
 الباب الثالث
 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية

 نویة بهاء الدینلمحة عن المدرسة الثا: الفصل األّول
 سيدوارجو

 المدرسة تأسيس تاریخ أ 
 سنة وهو إقامة، تاریخ لها المدرسة آّل أّن عرفنا

 سنة في المدرسة هذه أسست بناها، من و فيها بني أي إقامتها
 10 التاریخ منذ). 1989( مالدیا ثمانون و مائة تسع ألف

 هو االن المدرسة مدیر مستوى، هویتها 2001 سنة ،4 الشهر
 التعليم لعملية البناء المدرسة ولهذه نوح، محمد دوآتورندوس

 الخاصة الحجرة وآذالك للمدیر الخاصة والحجرة والمتعلم
 العالية المدرسة هذه فى الدرجة ولكل. واالستاذات لالساتيذ
 البناء یعنى الفصل عدد إذن. فصالن الدین بهاء االسالمية
 آان ولو فصول ستت ةالمدرس هذه فى والمتعلم التعليم لعملية
 فى یقوم) الثانى الفصل( الفصول تلك فى الدرجات احدى
 .قاعة
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 مترًا مربعًا  939:   واسع األرض .6
 الموجودة الدینية المدارس إحدى من المدرسة هذه

 المدرسة افيه ذلك بجانب ,الدین بهاء تربية مؤسسة في
 آان و .األسالمي المعهد و المتوسطة المدرسة و اإلبتدائية
 مع طبقات ثالث على یتكون الدین بهاء مدرسة البناء
 غرفة و االدارة و المكتبة و المعمل و فصول عشرة

 :فهي آامال المؤسسة مبني تحدید أما .الكومبوتر
 بالنهر تحدید : الشمال
 سفانجاغ بالسوق تحدید : الجنوب
 غلوم بالشارع تحدید :  الغرب
 السكان ببيوت تحدید :  الشرق

 
  سيدوارجو الدین بهاء ثانویةال المدرسة تأسيس أهداف ج 

وجود االنسان المفكر والمأدب الكریم بأساس االیمان "
 :والدالة على ذلك اهداف منها" والتقوى

 آفاءة االفكار تبعا لنظام خاص ومنطقي .1
 ق الكریمةملك االنتظام واخال .2
 ملك الموقف واالفعال الدینية .3

 ملك االبه االجتماعي .4
 المدرسة تأسيس رسالة د 

 إنشاء نشاطة التقوق مكثفا الى جميع العترة .1
إنشاء الخبرة البطينية واعمال تعليم االسالم فى ینشأ  .2

 شخصيا ایمانا، تقوى واخالقا آریمة
 فيها والطّالب عليميةالت الوسائل احوال و المعلمين أحوال ه 

والطّالب و  المعلمينشرحت الباحثة في هذا الباب عن أحوال 
 الدین بهاء اإلسالمية العالية المدرسةالوسائل التعليمية في 

