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  الباب الرابع

 لترقيةاستخدام طريقة لعب الدور  فّعاليةعن  نتائج البحثمباحث 

  مهارة الكالمرغبة التالميذ في 

  
 – بمانتينجان ور العامة لمدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية الص  .أ 

 نجاوي
الجغرافية والتاريخية لمدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية بمانتينجان   .1

 نجاوي –

جناوي يف  – االبتدائية اإلسالمية مبانتينجانتقع مدرسة "أولية كيدونج هارجو" 
،  MIawaliyah@yahoo.co.id، الربيد اإللكرتوين: 2سيين كيلومرت   –شارع مانتينجان 

. هي من إحدى املدارس حتت امللجاء مؤسسة املعارف. ويلجأ 63257  الرمز الربيدي
  .1958يناير  2هذا املؤسسة أيضا روضة األطفال. وبنيت هذه املدرسة يف تاريخ 

 –مبانتينجان ية اإلسالمية أولية كيدونج هارجو" االبتدائ وحدود اجلغرافية ملدرسة
  هي:  جناوي

  : مزارع   اجلانب الغريب -
 : مزارع  ياجلانب الشرق -
 درسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةامل:   اجلانب اجلنويب -
 : مسكن أهل القرية كيدونج هارجو  اجلانب الشمايل -

  
الرؤية والمهمة واألهداف لمدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية  .2

 نجاوي –بمانتينجان  

 جناوي – مبانتينجان ملدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية الرؤية   .أ 

 وذوي املهارة يف االبتكار.يف اإلجناز  نيإجياد التالميذ املتقني اهللا واملتوفق
 جناوي –ملدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان  املهمة   .ب 

 حتقق تكوين اخلصائص اإلسالمية اليت حتقق نفسها يف اتمع .1
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 تنفيذ الرتبية املتوفقة يف بلوغ اإلجناز اجلامعي األكمل  .2
 ترقي املعارف وكفاءة الشخصية املناسبة بتطور ومطالب الدنيا الرتبوية .3
 م إدارة املدرسة الفعايل والكافئي والشفايف تنفيذ تنظي .4
 تِعّد التالميذ ليواجهوا عصر العوملة .5

 
 جناوي – مبانتينجان األهداف ملدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية   .ج 

 حتسني عملية التدريس باستخدام املدخل يف التعليم الفعايل  .أ 
من خالل خدمة اإلرشاد واألنشطة  تنّمي القوة االكادمية ورغبة التالميذ وموهبته  .ب 

 اإلضافية
 تعّود الطبيعة اإلسالمية يف البيئة املدرسية  .ج 
 .6،9ترقي اإلجناز اجلامعي بقيمة املتوسط   .د 
ترقي اإلجناز اجلامعي للتالميذ يف اال الفين والرياضي من خالل املسابقة مثل   .ه 

 porseni & pekan madaris.1مسابقة 
 

 المستخدمةالمناهج الدراسية  .3

جناوي كبقية  –إن مدرسة أولية كيدونج هارجو االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان 
مطلوبة بتحسني   (KTSP)املدارس اليت تطبق املقررات الدراسية املوحدة من قبل احلكومة 

كافة نوعية الدراسة وجوانبها ووسائلها، فاستخدمت مدرسة أولية كيدونج هارجو 
 جناوي طريقة نظرية الوحدة تلبية هلذه املطالب. –االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان  

  
 الوسائل التعليمية .4

حجرات للفصل واإلدارة  6ملدرسة أولية كيدونج هارجو االبتدائية اإلسالمية 
 واملكتبة وميدان الكرة.

