذا  عرفةمل
  .ةالفرقة والسلط ،صحة االختبار، اختبار املوثوقية، مؤشر صعوبة: االختبار ما يلي  هذا
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 ةحتليل اإلختبار الصح .أ 

جتاهل . فة ما إذا كانت بنود االختبار صاحلةرحة ملعيستخدم اختبار الص
البنود اليت هي وسيلة صاحلة ان هذا  ستخدمت، والالباحث باألسئلة اليت لن تصاحلوا

   ".هنةامل" قراءةآل البند هو لعرض مادة
 باحث على هذهال بناء على حسابات حول صحة بنود األسئلة حصل

  :النتائج التالية

  اجلدول األول

 بنود األسئلة صحة نتائج حساب

%نسبة مؤوية   رقم معايري rtabel رقم األسئلة مجلة 

٦٦،٦٥ %  ٢٠ 

٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،
١٥، ١٤، ١١، ٧ ،
٢١، ٢٠، ١٨، ١٧ ،
٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢ ،

٢٩، ٢٨. 

 ١ صحيح ٠,٧٨٢

٣٣،٣٥ %  ١٠ 

١٣، ١٢ ،١٠، ٩، ٨، 
٢٥، ٢٣، ١٩، ١٦ ،

٣٠. 

 
٠,٣٦١ 

غري 
 صحيح

٢ 

  .٤ لحقامليف وميكن رؤية احلساب 
 ،% ٦٦،٦٥تائج حساب صحة بنود األسئلة، وهي نبناء على اجلدول أعاله 

، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١١، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(هن و ،األسئلة الصحة ٢٠ كانت
لة األسئ ١٠ كانت ،% ٣٣،٣٥ و وجود ).٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠

  .)٣٠، ٢٥، ٢٣، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، (اليت غري الصحة، هي 

  )analisis reabilitas tes(  حتليل الثبات اإلختبار  .ب 
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تستخدم . بعد اختبار صالحية، مث يعمل اختبار الثبات على تلك األداة

وأداة . يف إجابات األداة )konsistensi( مستوى املتماسكة عرقةإختبار الثبات مل

  . هلا كلما تقدميها )konsistensi( بدقة متلك اإلجابات املتماسكة جيدة

r =٠.٧٨٢11 ، حتصيلهاوبناء على نتائج حسابات ثبات بنود األسئلة   

  ). ٤(احلادى عشر  لحقاملوميكن رؤية احلساب يف . هو معايري االختبار عالية جدا

  )analisis indeks kesukaran tes( حتليل مؤشر الصعوبة اإلختبار .ج 
مياختبار مؤشر الصعوبة ملعرفة مستوى صعوبة األسئلة، هل هنا  ستخد

بناء على نتائج حسابات املتماسكة يف مؤشر بنود . املتعدل أو الصعب أو السهل
  : حصيلهاف األسئلة

  ثايناجلدول ال

  بنود األسئلة مؤشر الصعوبةحساب نتائج 

 رقم  معايري رقم األسئلة مجلة نسبة مؤوية

٣,٣٣ %  ١ صعبة  ٢٥ ١ 

٦٠ %  ١٧ 

١,٥,٦,٧,٨,٩,١٠,١٢ ,
١٣,١٤,١٥,١٨,١٩,٢٠,٢٢,٢

٤,٢٧ 

 ٢ متعدل 

٣٦,٣٧ %  ١٢ 
٢,٣,٤,١١,١٦,١٧,٢١,٢٣,٢٦

,٢٨,٢٩,٣٠  
 ٣ سهل

  .٤ لحقيف املوميكن رؤية احلساب 
بنود األسئلة هي وجود  نتائج حساب مؤشر الصعوبةفبناء على اجلدول أعاله 

األسئلة  ١٨ كانت ،% ٦٠ و). ٢٥(األسئلة مبعايري الصعبة  ١كانت  ،% ٣,٣٣

, ١٩, ١٨, ١٥, ١٤, ١٠,١٢,١٣ ,٩ ,٨ ,٧ ,٦ ,٥ ,١(حبعايري املتعدل 
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 ,٤ ,٣ ,٢(األسئلة مبعايري السهل  ١٠كانت  ،% ٣٦,٣٧ و). ٢٧, ٢٤, ٢٢, ٢٠

٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٦, ٢٣ ,٢١ ,١٧ ,١٦,١١(.  