 : آما یلي  سيدوارجو تامان



 األساتذة احوال )أ 
 هكذا جدول احوال األساتذة

: اللوحة                              1 
 المادة الوضعات/لمعلميناسماءاالنمرة

رئيس  محمد نوح   .1
 المدرسة 

 التاریخ

الخاص  هرطا سوویریو  .2
 للمنهجى

 اللغة االندونسييا 

الخاص  هدي فورووآو  .3
للطلبة

 اللریاضة 

الخاص  نور الهدى   .4
 للوسائل 

 القرآن والحدیث

 اتصال  محمد عتيق الدین  .5
 اجتماعية 

 الفقة 

 عقيدة االستاذ الثابت  بن صابراحمد ا  .6
االستاذ غير  احمد رفعى   .7

 الثابت 
 نهضةالعلماء علم

االستاذ غير  احمد رشدان   .8
 الثابت

 الجفرافي 

العلوم االجتماعية DPKاالستاذ  احمد شهداء  .9
االستاذ غير  عبد الوحيد  .10

 الثابت
 تاریخ االسالم 

غير  االستاذ احمد زین الحافظ .11
 الثابت

 اللغة االنجليزیة 

االستاذ غير  على منصور  .12
 الثابت

 اللغة العربية 

 الكتروني االستاذ غير  اریس بسوآى  .13



 الثابت
االستاذة غير  حسن الفاصحة  .14

 الثابتة
المال بس شرآات

االستاذة غير  دیيا آوسومارینى .15
 الثابتة

 بيولوجييا 

االستاذة غير  ایلوك جميلة  .16
الثابتة

اللغة االندونيسييا 

أیرنا سولسطيا  .17
 واتى 

االستاذة غير 
 الثابتة

 الطبيعة 

االستاذة غير  جزیلة رحمة  .18
 الثابتة

 الطبيعة 

االستاذ غير  خير االنام  .19
 الثابت

 الحسوب 

االستاذة غير  حسن اللطيفة  .20
 الثابتة

 اللغة االندونيسيا

االستاذ غير فى فراویونكارا لط .21
 الثابت

 الریاضة 

االستاذ غير  محمد عدنانى  .22
الثابت

 الریاضيات

االستاذ غير  محمد جيالنى  .23
الثابت

 االقتصاد 

االستاذ غير  محمد فارح  .24
 الثابت

 اللغة العربية 

محمد صاحب  .25
 جائز 

االستاذ غير 
 الثابت

 اللریاضيات 

االستاذ غير  وسف محمد ی .26
 الثابت

 عقيدة 



االستاذ غير  محمد فائق الدین  .27
الثابت

 الفقة 

االستاذة غير  مریا علفة  .28
الثابتة

 مال بس شرآات

االستاذ غير  سوآارطا  .29
 الثابت

 بيولوجيا 

االستاذ غير  شهاب الدین  .30
 الثابت

اللغةالعربية/تاریخ

ر االستاذ غي سویانطا  .31
 الثابت

 الجفرافى 

االستاذة غير  نور هدایتى  .32
 الثابتة

 االقتصاد 

االستاذ غير  سميرا  .33
 الثابت

 التار یخ العلمي 

االستاذ غير  شفراوى خازن  .34
الثابت

 اللغة االنجليزیة 

االستاذ غير  محمد توفيق  .35
 الثابت

 تاریخ

االستاذة غير  زلفية الصباح  .36
 الثابتة

 الریاضياتي

هذا جميعا ال یكون ثابتا آل السنة ولكن متغير بنسبة احوال 
 48.األساتذة فى نجاحهم فى التعلم

 احوال الطّالب )ب 
 تامان الدین بهاء اإلسالمية العالية المدرسةوعدد طّالب   
وعدد طّالب في الصّف , طالبًا 168آّله   يدوارجوس

                                                            
48 Data diambil dari dokumen Madrasah Aliyah Bahauddin dan Interview pada staf TU 



. طالبًا 54الحادى عشر الذي جعلتهم الباحثة آعينة البحث 
 : وتفصيلها آما األتي 

 
 2  :اللوحة

 المجموع النساء الرجال الفصل رقم
 30 25 5 أ 10 1

 24 16 9 ب 10 
2 11 IPS 6 21 27 

 11 IPA 5 22 27 

3 12 IPS 16 10 26 
 12 IPA 8 28 35 

 169 122 49 الجملة
 

 احوال الوسائل التعليمية  )ج 
للحصول على غایة التربية والتعليم اعدت المدرسة 

العالية االسالمية بهاء الدین انجلوم تامان سيدوارجو 
 :الرسائل التعليمية فيما یلى

 3  :اللوحة
 الحال العددالوسائل التعليمةالنمرة

 طيب 5 غرفة التعليمية   .1
 طيب 1 غرفة رئيس المدرسة  .2
 طيب 1 غرفة المكتبة   .3
 طيب 1 (TU)غرفة السكریتریة   .4



 طيب 1 غرفة األساتيذ  .5
   غرفة معمل اللغة   .6
7.  طيب 1 معمل الطبيعة .1 
8.  طيب 1 معمل الكيمياء .2 
 طيب 1 معمل البيولوجيا .9.3