 البيان عن األساتيذ والموظفين والتالميذ .5

                                                
 توثيق مدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية مانتينجان 1
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  أ). البيان عن األساتيذ والموظفين

ومما الشك فيه إن املدرسني هلم دورا هاما يف عملية التعليم وأحد من عناصر 
املدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية التعليم. وكان أحوال املدرسني يف 

  : 2م. وأما أمسائهم فكما يلي2011/2012العام الدراسي  جناوي – مبانتينجان
  2الجدول 

  أحوال األساتيذ

  سيرة التربية  أسماء المدرسين  رقم

  الليسانس  سيت فاطمة، س. أج.  1
  الليسانس  سيت فورناويروانيت، س. ف د.  2
  الليسانس  الدكتوراندس مجاري  3
  الليسانس  سونوار، س. أ ج.  4
  الليسانس  سوتارنو، س. ف د إ.  5
  الليسانس  سلمة، س. ف د إ.  6
  الليسانس  أمي طيبة، ب أ.  7
  املدرسة الثانوية  حممد فريد مارسودي  8
  الليسانس  سيت نور اهلداية، س. ف د إ.  9

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية  مرحبا  10
  

  ب). البيان عن التالميذ

مدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية استنادا على البيانات الواردة من 
عرف أن عدد التالميذ  2011/2012عام  دراسي  جناوي –اإلسالمية مبانتينجان  

 تلميذا، انظر اجلدول التايل: 150

  3الجدول 

  أحوال التالميذ

                                                
 توثيق مبدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية مانتبنجان 2
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  مجموع  يذاتعدد التلم  عدد التالميذ  الفصل  رقم

  31  13  18  األول  .1
  23  10  13  الثاين  .2
  25  12  13  الثالث  .3
  25  11  14  الرابع  .4
  29  11  8  اخلامس  .5
  27  9  18  السادس  .6

  150  66  84  مجموع
 

تعليم اللغة العربية في مدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية بمانتينجان   .6

 نجاوي –

مدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية تعليم اللغة العربية يف 
) حيث ال all in one systemيشري إىل النظام (كل يف نظام واحد  جناوي –مبانتينجان  

تدرس مجيع املهارات اللغوية املوجودة يف اللغة العربية منفصال. هذا النظام هو نظام املقبولة 
املدرسة املتوسطة أو يف املدرسة العالية. ويعترب هذا عموما يف املدرسة االبتدائية أو يف 

  3النظام جيدة لزيادة قدرة التالميذ يف اللغوية، لذلك كان يعرف هذا النظام بنظرية الوحدة.
 

 توصيف البيانات  .ب 

يف تعّلم اللغة  لعب الدورالبيانات عن رغبة التالميذ قبل أن يستخدموا طريقة 
يف تعّلم اللغة العربية.  لعب الدوريستخدموا طريقة العربية ورغبة التالميذ بعد أن 

 (أربع) األجوبة هي ما تلي: 4سؤاال حتتوي على  25واالستبيان مكون من 

  4الجدول 

 تعلم اللغة العربية في رغبةالعن  درحة

  طريقة لعب الدور قبل استخدام  طريقة لعب الدور بعد استخدام  رقم

                                                
 2011سبتنبري  12مشاهدة يف تاريخ  3
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1  73  77   

2  83  80  

3  90  90  

4  80  63  

5  87  86  

6  80  73  

7  83  70  

8  77  77  

9  83  83  

10  80  77  

11  87  86  

12  87  77  

13  80  83  

14  67  73  

15  73  80  

16  83  83  

17  83  87  

18  87  77  
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19  89  80  

20  83  80  

21  80  70  

22  77  80  

23  87  83  

24  88  73  

25  63  77  

26  87  70  

27  83  83  

مجم

  وع

2200  2118  

  

  :يلي ما تقدم ةالباحث تعافاستط السابق اجلدول من
  وأدناها القيمة أعلى). أ

أن  الدرجة لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتالميذ الذي يتعلمون بعد أعلى نإ
  .63وأما أدناها فهي  90هي  لعب الدوريستخدموا طريقة 

  املتوسط). ب
للتالميذ الذي يتعلمون لرغبة يف تعلم اللغة العربية ا درجة من املتوسط قيمة ملعرفة

  : التالية رموزال الباحثة فاستخدمت ، لعب الدورأن يستخدموا طريقة  بعد

1

1
1 n

X
X ∑= 

4  

                                                
4Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 49. 
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  :البيان

1X    :املتوسط  

  : اموع   ∑

1X    27إىل  ١: قيمة من  

2n  جمموع العينة :  
  :تلي كما السابقة البيانات حلساب رموزال اهذ وتطبيق

  

1

1
1 n

X
X ∑=  

2200    
   27  

81،48     
       
لرغبة يف تعلم ا درجة من املتوسط قيمة أن ةالباحث تفعرف السابقة املعادلة ومن

:  فهي لعب الدورأن يستخدموا طريقة  اللغة العربية للتالميذ الذي يتعلمون بعد
81،48. 

