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 بعاالر  الباب

 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية

 الحكومية سيدوارجون المدرسة الثانوية اإلسالمية لمحة ع: الفصل األول

 هوية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو -أ

 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو اسم ادلدرسة
 (www.mansidoarjo.org)سيدوارجو 9: شارع جنجولو رقم   العنوان

 8963805-(031):  رقم اذلاتف

 : سيدوارجو  ادلديرية
 : جاوى الشرقية  الوالية

   7:<3<:  مساحة األرض

 : حق يف االستخدام وضع األرض
 : الدكتوراندوس احلاج كوسنان رئيس ادلدرسة
 (S1):  الًتبية النهائية

 

 تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو -ب

مارس  ?8مية سيدوارجو يف التاريخ أسست ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 
ادلدرسة  إحصائيةسنة ألف تسع مائة تسعة و سبعني ميالدية، برقم 

سيدوارجو3 مث يف التاريخ  =<ادلوقع يف الشارع غاجاه مادا رقم  ;8977>8>:88:
يوليو سنة ألف تسع مائة سبعة ومثانني، نقلت ىذه ادلدرسة يف الشارع جنجولو  <9

 خلف ادللعب سيدوارجو3رقم الثاين، أي يف 
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وقعت ىذه ادلدرسة يف وسط ادلدينة سيدوارجو3 ومنذ وجودىا يف الشارع 
جنجولو، كانت تطور ىذه ادلدرسة جيد إىل حد ما، سواء من حيث التسهيالت 

 االقتصاديةالبيئية والتعليمية و موقعها حول ادلدارس العامة منها ادلدرسة العالية 
سيدوارجو، ادلدرسة العالية  8ة العالية العامة احلكومية احلكومية سيدوارجو، ادلدرس

وغريىا3 فلذلك جيب على ىذه ادلدرسة أن تكون  (Perkapalan)األىلية شؤون السفن 
 مدرسة جيدة يف الكيفية والكمية3

 KTSPو  KBKويف تطورىا الالحقة، تلّقت ىذه ادلدرسة ادلنهج الدراسي 
ألف ناء ادلدارس الدينية الدولية(3 ومنذ سنة )بذرة وب RSBI/RMBIوتسعى أن حتاول 

تسع مائة تسعة و سبعني حىت اآلن قد بدلت الوظيفة كرئيس ادلدرسة الثانوية 
 اإلسالمية احلكومية سيدوارجو شلا يلي:

 ??@8 – 7?@8احلاج سري سوفارتو س ه، سنة  .1

 9778 -??@8الدكتوراندوس احلاج زلمد خالد، سنة  .2

  >977 -9778احلاج عبد الصمد ادلاجستري، سنة الدكتوراندوس  .3

 9787 ->977احلاج زلمد معصوم ادلاجستري، سنة  .4

 حيت اآلن3 9787الدكتوراندوس كوسنان، سنة  .5

 

 رؤية، و بعثة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو -ج

 رؤية ادلدرسة -1

 م، و ذو أخالق كرمية3حتّقق ادلدرسة ادلتخرجني منها ذو إميان، ذو عل

 بعثة ادلدرسة -2

 :يوأما بعثة ادلدرسة اإلسالمية احلكومية سيدوارجو فما يل
 ترقية اإلميان، والتقوى إىل اهلل تعاىل و خلق بأخالق كرمية يف ادلدرسة3 (أ
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 إنبات غرية طلب العلوم الدينية يف الدراسة ومعاملتها3  (ب

وتفرحيا حىت يستطيع التالميذ أن  ار ياإبكشراف الدراسة فعلّيا إتنفيذ   (ج
 يتطوروا على ضلو األمثل وفقا إلمكاناهتم3

إنبات غرية التفّوق ادلكثَّف والقدرة التنافسية بالسليم والصحة على   (د
 سّكان ادلدرسة3 مجيع

 مساعدة التالميذ وتسهيلهم لتطوير مهاراهتم ومواىبهم3   (ه

 مجيع األنشطة التعليمية3تطوير ادلهارات احلياتية يف   (و

 تنفيذ إدارة االشًتاكية جبميع سّكان ادلدرسة يف اخذ احلكم والتقرير3  (ز

 .االجتماعيةاألخوة اإلسالمية و تطبيقها يف احلياة  الوعيبناء  (ح

 حتقيق ادلدرسة بوصف مؤسسة الًتبية اليت ذلا التصديق من اجملتمع3 (خ
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 يالهيكل التنظيم -د