 حتليل قوة خمتلفة اإلختبارات  .د 

  :ي األسئلة اليت تأخذُ على النتائج التاليةدحساب قوة خمتلفة البن بناء علي نتائج

  اجلدول الثالث

  ي األسئلةحساب قوة خمتلفة البند نتائج

 رقم معايري رقم األسئلة مجلة النسبة املئوية
٣,٣٣ %  ١ أقبح ٩ ١ 

٢٠ %  ٢ قبيح ٨,١٤,١٦,١٩,٢٣,٢٥ ٦ 

٥٣,٣٣ %  ١٦ 
٢,٣,٤,٥,٧,١٠,١١,١٢,١٥,١٧ 

١٨,٢١,٢٦,٢٨,٢٩,٣٠ 
 ٣ كفاء

 ٢٠  %  ٤ حسن ٦,١١,٢٠,٢٢,٢٤,٢٧ ٦ 

٣,٣٣ %  ٥ أحسن ١ ١ 
  .٤ لحقاملوميكن رؤية احلساب يف 

 ٣,٣٣ هي حساب قوة خمتلفة البنذي األسئلة نتائجف اجلدول أعاله علىبناء 
ح األسئلة مبعايري القبي ٨كانت ، % ٢٠و). ٩(األقبح  األسئلة مبعايري ١كانت ، %

األسئلة مبعايري الكفاء  ١٥،  كانت % ٥٣,٣٣و ). ٢٥ ,٢٣ ,١٩ ,١٦ ,١٤ ,٨(

)٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٦, ٢١, ١٨, ١٧ ,١٥ ,١٢ ,١١ ,١٠ ,٧ ,٥ ,٤ ,٣، ٢ .(

  . األسئلة مبعايري األحسن%  ٣,٣٣و ). ١(األسئلة مبعايري احلسن   ١ ، كانت% ٢٠و

  القيمة األويل ىف التجربية  بينة .٢

"  املهنة" مادة تعلّميقبل أن ، C الثامنلبحوث ىف الفصل ئج اابناء على نت

 ،)Think Pair and Share/TPS(وطريقة التفكري باالزدواج واألسهم باستخدام 

) = rentang nilai( )R(شد القيمة و. ٢٠ هاواخنفاض ٦٠وحتقيق األعلى الدرجة 
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 ٧ املتخذ) interval( ، وعدد فترات الفصلالفصول ستة املتخذ الفصلوعدد ، ٤٠
) ومن احلساب احلاصل، )١٠.١ لحقانظر امل( ) 88056

2
=∑ ii xf، 

( ) 2004=∑ iixf حىت قيمة املتوسط ( ) 75.41=x مع االحنراف املعياري 
)simpangan baku(  =على النحو التايل . للحصول على مزيد التفاصيل ٩,٦٦٣٤٩

: 