10.  طيب 1 معمل الحسوبية .4 
وحدة النقابة التعاونية .11

 (UKS)المدرسية 
 طيب 1

 طيب 1(BK)غرفة التربية االستشارة .12
 طيب 1 غرفة نائب رئيس المدرسة.13
قاعة / مسجد/ مكان للعبادة.14

 االجتماع
 طيب 1

 طيب OSIS 1غرفة .15
 طيب 1 الحمام والمرحاض لالساتيذ .16
 طيب 5 المواحيض للتالميذ.17
 طيب 1 مستودع البصائع/ زن مخ.18

 
ذلك هي الوسائل التى اعدتها المدرسة العالية اإلسالمية 

 .بهاء الدین تامان سيدوارجو من المبان
 

 تدریس اللغة العربية في المدرسة الثانویة بهاء الدین.  2
 سيدوارجو

 منهج سيدوارجو الدین بهاء الثانویة استعمل آان
 و. األن حتى 2006 سنة) KTSP( المنهج إلى مسندًا الدراسة
 وهي. العاّمة بأهداف تناسب العربية اللغة التدریس أهداف
 التي) المحادثة و والقواعد والكتابة القراءة( أربعة مهارة

 .العربية اللغة تدریس في الطّالب یحصلها



آان الطریقة التعليمية تتعّلق بالتدریس األربع التي في 
یس القراءة والقواعد وهي تدر, آتاب اللغة العربية
في تدریس الكتابة إستخدمت المدّرسة . والمحادثة والكتابة

بالطریقة انشاء وفي تدریس القواعد  إستخدمت الطریقة 
وفي , القياسّية أي بعرض تعریف القواعد ثم قدم النموذج

تدریس الكتابة بالطریقة الكتابة الجملة المفيدة التي تتعلق 
تدریس المحادثة فتستعمل الطریقة أّما في , بسياق الطّالب

 . الحوار التي مترآزة من آتاب اللغة العریة
 

 عرض البيانات وتحليلها:  الفصل الّثاني
 الثانىتطبيق استراتيجية اشرافية آتابية في الفصل  أ 

 .سيدوارجو بالمدرسة الثانویة بهاء الدین
 
 

 عملية من الباحثة اقامت التى المالحظة من  
 الثاني الفصل في التحریري اإلنشاء درس في التدریسية
 :آالتالى

 المقّدمة .1
 السالم إلقاء )أ 
 الفصل تنظيم )ب 
 االسترانتجية تعریف عن بمقدمة المدّرس یبدأ )ج 

 الماّدة موضوع عن ویخبرهم  الطّالب إلى التدریسية
 الرئيسية أنشطة .2

 المخطط یوزع, خاصا موضوعا المدرس یعطي )أ 
 المدرس الى یسمعوا ان الطالب المدرس ریأم و )ب 

 الدرس المادة یقرأ عنده



 قد التي قراءة من ابةللكتب الطالب المدّرس یأمر ثم )ج 
 المدرس قرأت

 األخطاء المدّرس یصحح )د 
 اإلختتام . 3

 بعد فيجمع التالميذ لكل تمرینا المدّرس یوزع, للتقویم - أ
 االنتهاء

  49.السالم إلقاء ثّم نةالحس المواعظ و اإلرشادات - ب
 الفصل في الكتابة درس في التدریسية عملية هذه  

.  سيدوارجو سيبانجانج بهاءالدین الثانویة بالمدرسة الثاني
 رسةالمد هذه في الكتابة تدریس عن الباحثة عرفت بعد و
 اشرافية" استراتيجية لتمارس الباحثة فترید, مشكالته و

 سهال التالميذ سيشعر باإلرجاء آتابة تدریس في" آتابية
 الكتابة درس في التدریسية عملية اّما و.الكتابة درس في

 :هي آتابية اشرافية باالستراتيجية
 الفصول إلى الدخول وقبل

 او عةالمطال في القصة موضوع المعلمون یختار .1
  المحفوظة

 المدرس یفرغ اجزاء معين .2

 الدراسي الفصل في النشاط

 المدرس یقسم المادة الدرس الذى آانت اجزاء الفراغ .1

یأمر المدرس الطالب الستماع من قصة التي یقرأ  .2
 المدرس

                                                            
49 سبدوارجو سيبانجانج بهاءالدین الثانویة بمدرسة 2011 یونيو 3الثان الفصل في  المالحظة   