 أما اذليكل التنظيمي دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو فما يلي:

 8اللوحة 
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 أحوال المعلمين -ه

ادلعلمون يف ىذه ادلدرسة متخرجون من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو 
حواذلم جتعل أغريىا3 وبعض منهم متخرجون من خارج البالد، من ادلصر مثال3 ودلعرفة 

 دول كما يلي:اجلدول، واجل باحثال

 

 9اللوحة 

 التربية النهائية المادة أسماء المعلمين الرقم
S2 القرآن واحلديث احلاج أنوار احسان ادلاجستري 1

S1 الرياضة س3ف د ،احلاج أمحد بصري  2

S1 رئيس ادلدرسة دكتوراندوس احلاج كوسنان 3

S1 الرياضيات مستويت ستيجوريين 4

S1 لوجياصوصيو  سوجنج امفريانتو 5

S1 الرياضيات أونور رفع جنيد 6

S1 التاريخ تريسنوايت 7

S1 اللغة االصلليزية احلاجة مفيدة 8

S1 الرياضيات حلمى منري 9

S1 بيولوجيا ماريونو 11

S1 قيادة االستشارة سوفعات 11

S2 كيمياء احلاجة سييت راضية 12

S1 اللغة االندونيسية احلاج زلمد نظر 13

S1 اللغة االندونيسية صديق 14
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S1 القرآن واحلديث سوجوتو آدى 15

S1 االقتصاد س3ف د ،احلاجة تري سوداريانيت 16

S2 الرياضات احلاجة نور القمرية ادلاجستري 17

S1 الرياضيات احلاجة سييت راضية 18

S1 اللغة االصلليزية احلاجة نسونيت 19

S1 ثالقرآن واحلدي احلاجة نور خليفة 21

S1 الرياضيات احلاج مفتاح ادلنري 21

S1 بيولوجيا رخل فطرية 22

S2 الرياضيات خيف اهلل ادلاجستري 23

S1 بيولوجيا سييت زلمودة 24

S1 الفقو احباجة ايرنا محيدة 25

S1 االقتصاد ليليك سوماريت 26

S2 الرياضات عون اهلل ادلاجستري 27

S2 رئيس ت،و خريا رمحة 28

S2 الرياضة تنًتينا مستكويت 29

S2 التاريح ثقافيون نور ابده 31

S1 اللغة االصلليزية زلمد منصور 31

S2 كيمياء بودي ويــبوو ادلاجستري 32

S1 التاريخ سوىاستيين 33

S1 التاريخ احلاجة فريدة علي 34

S2 فيزياء احلاج ىيندرو فرايتنو ادلاجستري 35
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S1 كيمياء ايتفوسي ريكا ايراو  36

S1 اللغة االصلليزية نصوحة 37

S2 علم اجلغريف ارين انداه هناية ادلاجستري 38

S2 اللغة االندونيسية سارتونو ادلاجستري 39

S1 علم اجلغريف احلاجة سومارين 41

S2 الفقو احلاجة سعيدة ادلاجستري 41

S1 الًتبية الوطنية سيناتوم 42

S1 التاريخ مايا ىسيت 43

S1 االقتصاد عريف روفيادي 44

S1 القرآن واحلديث ىدية اهلل 45

S1 اللغة االندونيسية انيك منزيزة 46

S1 اللغة العربية خري الربية 47

S1 الرياضات فارحة ىنوم 48

S1 كيمياء سوريانيت 49

S2 اللغة االصلليزية أمك امر رمضان 51

S1 فيزياء يونوس اربيان 51

S1 بيولوجيا ناسنا 52

SLTA (TU)السكريًتية  زلفظ رحيم 53

S1 الًتبية الوطنية احلاج عيسى انصاري 54

S1 علم الدين رفعان مرزك 55

S1 بيولوجا مسهودي 56
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S1 صوصيولوجيا احلاجة عزّة اذلداية 57

S2 علم الدين نور ىيايت ادلاجستري 58

S1 علم الدين رفق اذلدى 59

S1 التاريخ اينانيك كوستي 61

S1 علم احلاسب نانانج اذلريس 61

S1 كيمياء اجوس زىري 62

S1 الرياضيات نوفيان ىندريك 63

S1 اللغة العربية فطرة الصبحانية 64

S1 صوصيولوجيا امحد افندى 65

S1 الرياضات إمرأة اخلسية 66

D3 (TU)السكريًتية  ترسننيت 67

D3 (TU)السكريًتية  نفينيت بودي 68

 