  لي:يقدم ماتأن  ةالباحث تعامن اجلدول السابق، فاستطو 
  وأدناها درجةال أعلى  )أ 

الدرجة لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتالميذ الذي يتعلمون قبل أن  أعلى أن
  .63وأما أدناها فهي  90هي  لعب الدوريستخدموا طريقة 

  املتوسطة  )ب 
للتالميذ الذين درجة الرغبة يف تعلم اللغة العربية  من املتوسط قيمة ملعرفة

  :التالية رموزال ةالباحث تفاستخدم ، لعب الدوريتعلمون قبل أن يستخدموا طريقة 

 
2

2
2 n

X
X

∑=
5  

  :البيان

                                                
5 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 49. 

=1X

=1X
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X   املتوسط :  
  : اموع   

2X   :27إىل  ١من  درجة  

2n   جمموع العينة :  
  :تلي كما السابقة البيانات حلساب رموزال اهذ وتطبيق

2

2
2 n

X
X ∑=  

    2118    =2Χ   
  27 

                  78،44  =2Χ    

درجة الرغبة يف  من املتوسط قيمة أن ةالباحث تفعرف السابقة املعادلة ومن
 فهي لعب الدوريتعلمون قبل أن يستخدموا طريقة للتالميذ الذين تعلم اللغة العربية 

78،44.  
  

  تحليل اختبار الفرضيةج. 

ارتباط من درجة الرغبة يف تعلم  حلساب ةالباحث ستخدمهات اليت املعادلة وأما
والتالميذ  لعب الدوراللغة العربية بني التالميذ الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة 

  :6فهي ما تلي لعب الدورالذين يتعلمون قبل أن يستخدموا طريقة 
  

( )( )
( ) ( )





 ∑ ∑−





 ∑ ∑−

−
= ∑∑ ∑

2
2

2
2

2
1

2
1

2121

21

XXNXXN

XXXXN
r XX

  
  

  :7البيان

                                                
6 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm. 228. 
7 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm. 274. 

∑
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1X  :بعد أن يستخدموا  يتعلمون الذين للتالميذ الرغبة يف تعلم اللغة العربية  درجة
  .لعب الدورطريقة 

2X :قبل أن يستخدموا  يتعلمون الذين للتالميذ الرغبة يف تعلم اللغة العربية  درجة

  .لعب الدورطريقة 

1n    :لعب الدوربعد أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  
n2   :لعب الدورقبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  

 

  :تلي كما السابقة البيانات فحساب
  5الجدول 

  جدول اإلعداد لتحليل القيمة الداللة 

  بين رغبة التالميذ بعد استخدام طريقة لعب الدور وقبل أن يستخدموها

  X1  X2  رقم
1X2X  1X2  2

2X  
1  73 77 5621  5329  5929  
2  83 80 6640  6889  6400  
3  90 90 8100  8100  8100  
4  80 63 5040  6400  3969  
5  87 86 7482  7569  7396  
6  80 73 5840  6400  5329  
7  83 70 5810  6889  4900  
8  77 77 5929  5929  5929  
9  83 83 6889  6889  6889  

10  80 77 6160  6400  5929  
11  87 86 7482  7569  7396  
12  87 77 6699  7569  5929  
13  80 83 6640  6400  6889  
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)وتطبيق املعادلة هي:  )( )
( ) ( )





 ∑ ∑−





 ∑ ∑−

−
= ∑∑ ∑

2
2

2
2

2
1

2
1

2121

21

XXNXXN

XXXXN
r XX

  
 

( )( )
( ) ( )





 −×





 −×

−×=
22118167136272220018037627

2118220017286727
21xxr  

  
  

14  67 73 4891  4489  5329  
15  73 80 5840  5329  6400  
16  83 83 6889  6889  6889  
17  83 87 7221  6889  7569  
18  87 77 6699  7569  5929  
19  89 80 7120  7921  6400  
20  83 80 6640  6889  6400  
22

