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باب الرابع
الدراسة الميدنية و الدراسة التحليلية

نجنجوك" المسلمينروضة "لمحة عن المدرسة الثانوية : األّولالفصل
صفحة عن المدرسة.أ

موقع المدرسة و رأيها وإرسالها.١
املدرسة الثانوية روضة املسلمني: اسم املدرسة-أ

ومبديرية ١٨يف الشارع حسن باسوين رقم : موضوعها-ب
.بوالية جوى الشرقية٦٤٤٨٤جننجوك رقم الربيد 

: بالشهادة احلكمية -ت
٢٠٠٣/SKP/٠٣/٢٣٨.PP/١٣.٤/٤.Kw:النمرة-١

٢٠٠٧يوليو ٢٤:التاريخ-٢
١٢١٢٣٥١٤٠١٥٠: NSM-ث
٢٠٠٠: تاريخ إقامتها-ج
ملك املؤسسة: حالة األرض الثابتة-ح
, وأمامها شريع باسوين, توجهت هذه املدرسة إىل الغرب-خ

جبانبها الشمايل قرية واهوع واجلنويب قرية برمبون غرب
.نوأكوعسو والشرقي 

كان غرض التعليم باملدرسة الثانوية روضة املسلمني يؤخذ من الرأية 
(Visi) واالرسالية(Misi):
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:الرأية-١
املدرسة الثانوية مؤسسة الرتبية الرمسية وغرضها العلم بالتطبيق و 
والعمل مع العلم واألخالق الكرمية اليت تناسب تلك باإلسالم 

.لسنة واجلميعةوأهل ا
:االرسالية-٢

إعطاء زاد املعرفة ومهارة األسسة للتالميذ كاملة شاملة إسالمية - أ
.بتفوق االرتباطة واملناسبة

بناء النفس الرئاسة املؤسسة باإلخالص والكفاح والصدق - ب
.والدميقراطي واملهين

٤٦.والبلد والدين- ت

تاريخ إقامتها وتركيب الجمعية.ب
الثانوية جننجوك من املدرسة غادر. عرفنا أّن كل املدرسة هلا تاريخ إقامة

اإلسالم اجلمهوري اإلندونسي رقم 
املدرسة الثانوية جننجوك اليت هي يف بيئة معهد روضة . ٢٠٠٧يوليو ٢٤التاريخ 

املسلمني جننجوك التزام جلعل طالب املدرسة املؤمنة القوية واملؤهلني والتقاين 
استعد املدرسة الثانوية روضة . وحسن اإلجناز يف األكادميية وغري األكادميية

لمني جننجوك توجيه ورعاية الطالب الذين لديهم القدرة أو احملتملة يصبح املس
.يف كل عام% ١٠٠مع رجاء حتقيق نسبة النجاح . مؤهال وإجنازا للطالب

:يرتجم من٤٦
Wawancara Kepada Kepala sekolah Tentang Profil Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Muslimin,
(Nganjuk, ٢٠١٤)
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شرح الباحث يف هذا الباب عن أحوال األساتيذ واملوظفني والطالب وبرنامج 
:كما يلي, يف املدرسة الثانوية روضة املسلمني

املدرسني وموظفي اإلدارة فيهاأحوال -١
ولكي ال يتوسع البحث عرض الباحث املعلومات عن عددهم 

رئيس هذه املدرسة األستاذة نورول القمرية املاجستري كان. ووظيفتهم
:وعدد األساتذة واملوظفني فيها فكله شخصا كما اللوحة اآليت

)١(اللوحة 
عن عدد األساتذة واملوظفني

جمموعالنساءجلالر الوظيفةالنمرة
١١-رئيس املدرسة١
األستاذ الثابت أو ٢

احلكومي
---

٩١٢٢١األستاذ غري ثابت٣
---موظف اإلدارة احلكومي٤
٦٩١٥موظف اإلدارة غري ثابت٥

١٥٢٢٣٧جمموع
أحوال الطالب فيها-٢

١٩٥عدد الطالب املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك كله
طالب ولدي جعلتهم ٦٩وعدد طالب يف الفصل السابع كله , طالب