ىذا مجيعا ال يكون ثابتا كل السنة ولكن متغري بنسبة أحوال ادلعلمني يف صلاحهم 
 يف التعليم3

 أحوال المتعلمين -و

أما عدد ادلتعلم يف ادلدرس الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو يف ىذه السنة 
 فيما يلي: 2114-15 -97الدراسية 

 

 

 :اللوحة 
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 مجموع مؤنث مذكر الصف الرقم
1 11-1 12 21 32 

2 11-2 12 21 32 

3 11-3 14 18 32 

4 11-4 12 21 32 

5 11-5 12 21 32 

6 11-6 11 21 32 

7 11-7 12 21 32 

8 11-8 11 22 32 

9 11-9 11 21 32 

11 11-11 12 19 31 

11 11-11 11 21 32 

12 11-12 12 28 41 

13 11-13 13 21 33 

 32 26 6 8-أ-88 14

 32 26 6 9-أ-88 15

 32 26 6 :-أ-88 16

 33 27 6 ;-أ-88 17

 32 26 6 >-أ-88 18

 31 26 5 =-أ-88 19

 32 25 7 <-أ-88 21

 32 26 6 ?-أ-88 21

 37 27 11 8-س-88 22

 37 21 16 9-س-88 23
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 39 22 17 :-س-88 24

 39 24 15 ;-س-88 25

 37 22 15 >-س-88 26

 28 19 9 1-أ-89 27

 27 18 9 2-أ-89 28

 33 26 7 3-أ-89 29

 34 26 8 4-أ-89 31

 34 26 8 5-أ-89 31

 34 27 7 6-أ-89 32

 34 26 8 7-أ-89 33

 28 15 13 1-س-89 34

 28 14 14 9-س-89 35

 28 15 13 :-س-89 36

 28 14 14 ;-س-89 37

 29 15 14 >-س-89 38

 1177 823 399 رلموع

 

 التعليمية كتاب المقررأحوال ال -ز

لفهم الدرس3  تالميذوىذه سائل تساعد كثريا لل ،التعليمية مهمة كتاب ادلقررأن ال
 التعليمية اليت تستعمل يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية سيدوارجو كما يلي: كتاب ادلقرروال

 ;اللوحة 
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 الرقم التعليمية كتاب المقررال العدد الحال

 1 غرفة التعليم 34 جيد

 2 ة ادلعلمغرف 1 جيد

 3 غرفة رئيس ادلدرسة 1 جيد

 4 (TU)غرفة السكريًتية  1 جيد

 5 معمل الكمبيوتر 2 جيد

 6 معمل الفيزياء 1 جيد

 7 معمل اللغة 1 جيد

 8 معمل البيولوجيا 1 جيد

 9 مكتبة 1 جيد

 11 غرفة احلِرفة 1 جيد

 11 غرفة الفن 1 جيد

 12 غرفة قيادة االستشارة 1 جيد

 13 غرفة الصحة 1 جيد

 14 غرفة القاعة 1 جيد

 15 مسجد أو مصلى 1 جيد

 16 مطعم 2 جيد

 17 مسكن 3 جيد

 18 محام ادلعلم 2 جيد

 19 محام ادلتعلم 2 جيد

 21 غرفة اللجنة 1 جيد
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 21 غرفة االجتماع 1 جيد

 

 تحليلها و الحقائق عرض :الثاني الفصل

ة االستماع " نحو ترقية مهارة االستماع " الكتاب المقرر لمهار عالقة استخدام -أ
 .لتالميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية سيدوارجو

 باحثال ستحلل ادليدان، يف احلقائق أو البيانات مجع من باحثال نتهىا أن بعد

بالكتاب ادلقرر  تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع عن باحثال ترى .ىنا عنها
 العاشر فصل للتالميذ العربية اللغة تعليم عملية تسهل أن ستطيعي مل وأن ،ةللمدرس

 .ستماعاال مهارة يف خاصة

 مهارة يف خاصة كلو العربية اللغة تعليم يصلح أن البد ادلقرر كتابال ىذا لذلك،

 العربية تعليم أىداف ألن ادلدرسة هبذه العربية اللغة تعليم يف جّدا مهمة ألنو االستماع،

 باللغة االستماع فهم يف التالميذ ستطاعةا ىي االستماع دلهارة ادلقرر كتاب استعمالب

 يف كان شلا يفهموا و ويسمعوا يأخذوا أن التالميذ يستطيع الكتاب اوهبذ جيد، العربية
 . الكتاب

 

 ةالحكومي اإلسالمية الثانوية بالمدرسة العاشر الفصل في الّتالميذ ستماعالا مهارة كفاءة  -ب
 سيدوارجو.