1  
80 70 5600  6400  4900  

22  77 80 6160  5929  6400  
23  87 83 7221  7569  6889  
24  88 73 6424  7744  5329  
25  63 77 4851  3969  5929  
26  87 70 6090  7569  4900  
27  83 83 6889  6889  6889  
  ΣX1 

= 
2200  

ΣX2 = 
2118  

∑∑∑∑ 1X ×××× 2X = 

172867 
∑ 1X 2

180376  =  

∑ 2X 2

167136  =  
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[ ] [ ]4485924451267248400004870152

46596004667409
21

−−

−=xxr  

  
  

2674830152

7809
21

×
=xxr  

  

806505696

7809
21 =xxr  

  
  

044,28399

7809
21 =xxr  

  

275,021 =xxr  

  
قيمة االرتباط من درجة الرغبة يف تعلم اللغة العربية  ةالباحث تفعرف السابقة املعادلة ومن

والتالميذ الذين يتعلمون قبل  لعب الدوربني التالميذ الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة 
  .0،275فهي  لعب الدورأن يستخدموا طريقة 

 Paired-T"فهو املتغريين بني الفرق درجة حلساب ةالباحث ستخدمهات اليت املعادلة وأما

Test"  تلي كما هوف ةتزوجاملاالختبار :  
  
  

  

  8  
 
  

 البيانات:
1x   :لعب الدوربعد أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسط.  

                                                
8 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm. 124. 
 

1 2

2 2
1 2 1 2

1 2 1 2

t

2

x x

r
n n n n

σ σ σ σ

−=
  

+ −     
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2x   :لعب الدورقبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسط. 

1σ / 
1Sx :بعد أن يستخدموا  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من االحنراف املعياري

  .لعب الدورطريقة 

2σ / 
2Sx :أن يستخدموا  قبل يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من االحنراف املعياري

  .لعب الدورطريقة 

1n    :لعب الدوربعد أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  
n2   :لعب الدورقبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  
  
  :تلي كما السابقة البيانات فحساب

  6الجدول 

X1  11  رقم XX − ( 11 XX − )2  X2  22 XX −  ( 22 XX − )2  

1  73 -8،48 71،9104 77 -1،44 2،0736 

2  83 1،52 2،3104 80 1،56 2،4336 

3  90 8،52 72،5904 90 11،56 133،6336 

4  80 -1،48 2،1904 63 -15،44 238،3936 

5  87 5،52 30،4704 86 7،56 57،1536 

6  80 -1،48  2،1904 73 -5،44 29،5936 

7  83 1،52 2،3104 70 -8،44 71،2336 

8  77 -4،48 20،0704 77 -1،44 2،0736 

9  83 1،52 2،3104 83 4،56 20،7936 

10  80 -1،48 2،1904 77 -1،44 2،0736 

11  87 5،52 30،4704 86 7،56 57،1536 

12  87 5،52 30،4704 77 -1،44 2،0736 

13  80 -1،48 2،1904 83 4،56 20،7936 

14  67 
-

14،48 
209،6704 73 -5،44 29،5936 
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15  73 -8،48 71،9104 80 1،56 2،4336 

16  83 1،52 2،3104 83 4،56 20،7936 

17  83 1،52 2،3104 87 8،56 73،2736 

18  87 5،52 30،4704 77 -1،44 2،0736 

19  89 7،52 56،5504 80 1،56 2،4336 

20  83 1،52 2،3104 80 1،56 2،4336 

21  80 -1،48 2،1904 70 -8،44 71،2336 

22  77 -4،48 20،0704 80 1،56 2،4336 

23  87 5،52 30،4704 83 4،56 20،7936 

24  88 6،52 42،5104 73 -5،44 29،5936 

25  63 
-
18،48 

341،5104 77 -1،44 2،0736 

26  87 5،52 30،4704 70 -8،44 71،2336 

27  83 1،52 2،3104 83 4،56 20،7936 

N = 
27  

ΣX1 = 
2200    ∑ 2

1x= 
1116،7408  

ΣX2 = 
2118    ∑ 2

2x = 

990،6672  
  

1X   :81،48    ∑ 2
1x   :1116،7408  

2X  :78،44            ∑ 2
2x   :990،6672  

  N        : 27 

أن  لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتالميذ الذي يتعلمون بعدا درجة من املعياري االحنرافو 
  .لعب الدوريستخدموا طريقة 

dk

x
Sx ∑ 2

1
1 :