:وتفصيلها كال اآليت. طالبا٢٤الباحثة كعينة البحث 



٣٦

)٢(اللوحة 
عن أحوال الطالب يف املدرسة

اجلملةطالبةطالبالفصلالنمرة
١٧٣١٣٨٦٩
٢٨٢٨٣٧٦٥
٣٩٢٧٣٤٦١

١٩٥
برنامج فيها-٣

يف املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك الربامج املساعدة يف 
:النجاح للطالب منها

)Ekstra Kurikuler(الدرس اإلضايف 

جوقة)أ(
الكرة القدم)ب(
القراءة)ت(
الرتتيل)ث(
الكرة الطائر)ج(
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وتحليلهاالبياناتعرض : الفصل الثاني
الفصل السابع بالمدرسة الثانوية روضة كفاءة مهارة الكالم للطالب.أ

المسلمين نجنجوك
واملدرس . تعلم الطالب اللغة العربية مرة واحدة يوم الثالثاء كل األسبوع

ألن . يعلم بإلقاء جيد ويبني املادة بالواضح ولكن أكثر من الطالب مل تفهموا
مال اللغة وافتح املدرس التعلم باستع. نقصا الفن املدرس من استعمال الطريقة

العربية ولكن الطالب مل تفهموا بإلقاء املدرس ألن نقصان عادة الطالب يف الكالم 
يشعر , وكان تعليم اللغة العربية مرة واحدة وهي ساعتني كل األسبوع. اللغة العربية

املدرس صعبة جلعل بيئة اللغة يف الفصل ولكن كان طلب من الطالب يطلب 
قام املدرسة يف بيئة املعهد ليس التأثري لعادة . بيةاملدرس أن يتكلم باللغة العر 

.٤٧

ألنين يشعر أن اللغة . عبةقال الطالب األول أن يتكلم اللغة العربية ص
بل أريد أن أكون قادرة على تكلم . العربية صعبة للفهم وكثرة القواعد اليت قد فهم

اللغة العربية قليال فقليال ألنين تعلم يف املعهد كما عرفنا أن شخصا الذي تعلم يف 
٤٨.املعهد تكون قادرة وفامها على اللغة العربية

. مث قال الطالب اآلخر أن يتكلم اللغة العربية حقيقة هو سعيد وسهلة
ألين من أي املاضي تعليم اللغة العربية ولكن مل أكن قدرة على الكالم اللغة العربية 

٤٩.بطالقة ألن قلة املفردة وعدم وجود العادة

يف ادارة املدرس, ١١.٣٧الساعة , ٢٠١٤التاريخ , املقابلة مع أستاذة اللغة العربية يف الفصل السابع٤٧
يف الفصل. ١٢.٢٠لتاريخ ا... املقابلة مع الطالب األول٤٨
املقابلة مع الطالب اآلخر٤٩
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أساسيا كان يتكلم اللغة العربية , ستنبط الباحثومن حصول املقابلة ا
ولكن يظهر الصعبة هي عدم وجود . سهلة على الرغم كان مفرتض الصعب فيها

وكذلك قلة ساعة تدريس اللغة العربية اليت تكون مرة . العادة وقلة املفردة للطالب
.واحدة وهي ساعتني يف االسبوع ويستخدم املعلم الطريقة املباشرة

ميميم (ريد الباحث أن جيرب استخدام االندماج بني طريقتني ولذلك ي
هل كان معاونة الطالب لرتقية مهارة الكالم؟ . لرتقية مهارة الكالم) وفوناتيك

.ولكي تكون منوذج التعليم تسهيلة لفهم مادة اللغة العربية خاصة ملهارة الكالم

)تيكميميم وفونا(طبيق استخدام االندماج بين طريقتين ت.ب
لرتقية مهارة الكالم يف ) ميميم وفوناتيك(تطبيق االندماج بني طريقتني 

وهذا خطوات تطبيق االندماج بني . طالب٢٤السابع من حيث عددي الفصل
):ميميم وفوناتيك(طريقتني 

:النشاط األول.١
إلقاء السالم ويبني عن املادة قبل.أ

/ الطبقة، أو فتح املعلمني قراءة قراءات لغة أجنبية قبل.ب
الفيديو، واالستماع / بدوره يف برنامج إذاعي القراءات الشريط 

للطالب وإيالء اهتمام وثيق هلذا احلدث القراءة بعناية، على حممل 
، والطالب وينبغي االلتفات اىل )ال تعبث عند قراءته(اجلد 