  .اجلدول الرابع

 ألويل ىف التجربيةاالقيمة  تكراري دفتر توزيع

)٪(تكرار النسيب  تكراريمطلق ال   رقم فئة الفترة 
٢٥ – ٢٠ ٢ ٤,٦٧  ١ 

٢ ٣١ – ٢٦ ٦ ١٢,٥ 

٣  ٣٧ - ٣٢ ٨ ١٦,٦٧ 

٤ ٤٣ – ٣٨ ١١ ٢٢,٩٢ 

٥ ٤٩ – ٤٤ ١٠ ٢٠,٨٣ 

٦ ٥٥ – ٥٠ ٧ ١٤,٥٨ 

٧ ٦١ – ٥٦ ٤ ٨,٣٣ 

  جممول ٤٨ ١٠٠
 

 ابطةضىف ال ةالقيمة األولي بينة .٣

دون " املهنة" ةماد تعلّمقبل أن ، C الثامنلئج البحوث ىف الفصل ااء على نتبن

وحتقيق  ،)Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم  استخدام

وعدد ،  ٤٠) = rentang nilai( )R( شد القيمة. ٢٠واخنفاض  ٦٠ األعلى الدرجة

 لحقانظر امل( ٦ املتخذ) interval(صل الفصول ، وعدد فترات الف ٧املتخذ  الفصل

) ومن احلساب احلاصل، )١٠.٢ ) 88524
2
=∑ iixf، ( ) 2016=∑ ii xf 
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) حىت قيمة املتوسط ) 42=x مع االحنراف املعياري )simpangan baku(  =٩,٠٥ 

 :على النحو التايل. للحصول على مزيد التفاصيل

 اجلدول اخلامس

  ابطةضالتكراري القيمة األولية ىف الع توزيدفتر 

)٪(تكرار النسيب  تكراريمطلق ال   رقم فئة الفترة 
٢٥ – ٢٠ ٢ ٤,١٧  ١ 

٣١ – ٢٦ ٥ ١٠,٤٢  ٢ 

٣٧ – ٣٢ ٧ ١٤,٥٨  ٣ 

٤٣ – ٣٨ ١٢ ٢٥  ٤ 

٤٩ – ٤٤ ١١ ٢٢,٩٢  ٥ 

٥٥ – ٥٠ ٩ ١٨,٧٥  ٦ 

٦٢ – ٥٦ ٢ ٤,١٧  ٧ 

لومجم ٤٨ ١٠٠   
 

  ربية ىف التج ةخريالقيمة األ بينة .٤

" املهنة"قبل أن تعلّم مادة ، C الثامنبناء على نتلئج البحوث ىف الفصل 

وحتقيق ، )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم باستخدام 

وعدد ،  ٣٠) = rentang nilai( )R( شد القيمة. ٦٥واخنفاض  ٩٥األعلى الدرجة 

 لحقانظر امل( ٥ املتخذ) interval( الفصلالفصول، وعدد فترات  ٧املتخذ  الفصل

)ومن احلساب احلاصل ،)١٣.١ ) 321577
2
=∑ ii xf، ( ) 3911=∑ iixf 

) حىت قيمة املتوسط ) 479.81=x مع االحنراف املعياري )simpangan baku(  =
  :على النحو التايل . للحصول على مزيد التفاصيل ٧,٨٧١٢٨
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  سادساجلدول ال

 ىف التجربية ةخريألاالقيمة توزيع التكراري دفتر 

)٪(تكرار النسيب  تكراريمطلق ال   رقم فئة الفترة 
٦٩ – ٦٥ ٣ ٦,٢٥  ١ 

٢   ٧٤ – ٧٠ ٧ ١٤,٥٨ 

٧٩ – ٧٥ ١٠ ٢٠,٨٣  ٣ 

٤ ٨٤ – ٨٠ ١٠ ٢٠,٨٣ 

٨٩ - ٨٥ ١٠ ٢٠,٨٣   ٥ 

٩٤ – ٩٠ ٦ ١٢,٥  ٦ 

٩٩ – ٩٥ ٢ ٤,١٧  ٧ 

لومجم ٤٨ ١٠٠   

 ابطةضىف ال خريةالقيمة األ بينة .٥

دون  "املهنة"قبل أن تعلّم مادة ، C الثامنبناء على نتلئج البحوث ىف الفصل 

وحتقيق ، )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم استخدام 

وعدد ، ٣٠) = rentang nilai( )R(شد القيمة . ٥٥واخنفاض  ٨٥األعلى الدرجة 

 لحقانظر امل( ٥ املتخذ) interval(وعدد فترات الفصل  ،الفصول ٧املتخذ  الفصل

)، ومن احلساب احلاصل)١٣.٢ ) 251732
2
=∑ ii xf، ( ) 3456=∑ ii xf  حىت

) قيمة املتوسط ) 72=x مع االحنراف املعياري )simpangan baku(  =
  :على النحو التايل .للحصول على مزيد التفاصيل ٧,٨٥٥٠٧