 يشًتك حيث اإلرسال، فنون أحد أو اللغة، يف اإلنتاجية اجلوانب أحد ىي االستماع

 االستقبالية الناحية القراءة و االستماع ميثل بينما الناحية، ىذه يف االستماع مع الكالم فن

  .اللغة فنون بني من
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 مهارة لًتقية اعاالستم دلهارة ادلقرر كتاب تطبيق عن الفصل ىذا يف باحثال وحتاول

 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة لتالميذ العربية اللغة تعليم يف ةخاص .االستماع

  .سيدوارجو

 القوا ئديف  ةصاما ضعيف، خيف الفصل العاشر  االستماعكفاءة مهارات 
ادلعلم قادرا على استخدام الطريقة الصحيحة ولكن أكثر من التالميذ 3 ليس واالستماع

 فضال جدا صعبة العربية اللغة أن يعتربون فإهنم ولذلكني ادلدرسة ادلتوسطة األىلية3 متخرج

 أصوات مساع و التعليم حني ادلدرس بيان مساع مثل العربية اللغة االستماع على القدرة يف

، على الرغم أهنم ال االستماعالوقت ىم يقدرون على  مبرور .مثلها أو الشريط من العرب
 سرعة ىي االستماع عند التالميذ من تواجو اليت ادلشكلة. لعديد من األخطاءيزالون ىناك ا

 يف التالميذ مبساعدة ،االستماع دلهارة ادلقرر كتاب تطبيق بعد .ادلفردة قلة اصةوخ ،الكالم
 .االستماع مهارات ويف ،الشريط من العرب الكالم مساع

 5 اللوحة

 االستماع دلهارةعن نتائج التالميذ 

 النتيجة من األسئلة السما الرقم
 65 ألفا رزقي فراتاما  1

 07  أليف كورنياوان ه 2

 05  أدلاس فيلذا ج 3

 07 أندري فتح األمر 4

 07 أتيك منفردة 5

 07 جريسدي راتنا ر 6

 65 جوت أيو آرجا ن  7



63 
 

 07 ديين إرما ر 8

 07 فضيلة رمحة ي 9

 07 فاتني فريدة 11

 65  فرينا رمحادانيت 11

 07 حيب رمحة ي 12

 05 محدية يوسي 13

 07  ابن عريف 14

 07  إقبل وحي س ي 15

 07 إزا عزيزة 16

 07 كرنيا أليف فهمي  17

 05  ليندا كرنيانا ساري 18

 07 زلمد رشيد الرضي 19

 65 زلمدة جاتور ن  21

 07 مالئل قلبية أ 21

 07 مولدة النسا 22

 07 زلمد عريف جاتور و 23

 65 مفرحة الفوزية 24

 07 نابيل واكيد 25

 07 نادية إإن فجارية 26

 85 نيلة كرمية 27
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 بالمدرسة االستماع مهارة ترقية نحوى االستماع لمهارة المقرر كتاب استخدام عالقة .ج

 سيدوارجو. الحكومية اإلسالمية الثانوية

 لتالميذ االستماع مهارة رقيةت ضلوى االستماع دلهارة ادلقرر كتاب استخدام عالقة دلعرفة

 واحدا اطريقت باحثال أخذ ما. سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة العاشر فصل

والوثائق(wawancara) وادلقابلة (observasi) ادلالحظة: وىي ادلتنوعة الطرائق بل

(Dokumentasi)واالستبيانات (angket)واالختبار .( tes )أو البيانات باحثال وعرض 

 :يلي كما عليها حصل اليت معلومات

 ادلالحظة -أ

 أو باحثال حبثها اليت الظواىر على بنظام وتدوين مشاىدة عملية ىي ادلالحظة

 جلميع الطريقة ىذه باحثال واستخدام. 1احلوادث وتدوين مبشاىدة أجريت اليت الوسيلة

 ومنها ،الستماعل التجريبية وفيها ،االستماع مهارة لًتقية ادلقرر كتاب استخدام عن البيانات