االسلوب الصحيح والتجويد، وكذلك حتركات شكل معني من 
يف األدبأشكال التعبري

املادةقراءةتكونحبيثاألدبيفسلسلةترتيبينبغي.ت
املستدامة/ املثالية
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الدرسسلسلةتعتربإذامعينةسلسلةوقفللمعلمنيميكن.ث
يفاستؤنفتذلكبعدوميكنالطالب،قبلمنويتقنالنهائي،

املقبلسلسلة/ الدورة
على. بهالقياممتارسثةاحملادمثاكتمال،الدرسقراءةبعد.ج

حمادثةوبعدالبداية،يفبسيطةهياليتواألحاديثاملثال،سبيل
مثواحملادثة،الكالملتوضيحصعوبةأكثر/ جممعإىليؤديالذي
اإلعالموسائل/ استخدامالدعائملتدريساألسلوبهذاينصح

منالقراءةإعطاءللمدرسينبغيموضوع،كلويف.ح
تنسىالومنكليفالتحدثوممارسةالعمليةلتمارينا

واالستنتاجاتخاصةسجالتمنمتنوعةجمموعةتوفرياملعلمأن
ذلكتعلم) للطالباحلافزتوفري(التشجيعشكلاحملامنيوأيضا
منتظمةيوميةوممارسةواملثابرةجبدية،

)م وفوناتيكميمي(فعالية استخدم االندماج بين طريقتين .ج
هذا الباب ستبني عن حملة املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك 

لرتقية ) ميميم وفوناتيك(وعرض البيانات يف فعالية استخدام االندماج بني طريقتني 
وأما حملة املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك فقد سبق . مهارة الكالم وتتليلها

.
الباحث البيانات تتعلق بعملية التعلم يف املدرسة الثانوية روضة مجع

وجدوال , وخاصة يف تعليم اللغة العربية من حيث تعليمها, املسلمني جننجوك
ومنوذج التعليم اليت استعملت , واللوازم حتث يف تعليمها, ومادة تعليمها, تعليمها

: منها, بياناتواستعملت الباحثة الطرائق جلمع ال. لتنفري تعليمها
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(Observasi)املالحظة .١

ومن أهم هذه الطريقة أن . املسلمني جننجوك واسعة ولوازمها كاملة
الباحث مالحظة مدرسة اللغة العربية يف الفصل حينما وصل درس اللغة 

املدرسة مهارة يف إلقائها والطالب ومدرسة اللغة العربية يف هذه. العربية
يستمعون ما وصلها جيدا

(Interview)املقابلة .٢

أّن عن ةيف هذه املنهج يتناول الباحث التصريح من األستاذ
. عملية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك

يتناول و . ومن هذه املقابلة حصلت الباحث على تعليم مهارة الكالم
) ميميم وفوناتيك(

.وعملية تعليم مهارة الكالم
(Dokumentasi)الوثائقطريقة.٣

الثانوية بلمحة املدرسة يتعلق
ومجلة التالميذ روضة املسلمني جننجوك مثل مجلة األساتيذ واملوظف

.هاوغري 
(Tes)االختبار.٤

سلوكقدرةلتناولمعقدةأنشطةأوإجراءأوآلةهواالختبار
.الدعينةالدراسيةاملادةيفميلكهاالكفاءةتصوراليتالشخص

أوال، االختبار : الباحث يف هذه الدراسة نوعني من االختبارواستخدمت
ماج بني طريقتني االند"قبل استخدام القبلي، قام الباحث هذا االختبار

وثانيا، االختبار . " )ميميم وفوناتيك(
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" البعدي، وقام الباحث هذه االختبار البعدي ملعرفة فعالية استخدام 
يف عملية تعليم مهارة " )ميميم وفوناتيك(االندماج بني طريقتني 

.الكالم
)٣(اللوحة 

اإلختبارمعيار جناح الطلبة  يف 
البيانالنتيجةالرقم 

جيد جدا١٠٠-١٨٦

جيد٨٥-٢٧٥

مقبول٧٤-٣٦٠

ناقص٥٩-٤٣٠

ضعيف٢٩- ٥٠

كما , هذه البيانات عن نتائج االختبار القبلي لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكالم
:يلي