9  

  :البيان

                                                
9 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, hlm. 8. 
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1Sx   :لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتالميذ الذي  الدرجة من املعياري االحنراف
  .الدورلعب أن يستخدموا طريقة  يتعلمون بعد

∑ 2
1x    :لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتالميذ  الدرجة من لكل مربع فرقة من جمموع

  .لعب الدورأن يستخدموا طريقة  الذي يتعلمون بعد
 dk   :1– العينة جمموعة.  

  :تلي كما السابقة البيانات حلساب املعادلة هذه وتطبيق 

dk

x
Sx ∑ 2

1
1 :  

  
  

 1116،7408  :                  

     1-27                     
  

1116،7408              :          

  26                    
  

     42،95157    :  
  

6،55374             :  
  

  .6،55374ي ه املعياري االحنراف قيمة ةالباحث تفعرف السابقة املعادلة ومن
 

 التوزيع التكراري  )ج 

 الذين لتالميذأما التوزيع التكراري من رغبة التالميذ يف الكالم اللغة العربية ل
  ىف الفصل السادس كما يلي : لعب الدور طريقة ايستخدمو يتعلمون بعد أن 

 (Range)الرتب / قيمة املدى  .1

 R  = أدىن الدرجة –أعلى الدرجة   
 =90 – 63    

1Sx

1Sx

1Sx

1Sx
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 =27  
 (Kelas Interval)كثرية فرتة الفئية  .2

K =  }1 ) +3,3 (log n  {    

 =1 ) +3,3 (log  27  
 =1 ) +3,3 x 1,43(  
 =1  +4،72  
 =5،72  =6  

 ةيفرتة الفئ لتثبيت .3

   R )(قيمة املدى  = 
  (K)  فرتة الفئة كثرية         

 =27  
      6  

 =4،5 =5  
  

على رغبة التالميذ بعد من البيانات السابقة، عرفت أن جدول التوزيع التكراري 
  هو :استخدام طريقة لعب الدور 

  7جدول 

  رغبة التالميذ لالتوزيع التكراري 

  في الكالم اللغة العربية بعد استخدام طريقة لعب الدور

  تكرار  إجناز التعلم  الرقم
1  63 – 67  2  
2  68 – 72     
3  73 – 77  4  
4  78 – 82  5  
5  83 – 87  13  
6  88– 93  3  
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 تفسري جودة الدرجة :

 اإلحنراف املعياري  x 1,5متوسط درجة اإلجناز +  )1

81،48) +1,5 x 6،55 = (91،31 )91  هاأعالو( 

 اإلحنراف املعياري  x 0,5متوسط درجة اإلجناز +  )2

81،48) +0,5 x 6،55 = (84،755 )85–90 ( 

 اإلحنراف املعياري  x 0,5 - متوسط درجة اإلجناز  )3

81،48- )0,5 x 6،55 = (78،205 )78 –84 ( 

 اإلحنراف املعياري  x 1,5 - متوسط درجة اإلجناز  )4

81،48  - )1,5 x 6،55 = (71،655 )72 –77 ( 

 وأدناها 71 )5

  8جدول 

  رغبة التالميذ لمعيار الدرجة 

  في الكالم اللغة العربية بعد استخدام طريقة لعب الدور

  تفسري  معيار الدرجة  الرقم
  ممتاز  األعلى -  91  1
  جيد   90 -  85  2
  كفاية  84 -  78  3
    ناقص    77 -  72  4
  قبيح  األدىن -  71  5

  
رغبة التالميذ بعد  قيمة املتوسط من أن مناسبة بالبيانات السابقة، ختلص الباحثة

وهي بني  81،48استخدام طريقة لعب الدور يف الكالم اللغة العربية للصف السادس 
  يف مستوى "كفاية". 84 – 78ألن  .، واملعىن أنه بتقدير كفاية83 – 78الفرتات 

  
  .الدورلعب قبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ االحنراف املعياريو 
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10

dk

x
Sx

∑ 2
2

2 :  

  11:البيان

2Sx  :  االحنراف املعياري  

∑ 2
2x   :قبل أن  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من لكل مربع فرقة من جمموع

  .لعب الدوريستخدموا طريقة 
dk    :1– العينة جمموعة.  