 .االستماع ةبييلتجر  النتيجة باحثال وجد

 ادلقابلة -ب

 فطرة أستاذة تشرخ. يةالسبحن فطرة أستاذة العربية اللغة معلم باحثال تقابل

 تاريخ عن البيانات دلعرفة الطريقة ىذه باحثال ستعمالبا العربية اللغة الدرس السبحنية

 والتعلم التعليم وعملية التعليمية ادلقرر كتابوال  والتالميذ ادلعلمني وحالة ادلدرسة تأسيس

 .العربية اللغة لتدريس الكتب  تعليم و تعلم يف وخاصة ادلدرسة يف

 

 

                                                           
 من ترجيم. 

1
 

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. PT Bumi Aksara. 1997. Hal 70 
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 الوثائق -ج

 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة عن صفحةً  ادلنهج ىذا من باحثال نالت

  .سيدوارجو

 االستبيانات -د

 يف عما التقرير وىي ادلستجيبني من وادلعلومات البيانات ادلكتوبة األسئلة ىي
 ىي. ادلغلقة االستبيانات ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة واالستبيانات .يعرفونو وأما أنفسهم

  .ادلستجيبني من يطلب الذي اإلجابة رلموعات من الصميمة اإلجابة ختيارا

بناء على الدراسة النظر السابقة يف الباب الثاين فيعرض الباحث البيانات الكيفية 
سيدوارجو يستخدم الباحث  احلكوميةاإلسالمية  الثانوية من البيانات الكمية يف ادلدرسة

الكتاب ادلقرر دلهارة عالقة استخدام ر على ادلتعلمني لنيل احلقائق عنادلنتش االستبيانات
  .االستماع  ضلو ترقية مهارة االستماع بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو

 الباحث األجوبة على تعيني النتيجة التالية : فأعطاىاولتسهيل حتليل البيانات 

 يدة" برتبة ج :األجوبة " أ " على النتيجة "   -1

 " برتبة مقبولة 9األجوبة " ب " على النتيجة "   -2

 " برتبة ناقصة 8األجوبة " ج " على النتيجة "   -3

 

 

 =اللوحة 
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" الكتاب ادلقرر عالقة استخدام" نتائج االستبيانات من مجيع ادلستجيبني على 
  " دوارجودلهارة االستماع " ضلو ترقية مهارة االستماع بادلدرسة الثانوية احلكومية سي

 العدد 17 9 0 0 6 5 4 3 2 1 

1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 27 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 

3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 25 

4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 25 

5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 20 

6 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 24 

0 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 21 

0 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 24 

9 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 26 

17 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 20 

11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 27 

12 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 23 

13 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 26 
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14 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 25 

15 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 25 

16 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 

10 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 26 

10 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 26 

19 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 20 

27 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 24 

21 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 24 

22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 

23 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 20 

24 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 24 

25 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 26 

26 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 20 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 

 

حتليل كل مادة وىذا التحليل يقصد  أنعلى ىذه اللوحة يتمكن الباحث اعتمادا 
 الباحث بالنسبة ادلأوية3 استخدمالسابقة3 ويف ىذا القصد  االستبياناتلفهم مجيع ادلواد من 
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(prosentasi) ادلائوية الرمز ىو التالميذ األجوبة لتحليل باحثال استخدم يالذ الرمز أّما

 :وىو

 

(F)   األجوبة تكرير 

(N)  ادلستجبني عدد 

 

 فتستعمال ،العلميّ  ّما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق االفًتاضأ

 ادلقدار الذي قّدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي: باحثل

 

%111-%66





%65-%56





%55-%41





%33-%11

 

 جيد
 

 مقبوال
 

 ناقصا
 

 قبيحا

 

 

 

 7اللوحة: 

  يةباللغة العر  االستماعيف السؤال األول عن  اإلجابةاختيار التالميذ 

444 %× P = 
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 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 <<،<< 21 حب  أ

 8>،?8 5 مقبول احلب ب

 7<،: 1 احلب غري ج

 177 20 مجموع

 

 8اللوحة: 

 للمدرسة العربية لغةال ادلقرر كتاب عن الثاين السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 ??،?? 24   مفرح  أ