یأمر المدرس الطالب ليكتب اجزاء الفراغ الذي مناسبة  .3
 بالقراءة

 ن یجمع المادة الدرس مع جوابهیأمر المدرس الطالب ا .4

 المدرس یعطى االصالح .5

 اإلختتام
 المواد عن المدرس من تخليص و تأآيد .أ 

 الطالب وظائف عن المدرس تقویم .ب 
   المنزل واجب اعطاء .ج 
 االتي مواد ليفهموا الطالب على یأمر .د 
 بالسالم الدراسة المدرس ختتمی .ه 

 في لتدریسيةا خطوات الباحثة تعرف بعد و  
 بأّن الباحثة تخّلص, مختلفة باستراتيجية الكتابة تدریس
 استراتيجية المدّرس یعّلم لم, األولى طریقة

 المدّرس  یعطي, الكتابة الدراسة في حينما.اسرافيةآتابية
 آيفية عن المدّرس شرح بدون فقط التمرینات طّالبا
 جدتو, االستراتيجيةالثانية في لكن و. جيدا آتابة تصنع
 یّعلم , االستراتيجيةالثانية في. بينهما إختالفا الباحثة
 یبدأ حينما. جّيدا و سهال آتابة تصنع آيفية عن  المدّرس
 الطالب ليخّرج فرصة المدّرس یعطى, آتابة الطالب
 یخافوا ال یخفظون حين اليهم المدرس ویخبر أفكارهم
  آراستهم في یكتبوالكتابة أن وبعده, خطاء

 في الطالب تساعد االستراتيجية هذه, ىرأی عند  
 سهلية الطالب یشعرون, االستراتيجية بهذه. الكتابة تصنع

,  آتابية اشرافية االستراتيجية هذه في آان  ألّن سعيدة و
 الكتابة دراسة ليحّبوا طّالبا االستراتيجية هذه تجّذب إذان
 لعّل الباحثة ترجو و. الكتابةجّيدا تصنع في آفاءة لهم و



 استراتيجية یستعمل عن یستطيع العربية اللغة دّرسم
 في العربية اللغة تدریس في إبتكاریته یخرج و متنّوعة
  . الكتابة تدریس في اى الخاص

 Guided Note)لمعرفة استراتيجية اشرافية آتابية
Taking))  الى آفاءة مهارة الكتابة بالمدرسة العالية بهاء

ة طریقًة واحدًة بل الطرائق ال أخذت الباحث سيدوارجو الدین
, (Observasi)المالحظة  ,(Uji Coba)التجربة :المتنّوعة وهي 

وعرضت الباحثة (Tes) واإلختبار , (Angket)واإلستبيانات , 
 : البيانات أو معلومات التي حصل عليها آما یلي

 (Uji Coba)التجّربة  .1
تكون خطوات , آما تقّدم الباحثة في الباب األّول

بة الطریقة التى تستخدم الباحثة لطالب الثانى عشر تجّر
مناسبة لإلقتراح  سيدوارجو بالمدرسة العالية بهاء الدین

 2011یوني 6تعمل عملية التجربة في التاریخ . األّول
 دقائق 45×2ووقتها 

 (Observasi)المالحظة  .2
بعد عملّية التجّربة تتناول الباحثة البيانات عن 

 ((Guided Note Taking)اشرافية آتابية تطبيق استراتيجية
الثانى بالمدرسة   بمالحظة أحوال الطّالب في الفصل

  الثانویة بهاءالدین سيدوارجو
 (Angket)اإلستبيانات  .3

هي األسئلة المكتوبة البيانات والمعلومات من  
. المستجيبين وهي التقریر عما في أنفسهم وأّما یعرفونه

المستخدمة في هذا البحث هي  (Angket)واإلستبيانات 
هي إختيارة اإلجابة الصميمة من , اإلستبيانات المغلقة