)٤(اللوحة 
عن نتائج االختبار القبلي

النتيجةاألمساءالرقم
٦٠ين الرفيقامحد ز ١
٧٠امحد مزكي٢
٥٥داين إرول ساكيت٣
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٦٠عريف افندي٤
٧٠فجر نصر اهللا٥
٧٥خري الدين٦

٥٥فتح الرمحن٧

٧٥عبد احلميد٨

٥٠خري األنام٩

٦٠سييت ألفية١٠

٤٥حسن اخلامتة١١

٥٥امحد أويل األلباب١٢

٦٠رزال فناين١٣

٦٥سييت مجيلة١٤

٦٠رزكى١٥

٦٥حممد أمر١٦

٦٠ليلة النعمة١٧

٥٠دوي أنديين١٨

٥٥مجيلة النفسية١٩
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٤٥فوفوت ليستاري٢٠

٦٠عبد الوهاب٢١

٥٥نورل هدى٢٢

٥٠سييت فاطمة٢٣

٦٥قرة أعيون٢٤
ملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة املائية يف االختبار القبلي لرتقية  

:كفاءة الطالب يف مهارة الكالم آيت الباحث باجلدول التايل
)٥(اللوحة 

تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة املائية
النسبة املائيةعدد الطالبالتقديرالنتيجةالرقم
-جيد جدا١٠٠-١٨٦
٢٠,٤٨جيد٨٥-٢٧٥
١٢٢,٨٨مقبول٧٤-٣٦٠
١٠٢,٤قصنا٥٩-٤٣٠
-ضعيف٢٩- ٥٠

ويكون , "جيد جدا"من الطالب حصلوا على درجة % ٠نظر يف هذه اجلدول أن 
% ٢,٤و , "مقبول"على درجة % ٢,٨٨ومنهم , "جيد"منهم على درجة % ٠,٤٨

".ضعيف"وال يكون احدهم حصل على نتيجة , "ناقص"منهم على درجة 
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يميم وفوناتيك لرتقية الكالم فقد الباحث االحتبار ملعرفة تأثري االندماج بني طريقة م
:كما يلي, وحصل نتيجة الطالب من االحتبار البعد. البعدي

)٦(اللوحة 
عن نتيجة االختبار البعدي

النتيجةاألمساءالرقم
٧٠امحد زين الرفيق١
٨٠امحد مزكي٢
٧٠داين إرول ساكيت٣
٨٠عريف افندي٤
٨٠فجر نصر اهللا٥
٨٥خري الدين٦
٦٥فتح الرمحن٧
٨٠عبد احلميد٨
٦٠خري األنام٩
٧٥سييت ألفية١٠
٥٥حسن اخلامتة١١
٦٠امحد أويل األلباب١٢
٧٥رزال فناين١٣
٨٠سييت مجيلة١٤
٧٠رزكى١٥
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٧٥حممد أمر١٦
٨٥ليلة النعمة١٧
٨٠دوي أنديين١٨
٦٥مجيلة النفسية١٩
٧٠فوفوت ليستاري٢٠
٨٥عبد الوهاب٢١
٧٠نورل هدى٢٢
٦٥سييت فاطمة٢٣
٨٠قرة أعيون٢٤

ملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة املائية يف االختبار البعدي 
:لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكالم آيت الباحث باجلدال التايل

)٧(اللوحة
ختبار البعجدي من ناحية التقديربالنسبات املائويةتفصيل النتائج يف اال

النسبة املائيةعدد الطالبالتقديرالنتيجةالرقم
--جيد جدا١٠٠-١٨٦
%١٣٣,١٢جيد٨٥-٢٧٥
%١٠٢,٤مقبول٧٤-٣٦٠
%١٠,٢٤ناقص٥٩-٤٣٠
--ضعيف٢٩- ٥٠
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ويكون , "جيد جدا"ة من الطالب حصلوا على درج% ٠نظر يف هذه اجلدول أن 
% ٠٢,٤و , "مقبول"على درجة % ٢,٤ومنهم, "جيد"منهم على درجة % ٣,١٢

".ضعيف"وال يكون احدهم حصل على نتيجة , "ناقص"منهم على درجة 
) ميميم وفوناتيك(والطريقة على الوصول املعرفة عن فعالية االندماج بني طريقتني 

T-Testرموزاستعمل الباحث ال, لرتقية مهارة الكالم

:وهي
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

pre test post test

N ٢٤ ٢٤
Normal Parametersa Mean ٥٩.١٧ ٧٣.٣٣

Std. Deviation ٨.٢٩٧ ٨.٥٥٥
Most Extreme Differences Absolute .١٦٨ .١٩٩

Positive .١٦٨ .١١٠
Negative -.١٢٣ -.١٩٩

Kolmogorov-Smirnov Z .٨٢٥ .٩٧٤
Asymp. Sig. (٢-tailed) .٥٠٥ .٢٩٩

a. Test distribution is Normal.