 71،: 1 شلل ب

 7;،< 2 سلف ج

 177 20 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 9اللوحة: 

 التعليم يف االشًتاك عند التالميذ أحوال عن الثالث السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 االستماع دلهارة ادلقرر كتاب استعمالب
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 % F جوبة ادلختارةاأل الرقم

 17،;< 21 حب  أ

 92،>9 7 مقبول احلب ب

 - - احلب غري ج

 177 20 مجموع

 

 11: اللوحة

 استعمالب التعليم يف االشًتاك عند ىمشعر  عن الربع السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 االستماع دلهارة ادلقرر كتاب

 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 ?8،>? 23 حب  أ

 8?،;8 4 قبول احلبم ب

 - - غرياحلب ج

 177 20 مجموع

 

 

 

 11: اللوحة

 استعمالب التعليم يف االشًتاك عند باستجا عن اخلامس السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 االستماع دلهارة ادلقرر كتاب
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 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 ?8،>? 23 حب  أ

 8?،;8 4 مقبول احلب ب

 - - احلب غري ج

 177 20 مجموع

 

 12: اللوحة

 االستماع دلهارة ادلقرر كتاب استخدام عن السادس السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 احلكومية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة العاشر فصل لتالميذ االستماع مهارة ترقية ضلوى

 سيدوارجو

 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 ?8،>? 23 جيد أ

 8?،;8 4 مقبول اجليد ب

 - - غرياجليد ج

 177 20 مجموع

 

 13: اللوحة

 دلهارة ادلقرر كتاب استعمالب يسّهلك عن السابع السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 العرب وكالم العرب صوت مساع يف االستماع
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 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 ??،?? 24 نعم أ

 88،88 3 أحيانا ب

 - - ال ج

 177 20 مجموع

 

 14: للوحةا

 يف االستماع دلهارة ادلقرر كتاب يسّهلك عن امنثال السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار
 االستماع مهارة

 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 @>،9@ 25 نعم أ

 7;،< 2 أحيانا ب

 - - ال ج

 177 20 مجموع

 

 

 15: اللوحة

 دلهارة ادلقرر كتابب  تعليم وبأسل حيل عن التاسع السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 العربية اللغة تعليم يف االستماع
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 % F األجوبة ادلختارة الرقم

 ?;،8? 22 نعم أ

 8>،?8 5 أحيانا ب

 - - ال ج

 177 20 مجموع

 

 16: اللوحة

  االستماع دلهارة ادلقرر كتاب استخدام عن رشالعا السؤال يف اإلجابة التالميذ اختيار

 % F دلختارةاألجوبة ا الرقم

 @>،9@ 25 حب  أ

 7;،< 2 مقبول احلب ب

 - - احلب غري ج

 177 20 مجموع

   

 

 

 17: اللوحة

 السابقة اللوحات يف االستبيانات عن التلخيص وىذا

   المختارة األجوبة 
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 قيمة عدد األسئلة ج ب أ رقم المستجيبين

1 2 6 2 17 27 

2 1 9 - 17 21 

3 6 3 1 17 25 

4 5 5 - 17 25 

5 0 3 - 17 20 

6 5 4 1 17 24 

0 3 5 2 17 21 

0 5 4 1 17 24 

9 6 4 - 17 26 

17 0 3 - 17 20 

11 1 0 1 17 27 

12 3 0 - 17 23 

13 0 2 1 17 26 

14 6 3 1 17 25 

15 0 2 1 17 25 

16 0 2 - 17 20 

10 6 4 - 17 26 
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10 0 2 1 17 26 

19 0 2 - 17 20 

27 6 2 2 17 24 

21 5 4 1 17 24 

22 0 3 - 17 20 

23 0 2 - 17 20 

24 5 4 1 17 24 

25 0 2 1 17 26 

26 0 2 - 17 20 

20 17 - - 17 37 

 

 

 

 

 18اللوحة 

لتالميذ  " الكتاب ادلقرر دلهارة االستماع " ضلو ترقية مهارة االستماععالقة استخدامعن 
 سيدوارجو بادلدرسة الثانوية احلكومية الفصل العاشر