 ابعالساجلدول 

  ابطةضىف ال خريةتوزيع التكراري القيمة األدفتر 

)٪(تكرار النسيب  تكراريمطلق ال   رقم فئة الفترة 
٥٩ – ٥٥ ٣ ٦,٢٥  ١ 
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٦٤ – ٦٠ ٦ ١٢,٥  ٢ 

٦٩ – ٦٥ ٩ ١٨,٧٥  ٣ 

٧٤ – ٧٠ ١١ ٢٢,٩٢  ٤ 

٧٩ – ٧٥ ١٠ ٢٠,٨٣  ٥ 

٨٤ – ٨٠ ٧ ١٤,٥٨  ٦ 

٨٩ – ٨٥ ٢ ٤,١٧  ٧ 

لومجم ٤٨ ١٠٠   

  يانات واختبار الفرضيات حتليل الب .ب 

  حتليل البيانات . ١

املنحين  أي اختبار، )prasarat( ، أجريت أول جتربة القبليقبل اختبار الفرضية

ـ البيانات املنحين السوى ويقوم اختبار. واختبار جتانس البيانات، )Normalitas( السوى
)Chi Kuadrat( ، ا اختبارفوأما اختبار التجانس هو يقوم Barlett . نتائج كامله على

   .النحو التايل

  املنحين السوىبيانات اختبار . أ

  : )uji normalitas( املنحين السوىأخذ اختبار 
Ho  = املنحين السوىبيانات التوزيع   
Ha  = املنحين السوىبيانات ليست موزعة  

Ho .22  عندمع معايري االختبار هو رفض 
tabelhitung xx ≥  Untuk taraf nyata 

05,0=α  dan dk= k-3 dan terima Ho jika .22
tabelhitung xx أدناه هو   .>

  :األولية والقيمة النهائية على النحو التايل ية السو ةاملنحنياحلساب احلايل الختبار قيمة 

  اجلدول الثامن

واألخريةللقيمة األولية   Chi Kuadrat دفتر    
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 البين
tabelx2  hitungx2  رقم الفصل القدرة 

 ١ التجربية القيمة األولية ٣,٤٧٣٨ ٩,٤٩ املنحين السوى

بطةضاال القيمة األولية ١,٩٤٨٢ ٩,٤٩ املنحين السوى  ٢ 

 ٣ التجربية القيمة األخرية  ٠,٩٣٧٥ ٩,٤٩ املنحين السوى
بطةالضا القيمة األخرية ٢،٥٤٩٧ ٩,٤٩ املنحين السوى  ٤ 

، ١٠.١ لحقامل ن التفاصيل ميكن أن ينظر إىل احلياة الطبيعية حساب اختبار يفملزيد م

  .١٣.٢، و  ١٣.١، ١٠.٢

   واختبار جتانس البيانات) ب

Ho :
22

2

2

1 .... kσσσ ==  

Ha :
22

2

2

1 .... kσσσ =≠  

22.  مع املعايري عند ما
tabelhitung xx α=05,0 للمستوى احلقيقي > ،  dk = k-3و    

يرد أدناه حساب القيمة األولية الختبار التجانس والقيمة . فإنه بينة التوزيع عن التجانس
 :النهائية على النحو التايل

 اجلدول التاسع

Barlett ابطةضوالللقيمة األولية واألخرية عن الفصل التجربية )  (إختبار بارلت     

 البين
tabelx2  hitungx2  رقم  الفصل  القدرة 

ابطة التجربية والض القيمة األولية  ٠,٦٨٧٠ ٣،٨٤١ التجانس   ١ 

 القيمة األخرية ٠,٠٠٠١ ٣،٨٤١ التجانس
التجربية 

ابطة ضوال  
٢ 

و  ١٠.٣ لحقاململزيد من التفاصيل ميكن أن ينظر إىل احلياة الطبيعية حساب اختبار يف 
١٣.٣. 