  احلاصل:
    

dk

x
Sx ∑ 2

2
2 :  

  
  

          990،6672              :  2Sx          

         1 - 27    
  

                  
          990،6672             : 2Sx         

       26        
  

  38،10259       :  2Sx  
  

                                   2Sx     :  6،17273   
  

  .6،17273ي ه االحنراف املعياري قيمة أن الباحثة فعرفت السابقة املعادلة ومن
 التوزيع التكراري

                                                
10 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, hlm. 8. 
11 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm. 58. 
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 الذين لتالميذأما التوزيع التكراري من رغبة التالميذ يف الكالم اللغة العربية ل
  ىف الفصل السادس كما يلي : طريقة لعب الدور ايستخدمو أن  قبليتعلمون 

 (Range)الرتب / قيمة املدى  ).1

 R  = أدىن الدرجة –أعلى الدرجة   
 =90 – 63    
 =27  

 (Kelas Interval)كثرية فرتة الفئية  ).2

K =  }1 ) +3,3 (log n  {    

 =1 ) +3,3 (log  27  
 =1 ) +3,3 x 1,43(  
 =1  +4،72  
 =5،72  =6  

 لتثبيت فرتة الفئية ).3

   R )(قيمة املدى =  
  (K) كثرية فرتة الفئة          

 =27  
      6  

 =4،5 =5  
  

 قبلمن البيانات السابقة، عرفت أن جدول التوزيع التكراري على رغبة التالميذ 
  استخدام طريقة لعب الدور هو :

  9جدول 

  رغبة التالميذ لالتوزيع التكراري 

  في الكالم اللغة العربية استخدام طريقة لعب الدور قبل

  تكرار  إجناز التعلم  الرقم
1  63 – 67  1  
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2  68 – 72   3  
3  73 – 77  9  
4  78 – 82  5  
5  83 – 87  8  
6  88– 93  1  

 تفسري جودة الدرجة :

 اإلحنراف املعياري  x 1,5متوسط درجة اإلجناز +  )1

78،44 ) +1,5 x 6،17 = (87،695 )88 (وأعالها 

 اإلحنراف املعياري  x 0,5متوسط درجة اإلجناز +  )2

78،44 ) +0,5 x 6،17 = (81،525 )82–87 ( 

 اإلحنراف املعياري  x 0,5 - متوسط درجة اإلجناز  )3

78،44  -  )0,5 x 6،17 = (75،355 )76 –81 ( 

 اإلحنراف املعياري  x 1,5 - متوسط درجة اإلجناز  )4

78،44  - )1,5 x 6،17 = (69،185 )69 –75 ( 

 وأدناها 68 )5

  10جدول 

  رغبة التالميذ لمعيار الدرجة 

  في الكالم اللغة العربية استخدام طريقة لعب الدور قبل

  تفسري  معيار الدرجة  الرقم
  ممتاز  األعلى -  88  1
  جيد   87 -  82  2
  كفاية  81 -  76  3
  ناقص  75 -  69  4
  قبيح  األدىن -  68  5
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 قبلمناسبة بالبيانات السابقة، ختلص الباحثة أن قيمة املتوسط من رغبة التالميذ 
وهي بني الفرتات  78،44استخدام طريقة لعب الدور يف الكالم اللغة العربية للصف السادس 

  يف مستوى "كفاية". 81 - 76، واملعىن أنه بتقدير كفاية. ألن 81 -  76
  

  :تلي كما املعادلة يف وتطبيق
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058,2t =  
تالميذ الذي لالعربية بني لدرجة الرغبة يف تعلم اللغة من حتليل البيانات السابقة عن 

يف الصف السادسة مبدرسة  وبعد أن يستخدموها لعب الدورأن يستخدموا طريقة  يتعلمون قبل
   ، ستخلص الباحثة كما يلى:" االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان جناوي"أولية كيدونج هارجو

 

1( X1∑       :  أن  الذي يتعلمون بعد الرغبة يف تعلم اللغة العربية بني للتالميذجمموع درجة

