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  الباب الخامس

  الخاتمة

 نتائج البحث  . أ

  :بناء على النظرية و حتليل البيانات السابقة فتناولت الباحثة اخلالصة اآلتية

جورسان مالك " اإلسالم"أن كفاءة طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية  .١

ألن بعض منهم متخرجون . بونوروغو يف كتابة اإلنشاء تدل على نتيجة ناقصة

يف املعاهد و بعض منهم يف املدرسة املتوسطة احلكومية حبيث هذا الفصل هو 

تجريبة تدل على نتيجة و أما كفاء�م يف كتابة اإلنشاء بعد ال. الفصل املكثف

اإلختبار قبل التجريبة و : و هذا بتأسيس على حاصل النتائج اإلختبارينمقبولة، 

 .اإلختبار بعد التجريبة

إن تطبيق عملية كتابة اليوميات تساعد طالب ملمارسة تدريب و تطبيق   .٢

وتساعدهم يف تطوير و تنمية أفكارهم عند التعبري الكتايب أي . كتابتهم

ألن اإلنشاء عملية متكررة متجددة حيتاج إىل املمارسة املستمرة، و . اإلنشاء

حيتاج تعليم اإلنشاء إىل التطبيق و التدريب ألن عملية مستمرة حتتاج إىل 

 .املمارسة فال يكون نظريا فحسب، بل يكون تطبيقيا

إن تأثري عملية كتابة اليوميات لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل احلادي  .٣

و . جورسان مالك بونوروغو تكون تأثريا مهما" اإلسالم"شر مبدرسة العالية ع

 tاإلختبار هذا بداللة على اخلالصة من حتليل البيانات يف الباب الرابع أن نتيجة 

)-t hitung ( أقل من قيمة-t tabel  و هو)مبعىن )-٩،٩٤٧>  - ٢،٠٤٨ ،

و إذا كانت قيمة . مقبولة) Ha(مردودة و الفرضية البدلية ) Ho(الفرضية الصفرية 



٦٥ 

 

Sig. (٢-tailed)  مبعىن الفرضية )٠،٠٠٠>  ٠،٠٠٥( ٠،٠٠٥أقل من ،

 .مقبولة) Ha(مردودة و الفرصية البدلية ) Ho(الصفرية 

 yو متغري xإن الفرضية الصفرية مردودة و الفرضية البدلية مقبولة، و بني متغري  .٤

من املتوسط بني اإلختبار قبل  و نظرا. األمهية  (Mean)فيها اختالف املتوسط

أن فرق املتوسط ) ٧٤،١٠٣٤(و اإلختبار بعد التجريبة ) ٥٦،٧٢٤١(التجريبة 

و إذا نقارن هذا املتوسط جبدول معرفة مستوى النتائج و . ١٧،٣٧٩٣هو 

توجد بأن كفاءة طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة ) ٩يف اللوحة (تقديرها 

 .ك بونوروغو يف كتابة اإلنشاء مقبولةجورسان مالر " اإلسالم"العالية 

 اإلقتراحات  . ب

قدمت الباحثة هذه اإلقرتاحات رجاء ألن تفيد منافعا كثرية و قيمة عظيمة 

جورسان مالرك " اإلسالم"خصوصا يف تنمية مهارة كتابة اإلنشاء مبدرسة العالية 

  :فأما اإلقرتاحات كما يلي. بونوروغو

يعين  جورسان مالك بونوروغو" اإلسالم"العالية  يفيد هذا البحث للمدرسة .١

إعطاء العلم اجلديد يف طريقة تعليم اإلنشاء إىل املؤسسة الرتبوية األخرى اليت 

 .علمت فيها اإلنشاء

و  .ليساعد املدرس عن شرح أو بيان عناصر اإلنشاء لتيسري التفهم عند الطالب .٢

  .لل عند الطالبتكون خربة جديدة لتزديد طريقة تدريسه كي ال تكون املادة م

جورسان مالك بونوروغو ألن جيتهدوا يف تعليم " اإلسالم"لطالب مدرسة العالية  .٣

اللغة العربية خصوصا يف اإلنشاء، ألن بكتابة اإلنشاء تستطيع أن تعرب كل 

و كذا أن يطيعوا األساتيذ و . املشاعر و اخلربات و اآلراء املتنوعة يف الذهن

 األساتذات