أّما الرمز . مجموعات اإلجابة الذي یطلب من المستجيبين



الذي إستخدمت الباحثة لتحليل أجوبة التالميذ هو رموز 
 )Rumus rata-rata(المتوسط 

 :وهو 

Ν

Χ
=Μ ∑χ  

 
 :البيان

χΜ =   المتوسط المبحوث 
∑Χ =   مجموع النتيجة 

Ν =   عدد المستجبين 
   

 الطّالب إلى اإلستبيانات هذه الباحثة أعطت 
 التي  التجربّية الفرقة في البحث عينة یكونون الذین

 اإلستبيانات ألن, فقط )آتابية اشرافية استراتيجية تستخدم
 وألّن. آتابية شرافيةا استراتيجية هذه بإستخدام تتعّلق
  المجتمعّية المرقبة البحث هذا فى الباحثة أخذت

)Penelitian Populasi(50 .المستجبين فعدد (N) هذا في 
 شرحتها ينالمستجب أجوبة أّما.  تلميذًا 27 اإلستبيانات

 :  التالية اللوحات في الباحثة
 
 
 

1:اللوحة  
 آتابة تدریس فى استراتيجية استعمال اهمية                       

 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة
 74,07  20جدا موافق1

                                                            
50 Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta: dena aksara 1987, hal. 120  



 14,8 4موافق
 11,1 3نقصالموافق
 - -غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 

2 اللوحة  
 آتابيةفي اشرافية استراتيجية استعمال عن الطالب اءار

الكتابة تدریس  
 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

2 

 44,4  12جدا موافق
 37,03 10موافق
 414,8نقصالموافق
 13,7غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 
 

3 اللوحة  
 فى آتابية اشرافية استراتيجية باستعمال الطالب موافق

آتابة تدریس  
 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

3 

 77,7 21موافقجدا
 18,5 5موافق
 3,7 1نقصالموافق
 - -غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 

4 اللوحة  



 تدریس فى آتابية اشرافية استراتيجية تطور اهمية عن
 آتابة

 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

4 

 25,9  7جدا موافق
 48,14 13موافق
 14,8 4نقصالموافق
 11,1 3غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 
 

 5 اللوحة
 اشرافية استراتيجية تستخدم عندما بمسرور الطالب یشعر

 آتابية
 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

5 

 33,3  9جدا موافق
 37,0 10موافق
 22,2 6نقصالموافق
 7,4 2غيرموافق
 100  27المجموعة

 
6اللوحة  

 فى آتابية اشرافية استراتيجية باستعمال الطالب رغب عن
آتابة تدریس  

 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

 51,85  14جدا موافق 6
 22,2 6موافق



 22,2 6نقصالموافق
 0,37 1غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 
 

7اللوحة  
 آتابة تدریس فى آتابية اشرافية تيجيةباسترا الطالب فهم عن

 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

7 

 29,5  8جدا موافق
 44,4 12موافق
 18,5 5نقصالموافق
 27,4غيرموافق

 100  27المجموعة 
 

8 اللوحة  
 تصنع فى الطالب تساعد آتابية اشرافية استراتيجية عن

 الكتابة
 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

8 

 48,14  13موافقجدا
 725,9موافق
 22,2 6نقصالموافق
 0,37 1غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 
 

9اللوحة  
 آتابة ارتفاع فى تسهعد آتابية اشرافية استراتيجية عن



 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

9 

 55,5 15موافقجدا
 29,6 8موافق
 14,8 4نقصالموافق
 - -غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 
 10اللوحة

 وصول تسرع ان تسهعد آتابية اشرافية استراتيجية عن
للطالب العلوم  

 %   F Nاألجوبةالمختارة النمرة

10 

 55,5  15جدا موافق
 725,9موافق
 518,5نقصالموافق
 - -غيرموافق

 100 27 27المجموعة 
 

 :التالية اللوحات في اإلستبيانات
 

 11 اللوحة
 د جبأالرقم

1 74,07 14,8 11,1 - 
2 44,4 37,03 14,8 3,7 
3 77,7 18,5 3,7 - 
4 25,9 48,14 14,8 11,1 
533,33722,2 7,4 