  اختبار الفرضية . ٢
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البيانات أو . يعمل االختبار باختبار الفرضية، )prasarat( بار القبليبعد أن اخت

ويتم ذلك ملعرفة ). القيمة النهائية(القيمة املستخدمة الختبار الفرضية هي قيمة القدرة النهاية 
لتحديد ما إذا كان االختالف يف . االختالفات يف قدرة التالميذ يف وقت متأخر بعد العالج

الصيغة يت االختبار املستخدمة يف تقدمي فرضية القدرة النهائية على النحو  املعاملة مث حتدث
  .التايل

Ho =21 µµ طريقة التفكري باالزدواج باستخدام  "املهنة"مادة اللغة العربية  تعلّميعين : =

 تعلّمله غري تأثري على نتائج ، )Think Pair and Share/TPS( واألسهم
  .التالميذ لدى اللغة العربية 

Ha =21 µµ طريقة التفكري باالزدواج  باستخدام" املهنة"مادة اللغة العربية  تعلّميعين : =

اللغة  تعلّمله تأثري على نتائج  ،)Think Pair and Share/TPS(واألسهم 

  .التالميذ العربية لدى 
) التقييم(ا الختبار آخر وفقا جلدول نتائج احلساب تبني أن النتائج اليت حصل عليه

طريقة التفكري باالزدواج باستخدام " املهنة"مادة اللغة العربية  تعلّمىف الفصل التجريبية على 
 ٤١,٦٧اليت مت احلصول عليها يف املتوسط  )Think Pair and Share/TPS(واألسهم 

" املهنة"دة ماابطة على تعليمية ، يف حني الفصل املض٩,٨٠هو ) SD( واالحنراف املعياري

اليت مت  )Think Pair and Share/TPS(وطريقة التفكري باالزدواج واألسهم دون استخدام 

  . ٨,٦٩ هو) SD( واالحنراف املعياري. ٤١,٧٣احلصول عليها املتوسط 
وهذا يدول . tabelt=3,2و  hitungt=337,2 حاصلت t- test من نتائج حساب

tabelhitung  ألنّ tt مادة  تعلّمهو قبول ها، وهذا يعين  Ha  هو رفض، و Ho  حىت <
هو  )Think Pair and Share/TPS(وطريقة التفكري باالزدواج واألسهم باستخدام " ملهنةا"

وميكن رؤية . دوا" املهنة" مادةاللغة العربية يف  تعلّمالتالميذ، من  تعلّمتأثري علي نتائج 
 .٩ لحقاملاحلساب يف 

  ث نتائج البحوث حب .ج 

  )القيمة األولية(قيمة القدرة األولية  .١
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على قدرة ) Barlett( الربلت حساب اختبار احلياة الطبيعية و اختباربناء على 

املنحين  ابطة مها توزيعالتجريبية واملض فصليف وقت مبكر من فئتني من ) القيمة األولية(
جل مع كل ايعأن ة من التالميذ قبل وهذا ميكن القول أن القدرة األولي .متجانسةوالسوى 

 .ذلك تعادل أو ما شاما ت تعلّمالمن 

  )ةرياألخ قيمة( ةرياألخ القدرةقيمة  .٢

 ألا tabelt=3,2و  hitungt=337,2 من نتائج اختبار الفرضية تأخذ

tabelhitung tt طريقة باستخدام " ةاملهن"يف مادة اللغة العربية  تعلّموهذا يدل على أن ، <

اللغة  تعلّمهو أفضل من  )Think Pair and Share/TPS(التفكري باالزدواج واألسهم 
وعالوة على ذلك، ميكن أن ينظر إليه من قيمة املتوسط . دوا" املهنة"مادة العربية يف 