X Y Xy X رقم
2 

y
2 
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1 27 65 1377 477 4225 

2 21 07 1407 441 4977 

3 25 05 1005 625 5625 

4 25 07 1057 256 4977 

5 20 07 2167 029 6477 

6 24 07 1607 506 4977 

0 21 65 1365 441 4225 

0 24 07 1607 506 4977 

9 26 07 1027 606 4977 

17 20 07 1097 029 4977 

11 27 65 1377 477 6477 

12 23 07 1617 529 4977 

13 26 05 1957 606 5625 

14 25 07 1057 625 4977 

15 25 07 1057 625 0225 

16 20 07 2247 004 6477 

10 26 07 1027 606 4977 

10 26 05 1957 606 5625 
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19 20 07 2247 004 6477 

27 24 65 1567 506 4225 

21 24 07 1607 506 4977 

22 20 07 1097 029 4977 

23 20 07 2247 004 6477 

24 24 65 1567 506 4225 

25 26 07 1027 606 4977 

26 20 07 1967 004 4977 

20 37 05 2557 977 0225 

 600 1935 40067 17194 139425 

 

االستماع  مهارةكتاب ادلقرر دلهارة االستماع ضلو ترقية  عالقة استخدامو دلعرفة 
صحة الفرضية ادلسجلة فستقدم  أنفالتحليل  ،بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو

صائي برمز آثر ادلستوى األمهية حالباحث التحليل اإل (product moment)   كما يظهر
 يف احلساب اآليت :

 r x y = 
   

  




})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
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r x y ادلستوى األمهية = 

N عدد ادلستجيبني = 

∑Xy  مجلة حاصلة الضرب من قيمة =x  وy 

X ∑  مجلة مجيع قيمة =X  

∑Y  مجلة مجيع قيمة =Y 

 

N  =26

X∑  =666

Y∑   =1335

XY∑ =46661

X
2

∑ =17194

∑Y
2

 =133425 

rxy =  

   

  




})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
 

 = 27 x 46661 – ( 678 )( 1335 ) 

  √[ 27 x 17194 – ( 678 )
2
][ 27 x 133425 – (1335)

2
 ] 

 = 1313221 – 1311331 

  √ [ 464238 – 459684 ] [ 3664465 – 3644225 ] 

 = 6231 

  √  4554 x 21251  



86 
 

 = 6231 

  √  32216511 

 = 6231   =  166531161 

  361364  

Df = N – nr 

  27 – 2 = 25  

  5% = 0,381 

  1% = 0,487
2
 

نعرف من اللوحة ان  Dfالتحليل اإلحصائى السابقة وكذلك من  rxyقد عرفنا قيمة 
(r table  يف )Df  من   <?;78% و >من درجة  <?:78مخسة وعشرون تقع يف قيمة

" الكتاب ادلقرر عالقة استخدامعالقة استخدامىناك وجود  أن%8 لذالك نعرف 8درجة 
بادلدرسة الثانوية احلكومية  لعاشرلتالميذ الفصل ا دلهارة االستماع " ضلو ترقية مهارة االستماع

 <?;78% و >يف  78:?8 (r tabel)أكرب من  8 78><@87= (r hitung)  سيدوارجو
 %83يف 

تطبيق " الكتاب ادلقرر دلهارة االستماع " ضلو ترقية مهارة مدى يؤثر  أي إىلودلعرفة 
  االستماع بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو

 " فيما يلى :  rxyتفسري على قيمة ادلستوى األمهية "الباحث ال استخدم

 

                                                           
4
 .Sugiyono, 2007. Statistic untuk peneltian. Bandung: CV Alfabeta. Hal : 373:يترجممن 
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   19 :اللوحة

 التقسيم قيمة " " في 

صغري y ومتغري  xوجود العالقة بني متغري  1021 – 1011
 جدا

 صغريy ومتغري  xكانت العالقة بني متغري  1041 -1021

 بسيط yومتغري  xكانت العالقة بني متغري  1071 -1041

 قوية yومتغري  xانت العالقة بني متغري ك 1091 -1071

قوية  yومتغري  xكانت العالقة بني متغري  1011 -1091
 جدا

 

 7<78وىذه القيمة تقع بني القيمة  8=87@><78السابقة  اإلحصائيالتحليل  rxyقيمة 
" الكتاب عالقة استخداموجود  أو  y ومتغري xتدل على وجود األثر بني متغري  7@78 –

بادلدرسة الثانوية  لتالميذ الفصل العاشر دلهارة االستماع " ضلو ترقية مهارة االستماعادلقرر 
 قوية3عالقة ب احلكومية سيدوارجو