6 51,85 22,2 22,2 3,7 
7 29,6 44,4 18,5 7,4 
8 48,14 25,9 22,2 3,7 
9 55,5 29,6 14,8 - 

10 55,5 25,9 18,5 - 
 37 303,47162,8 495,96المجموعة
 المتوسطة
(mean)

49,596 30,34716,28 3,7 

 
 اإلختبار  .4

أّما اإلختبار الذي إستخدمت الباحثة في هذه التجّربة 
و اإلختبار  (Pre Test)وقوعًا بمّرتين یعني اإلختبار األّول

تتقّدم الباحثة نتيجة اإلختبار , لذلك .(Post Test)النهائي 
األّولي و اإلختبار النهائى للفرقة التجّربة والفرقة الضبطّية 

 :آما یلى 
 الفرقة التجّربة . أ

 . تلميذًا 27آان عدد فرقًة تجّربّيًة 
 

 12: اللوحة 
 عن نتائج طّالب للفرقة التجربّية

 ) Xمتغير"  (اشرافية آتابية"بإستخدام إستراتيجية 
 ئىفي اإلختبار األّولي و اإلختبار النها

 اإلختبار
 النهائى

 اإلختبار
 األّول

 الرقم الطالب إسم

 رزل احمد 7 8
 آورنيياوان

1 

 2 النها عول علفّية 6 8



 3 نعيمانك ابي احمد 6 8
 4 سوسانتي دیياه 6 7
 5 حّي دیماس 6 8

 فوتري إیكا 8 8
 ووالنداري

6 

 7 الرحمة فضيلة 6 8
7 7 نفيلةهانا 8 
 9 ماهيندرا هيني 7 8
 10 أدیليية إیكا 6 7

 أول وحيو محمد 5 7
الدین

11 

 12 سلفية علمّية مشيطة 6 8
 13 العزم نور محمد 7 8
 14 فریدة نينيك 7 8
 15 الحسنة هيدایة نور 8 9
7 5 ویوآاماليتانور 16 

 النساء فوتري 6 8
 أندریياني

17 

8 6 عالّيةفوتري 18 
 19 یانتي ریسما 7 8
 20 مرةع عّمة سيتي 5 7
 21 سایكتي سري 6 7
 22 سوجيياتين 7 8
 23 حسنة اسوة 8 8
8 7 الحسنةاسوة 24 
7 6 یونيياتيایتينوحي 25 
 26 وحيوني 6 8



 27 الواحدة زمرة 6 7
  جملة 173 208

  من المتغّير  (Mean)المتوّسط 7,7
 
  

xN
x∑           

   
   

 الفرقة الضبطّية . ب
 13: اللوحة 

 عن نتائج طّالب للفرقة الضبطّية
 ) Yمتغير(   "اشرافية آتابية"بدون إستخدام إستراتيجية 

 في اإلختبار األّولي و اإلختبار النهائى
 ختباراإل

 النهائى
 اإلختبار
 األّول

 الرقم الطالب إسم

 1 ساري أجيغ 6 6
6 7 العزیزةعالية 2 

 العربي خير 7 7
ویبيصونو

3 

 4 وحيوني إیكا دیسي 6 6
 5 وحيوني تري إیلوك 5 7
 6 الصالحة فریحة 6 7
 7 اشهر حانف 6 6

 اندریك احالل 7 7
 ساندیكا

8 

 9 النساء ليني 8 7
7 6 قلبّيةلطفية 10 

 

X 

Mx= 

208 

27 

= 7,7= 



 11 سهوري محمد 6 6
 12 یحيى محمد 7 7
 13 ساري نوفيتا 6 7
 14 ایندرا فرایوآا 7 6

 ساتریيا فوجي 7 6
 سلفيانا

15 

8 8 فاطمةسيتي 16 
 17 رائحة سيتي 6 6
 18 وحيوني سري 7 7
 19 سوالستري 7 6
 20 عنّية ام 8 8
 21 النساء اسوة 7 7