. ابطةبية أعلى من قيمة املتوسط ىف املضىف الفصل التجري) post test( األختبار األخر

 .٧٠,٠٠= ابطة ملضيمة متوسط ىف الفصل اوأما ق. ٧٩,٤٨كانت التجربية  متوسطةً 

طريقة  باستخدام تعلّممن الوصف أعاله، ميكن اخلالص إىل أن هناك تأثري ال
 التالميذ يف نتائج تعليم )Think Pair and Share/TPS(التفكري باالزدواج واألسهم 

مادة اللغة العربية يف  تعلّمونتائج . اإلسالمية كالمبو جروبوكانالثانوية  YPI مبدرسة

 )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم باستخدام " املهنة"
طريقة التفكري باالزدواج واألسهم ون دون استخدام تعلّمني الذين يتعلّمهو أفضل من امل

)Think Pair and Share/TPS(.  باستخدام " املهنة"مادة حىت تعليمية اللغة العربية يف

ميكن أن يكون  )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم 
 .التالميذ تعلّمني وترقية نتائج تعلّمامل تعلّمبديال يف تعليم اللغة العربية جلذب 

اإلسالمية لثانوية ا YPI مدرسةو بناء على املالحظات اليت فعل الباجث يف 
" املهنة"مادة يف  تعلّمأن أوضح أن اللغة العربية عملييت التعليم وال كالمبو جروبوكان

هو  )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم باستخدام 

عندما  .همتعلّملدروس وترقية نتائج اهتمام على إيالء ا) merangsang( هجوم التالميذ

ملعلمون على املواد اليت جيري تدريسها، والطالب أكثر محاسا يف الدروس يشرح ا

والتعليم التالميذُ  تعلّميف عملية ال. التالميذهذا يدل على أن هناك قلقا لدى  .التالية
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أحدث مرئية طرح أسئلة حول املواد اليت جيري تدريسها، وهذا يدل على املهتمني أن 
 Think Pair and(فكري باالزدواج واألسهم طريقة التيف استخدام التالميذ 

Share/TPS(.    
اإلسالمية كالمبو الثانوية  YPI مبدرسةالثامن الفصل م اللغة العربية يف معلّ

طريقة التفكري باالزدواج واألسهم  ووضح أن استخدام ،موجزينالسيد  هو، جروبوكان

)Think Pair and Share/TPS(  مبدرسةYPI  هو  ية كالمبو جروبوكاناإلسالمالثانوية

طريقة التفكري ، وكذلك .على الرغم من أا بسيطة وجديدة أكثر فعالية وكفاءة،

أن حيقق نقل الرسائل من قبل  )Think Pair and Share/TPS(باالزدواج واألسهم 
املعلمني وميكن التالميذ على احلماس واالهتمام جيدا عى املواد الذي يتوصل من قبل 

  ١.املعلم
مادة ى الرغم أن البيانات أظهرت نتيجة إجيابية، ولكن يف تنفيذ تعليمية عل

، )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم  باستخدام "املهنة"
  :هناك عقبات عدة، من بينها

هي طريقة ال  )Think Pair and Share/TPS(طريقة التفكري باالزدواج واألسهم  )١
والتالميذ تالميذ، وتتطلب استعدادات أكثر نضجا من كل املعلمني تزال جديدة لل

  . أنفسهم

حىت يتأثر ذلك على ، )pesantren( ليس كل التالميذ جاءوا من مدارس داخلية )٢

  .ناقص قدرة فهم املفردات وفهم قواعد اللغة العربية
حىت  .من التحضري اعادة، قد يستغرق وقتا طويال ألنه يتطلب كثري تعلّمهذا طرز ال )٣

 .على ضبط الوقت للمواد اليت ينبغي نقلها صحيحا ينقادر واكونيجيب أن املعلمني 

 

                                                 
1 Hasil wawancara dengan Bapak Mujazin. selaku guru Bahasa Arab MA YPI Klambu 

kecamatan Klambu Kab. Grobogan pada tanggal 15 Oktober 2010. 