وهذا يدل أن البيانات P٠,٠٥>أوsigوأما التفسري من اجلدول السابق النتيجة 
وهذا يدل ٠,٠٥>sig٠,٥٠٥وحيصل الباحث النتيجة االخبار القبلي . التوزيع العادي

sigوالنتيجة االختبار البعدي . ة اختبار القبلي هي التوزيع العاديأن نتيج
ألن البيانات . وهذه يدل أن نتيجة االختبار البعدي هي التوزيع العادي. ٠,٠٥>٠,٢٩٩

paired Sampel T-Testالتوزيع العادي فيستطيع أن يستعمل الرموز املقارنة 



٤٧

للكشف عن العالقات بني النتائج Paired Sampel T-Testويقوم الباحث باالختبار 
ونتائج هذا االختبار . 

:كما يلي

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair ١ pre test ٥٩.١٧ ٢٤ ٨.٢٩٧ ١.٦٩٤

post test ٧٣.٣٣ ٢٤ ٨.٥٥٥ ١.٧٤٦

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair ١ pre test & post test ٢٤ .٦٩٩ .٠٠٠

Paired Samples Test

Paired Differences

T Df

Sig. (٢-
tailed)Mean

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

٩٥% Confidence Interval

of the Difference

Lower Upper

Pair ١ pre test - post

test
-١٤.١٦٧ ٦.٥٣٩ ١.٣٣٥ -١٦.٩٢٨ -١١.٤٠٦ -١٠.٦١٤ ٢٣ .٠٠٠



٤٨

:SPSSتأويل بيانات خمرجة باستعمال برنامج 
 الفرضية الصرفية)HO( : عدم فعالية االندماج بني طريقتني)لرتقية ) ميميم وفوناتيك

.وكمهارة الكالم لطالب الفصل السابع باملدرسة الثانوية جننج
 الفرضية البدلية)HO( : وجود الفعالية االندماج بني طريقتني)لرتقية ) ميميم وفوناتيك

.مهارة الكالم لطالب الفصل السابع باملدرسة الثانوية جننجوك
 وردت النتيجة يف اللوحةPaired Sampel Statisticكما يلي:

٥٩,١٧:املوسط من االختبار القبلي
٧٣,٣٣:ر البعدياملوسط من االختبا
٨,٢٩٧:احنراف النتيجة القبلي
٨,٥٥٥:احنراف النتيجة البعدي
Standar Error١,٦٩٤:القبلي
Standar Error١,٧٤٦:البعدي

 يف اللوحةPaired Sample Correlation يشتمل على قيمة العالقة قبل فعالية
وهذه احلالة تدل على ). ٠,٦٩٩(وبعده) ميميم وفوناتيك(االندماج بني طريقتني 

لرتقية مهارة الكالم ) ميميم وفوناتيك(العالقة قبل استخدام االندماج بني طريقتني 
.لطالب الفصل السابع باملدرسة الثانوية روضة املسلمني

 االختبارقيمة)T test(t:١٠,٦١٤
قيمةt table:٢,٠٢٣
Sig. (٢-tailed) :٠,٠٠٠

,)٢,٠٢٣>٠,٦١٤(هوو T-TableقيممنأكثرT-Testكانإذا
وإذا كانت قيمة  . مبعىن الفرضية الصفرية  مردودة والفرضية البدلية  مقبول



٤٩

)HO(مبعىن الفرضية الصرفية , )٠,٠٠٥<٠,٠٠٠(٠,٠٠٥اقل من 

.مقبولة(Ha)مردودة والصفرية البدلية 
ندماج بني والتلخيص من هذا الباب أن وجود فعالية استخدام اال

لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ) ميميم وفوناتيك(طريقتني 
.باملدرسة الثانوية روضة املسلمني