 سوليستييا تري 6 7
 نيغروم

22 

 23 رحمواتي یاني 6 6
7 7 ستيياوانبوديمحمد 24 
6 7 ووالنداري 25 
 26 وهيونى 6 7
 27 الوحدة زهرة 7 6

  جملة 179 179
  من المتغّير (Mean) المتوّسط 6,6

    
yN
Y∑  

   
 

وبناًء   7,6القيمة التي حصل عليها الفرقة التجربّية  هي
 . القيمة بمعنى جيٌد على تفسير القيمة  هذه

 

Y 

My= 

179 
27 

= 6,6= 



 وبناًء 6,6 هي الضبطّية الفرقة عليها حصل التي القيمة  
 على بناًء, ولذلك. الكافي بمعنى القيمة ذهه  القيمة تفسير على

  التجربّية الفرقة من (Mean) المتوسط نتيجة و السابقة اللوحات
 تستخدم التي  التجربّية للفرقة القيمة أّن نعرف الضبطّية والفرقة
 الفرقة قيمة من أجيد  "   آتابية اشرافية" إستراتيجية إستخدام
 .  الضبطّية

اشرافية "ستخدام إستراتيجية هذا الحال یدّل على إ
والمسافة بين القيمة . أجيد من الطریقة القدیمة"   آتابية

 :للفرقة التجربّية  و الفرقة الضبطّية آما في التالية 
التجربّية الفرقة بينهما المسافةالضبطّية الفرقة   

7,76,61,1 
 
 



 با آتابية اشرافية استراتيجية هذه والنقصان المزایا. ب
 سيدوارجو سيبانجانج "بهاءالدین" الثانویة درسةالم

 آتابية اشرافية استراتيجية الدین شهاب استاذ رأي عند
 :هم المزایا یملك

او , استراتيجية یمكن هن یستخدم قبل وأثناء التقدیم .1
 انشطة التعلم المناسبة

استراتيجية یستطيع ان یستخدم فى الفصل آبير او  .2
 صغير

جية هي سهلة االستخدام عند الطالب هذه االستراتي .3
 للتعلم المواد التي تمثل اختبارا لمعرفة المعرفية

استراتيجية هي مناسبة للبدء في تعلم المتعلمين بحيث  .4
 سيرآز االهتمام على المصطلحات والمفاهيم

هذه االستراتيجية هو مناسب ليحل محل الطبيعة موجز  .5
 السرد أو آتابة قصة طویلة

االستراتيجية تسمح للطالب لتعلم أآثر فعالية ، ألنه هذه  .6
یوفر الفرصة لتطویر أنفسهم ، مع الترآيز على 
المحاضرات ویتوقع النشرات والمواد الالزمة لمعالجة 

 والعمل نفسه) اآتشاف(مشكالتهم مع الحقائق 

 

 :هذه عيوبا عند رأي استاذ شهاب الدین 
المعلم یصعب ف,موضوعهذه استرانتجية یستخدم فى آل اذا  .1

 على نشاطات ونجاح الطالب

أحيانا في تنفيذها ، في حاجة وقت طویل المعلم یصعب  .2
 التكيف مع الوقت المحدد



نحو تعليم اللغة  "آتابية اشرافية"فعالية تطبيق استراتيجية  ج
مهارة الكتابة لطّالب  الفصل الثانى بالمدرسة  العربية لترقية

 سيدوارجوالثانویة بهاء الدین 
الوصول الى  "آتابية اشرافية"لمعرفة فعالية استراتيجية 

آفاءة مهارة الكتابة لطّالب  الفصل الثانى بالمدرسة الثانویة 
المقارنة بين , فتقّدم الباحثة أّوٌال, بهاء الدین سيدوارجو

الوصول الى آفاءة مهارة الكتابة  لطّالب  الفصل الثانى 
التي تستخدم  )Kelompok Eksperimen(للفرقة التجربّية 

وللفرقة الضبطّية   "آتابية اشرافية"باستراتيجية 
)Kelompok Kontrol ( اشرافية"بدون إستخدام استراتيجية 