  2200 : لعب الدوريستخدموا طريقة 

2( X2∑      : أن  الرغبة يف تعلم اللغة العربية بني للتالميذ الذي يتعلمون قبلجمموع درجة

 2118:  لعب الدوريستخدموا طريقة 
3(  1x    :أن  يتعلمون بعدالرغبة يف تعلم اللغة العربية بني للتالميذ الذي  درجة متوسط

  81،48:  لعب الدوريستخدموا طريقة 

4( 2x     :أن  الرغبة يف تعلم اللغة العربية بني للتالميذ الذي يتعلمون قبل درجة متوسط
 78،44:  لعب الدوريستخدموا طريقة 

5( X1
للتالميذ الذي الرغبة يف تعلم اللغة العربية بني فرق مربع لكل من درجة  جمموع :       ∑2

 1116،7408 : لعب الدورأن يستخدموا طريقة  يتعلمون بعد

6( X2
الرغبة يف تعلم اللغة العربية بني للتالميذ الذي من درجة فرق مربع لكل  جمموع   :   ∑2

 990،6672: لعب الدورأن يستخدموا طريقة  قبليتعلمون 

7( 1n       :27:  لعب الدورأن يستخدموا طريقة  بعدللتالميذ الذي يتعلمون  العينة جمموعة 

8( n2  :27:  لعب الدورأن يستخدموا طريقة  قبلللتالميذ الذي يتعلمون  العينة جمموعة  
9( df       :26: احلرية درجة  

10( Sx1 : العربية للتالميذ الذي يتعلمون  الرغبة يف تعلم اللغةدرجة من  االحنراف املعيار

    6،55374:  لعب الدورأن يستخدموا طريقة  بعد

11( Sx2 :  الرغبة يف تعلم اللغة العربية للتالميذ الذي يتعلمون درجة من  االحنراف املعيار

 .6،17273:  لعب الدورأن يستخدموا طريقة  قبل
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   نتائج البحث  ثمباح  . د

من درجة ملعرفة فرق  تزوجةامل  ”t “بعد أن جتمع الباحثة التالية قامت بتحليلها 
لعب أن يستخدموا طريقة  الرغبة يف تعلم اللغة العربية بني للتالميذ الذي يتعلمون بعد

  .وقبل أن يستخدموها الدور
العربية الرغبة يف تعلم اللغة درجة  بني الفرق يوجد هي ةالباحث هاتقدم اليت الفرضية

. وقبل أن يستخدموها لعب الدورأن يستخدموا طريقة  بني للتالميذ الذي يتعلمون بعد
  .%5 املستوى ةالباحث تواستخدم

df   =27-1=26  

5 = %1،706  

to tt :  
  1،706 :2،058   

to tt >  
1،706>2،058  

  
أن املتوسط من رغبة التالميذ يف الكالم اللغة العربية  البحث هذا يف وختلص الباحثة

. واملتوسط من رغبة 81،48الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة لعب الدور هو 
التالميذ يف الكالم اللغة العربية الذين يتعلمون قبل أن يستخدموا طريقة لعب الدور هو 

78،44.  
وقارنت  2،058هي  ”to“احثة فقيمة  بناء على حساب اإلحصاء الذي أجرته الب

t“الباحثة قيمة  o” من اجلدول على مستوى داللة بالقيمة  من احلساب“t tabel”  5 هي %
. واحلاصل أن الفرق ذو ”ttabel“من احلساب أكرب من  ”to“يف اجلدول. فإذا  1،706

إذا كان موجود الفرق بني رغبة التالميذ يف الكالم داللة، والفرضية يف هذا البحث مقبولة. 
اللغة العربية الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة لعب الدور ورغبة التالميذ يف الكالم 
اللغة العربية الذين يتعلمون قبل أن يستخدموها. ورغبة التالميذ يف الكالم اللغة العربية 

ب الدور أكثر من رغبة التالميذ يف الكالم اللغة الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة لع
العربية الذين يتعلمون قبل أن يستخدموها. فإذا يقال تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة 
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االبتدائية  "كيدونج هارجوأولية  "تالميذ الصف السادس مبدرسة دى للعب الدور فعاال 
  .جناوي –انتينجان مباإلسالمية 

  
 


