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 الباب الخامس

 نتائج البحث - أ

ية فنال الباحث  ن بعد أن يبحث الباحث على دراسة نظرية ودراسة ميدا
ادلقرر الكتاب  عالقة استخداماخلالصة من ىذا البحث حتت ادلوضوع 

لعاشر بادلدرسة دلهارة االستماع حنو ترقية مهارة االستماع  لتالميذ فصل ا
لثانوية احلكومية سيدوارجو  كما يلي :  ا

ادلقرر دلهارة االستماع حنو ترقية الكتاب  ت العالقة باستخدامكان -1
لثانوية احلكومية مهارة االستماع  لعاشر بادلدرسة ا لتالميذ فصل ا

ألن طريقة تعليمو بسيط ولكّن تأثريه قوّي كما  ،جيدة سيدوارجو
للوحة السابقة  يف ا

ثانوية  -2 ل لعاشر بادلدرسة ا احملاولة لًتقية مهارة االستماع لتالميذ فصل ا
و طبعا  بأداء كتاب اجلديد و طريقة اجلديد احلكومية سيدوارجو

لباحثخبطوة اليت   وخاصة بأداء  السابق يف باب الثاين كتب ا
للقاء   االختبار التالميذ على االستماع كالم و صوت  ةدلمارسكل ا
 العرب. 

ل تكان -3 ل استخدامبعالقة ا  ترقية حنو كتاب ادلقرر دلهارة االستماعا
لثانويةدرسة ادلب ستماعمهارة اال سيدوارجو قوي بدليل  كوميةاحل ا

ل أنّ  نعرف  Dfالسابقة وكذلك  اإلحصائيمن التحليل  rxyقيمة ا
للوحة ان )  مخسة وعشرون تقع يف قيمة  Df( يف  r tableمن ا



67 
 

%8 لذالك نعرف 1من درجة   78487% و 5من درجة  78387
" الكتاب ادلقرر عالقة استخدامعالقة استخدامأن ىناك وجود 

 لتالميذ الفصل العاشر دلهارة االستماع " حنو ترقية مهارة االستماع
لثانوية احلكومية سيدوارجو  61(  r hitung)   بادلدرسة ا

 78487% و 5 يف 78381(  r tabelأكرب من )  7875917
 %.1يف 

" الكتاب ادلقرر دلهارة االستماع "  العالقةودلعرفة إىل أي مدى   -4
لثانوية احلكومية سيدوارجوحنو ترقية مهارة االستماع بادل  درسة ا

ت ل  " فيماrxyفسري على قيمة ادلستوى األمهية "استخدم الباحث ا
 يلى :

 التقسيم قيمة " " في 
 ومتغري  xوجود العالقة بني متغري  7827 – 7877

yصغري جدا 
 ومتغري  xكانت العالقة بني متغري  7847 -7827

yصغري 
 yومتغري  xكانت العالقة بني متغري  7877 -7847

 بسيط
 yومتغري  xكانت العالقة بني متغري  7897 -7877

 قوية
 yومتغري  xكانت العالقة بني متغري  1877 -7897

 قوية جدا
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وىذه  787591761التحليل اإلحصائي السابقة  rxyقيمة 
لقيمة  بني  عالقةتدل على وجود ال 7897 – 7877القيمة تقع بني ا

" الكتاب ادلقرر دلهارة عالقة استخدامأو وجود   y ومتغري xمتغري 
لعاشر  االستماع " حنو ترقية مهارة االستماع لتالميذ الفصل ا

لثانوية احلكومية سي  قوية.عالقة دوارجو ببادلدرسة ا

 االقتراحات - ب

ادلقرر دلهارة الكتاب  عالقة استخدامبعد عملية البحث عن 
لعاشر بادلدرسة االستماع حنو ترقية مهارة االستماع  لتالميذ فصل ا

لثانوية احلكومية سيدوارجو  كما يلي :  االقًتاحاتفتقدم الباحث  ا
 دلدير ادلدرسة -1

 يف تنفيذ فينبغي عليو أن يرقي محاسة ادلعلمني
تعلم خاص تعليم وال ل كتاب ادلقرر دلهارة يف تطبيق   ةعملية ا

للغة  ستماعترقية مهارة اال االستماع حنو لتعليم ا يف ا
انوية تالميذالعربية جلميع  لث احلكومية  بادلدرسة ا

 .سيدوارجو
لعربية -2 للغة ا  دلدرس ا

 كتاب ادلقرر دلهارة االستماع عالقة استخدامألن 
لذلك ينبغي ،ترقية مهارة االستماع مؤثر قوي حنوىلو 

لعربية أن يستخدم ىذ للغة ا حىت  الكتاب اعلى مدرس ا
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وتنشأ رغبة التالميذ  ،الدرس تساعد فهم التالميذ
لعربية للغة ا  .وخاصة دلهارة االستماع ومحاستهم يف درس ا

 تالميذلل -3
هم أن جيهدوا وينشطوا يف عملية تعلم عليينبغي 

للغة العربية خاصة يف  وجيعلون  ستماعتعليم مهارة االا
لعربية مادة حمبوبة حىت تكون إرادهتم أن  للغة ا مادة ا

 إىل واستحيتمسرورة وال كالم و صوت العرب سمعوات
خاصة  يف اللغة العربية اليسأل عن قدرة مهارهت كمزمالئ

 .يف االستماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