 في مهارة الكتابة "آتابية
 (H0)ولمعرفة النتيجة الفروض هل الفرضية الصفریة 

مقبولة أم ال ؟ إذا ال یوجد الفرق بين المتغيرین أو نتائج 
 اشرافية"ّالب للفرقة التجربّية  التي تستخدم باستراتيجية الط

ونتائج الطّالب للفرقة الضبطّية التي  ) Xالمتغير( "آتابية
فهذا یدّل على أّن الفرضية الصفرّیة ) Yالمتغير( التستخدمها

(H0) مقبولٌة . 
وبالعكس إذا هناك الفرق بين نتيجة المتغيرین فهذا یدّل على 

 .مردودٌة (H0)فرّیة أّن الفرضية الص
 (Ha)وأما النتيجة األخير یدّل على أّن الفرضية البدلية  

 اشرافية"مقبولّة بمعنى أّن تجّربة إستخدام استراتيجية 
یؤّثر على الوصول الى آفاءة مهارة الكتابة لطّالب  " آتابية

. الفصل اللثانى بالمدرسة الثانویة بهاء الدین سيدوارجو
استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي  ولمعرفة هذه الفروض

 .Fisherتعرف برمز 
 :أّما خطوات تحليل البيانات فهي 



 (Tabel Perhitungan)یصنع لوحة الحساب   -1
رمز . X   (Variabel X)من المتغّير  (Mean)یطلب متوّسط -2

Mx: 

xN
x∑  MX=  

∑ X  = مجموع النتيجة من المتغّيرX 
Nx = عدد المستجيبين من المتغّيرX 

. Y  (Variabel Y)ر من المتغّي  (Mean)یطلب المتوّسط -3
 :Myرمز 

yN
Y∑   M Y = 

∑Y  = مجموع النتيجة من المتغّيرY 
Ny    =عدد المستجيبين من المتغّيرY  

 
 :51 باستعمال رمز (t0)یطلب نتيجة  -4

 
في  (tt)بسند على نتيجة  (t0)یعطي التأویل عن نتيجة  -5

 ". t"جدول رقم 
 14:  الحساب لوحة  

Y2 X2 Y X Y X  الرقم
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 1 
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 2 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 3 
0,49 0,36 0,7- 0,6- 6 7 4 

                                                            
س: من یترجم 6  

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 
317   

).(
)(

) 2-(
)(

21

21
220

NN
NN

NN
yx

MyMxt

yx

+
+

+

−
=

∑ ∑



0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 5 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 6 
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 7 
0,09 0,36 0,3 0,6- 7 7 8 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 9 
0,09 0,36 0,3 0,6- 7 7 10 
0,49 0,36 0,7- 0,6- 6 7 11 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 12 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 13 
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 14 
0,49 1,96 0,7- 1,4 6 9 15 
1,69 0,36 1,3 0,6- 8 7 16 
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 17 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 18 
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 19 
1,69 0,36 1,3 0,6- 8 7 20 
0,09 0,36 0,3 0,6- 7 7 21 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 22 
0,49 0,16 0,7- 0,4 6 8 23 
0,09 0,16 0,3- 0,4 7 8 24 
0,49 0,36 0,7- 0,6- 6 7 25 
0,09 0,16 0,3 0,4 7 8 26 
0,49 0,36 0,7- 0,6- 6 7 27 

10,43
 

7,92 1,9- 
 

2,8 
 

179 
6,6∑ =Y

208 
7,7∑ =X جم

الم  وع

X   = النتيجة من المتغيرX 
=∑ 2y =∑ 2x =∑ y =∑x



Y = النتيجة من المتغيرY 
  

  
xN
x∑          

yN
Y∑  

   
 

    
(t0 ) المقارنة رمز باستعمال الفرضية نتيجة طلب.6   :  

   
( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
 

   

    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

0,024

27+27 -2 27 . 27
27 + 27

7,7– 6,6 

7,92 + 10,63
t0 = 

0,35 x 0,08

1,1 
t0 = 

1,1 
t0 = =  6,8

0,16

1,1 =

Mx= My=

179

27
= 6,6=

208 
27 

= 7,7= 



 :هو و,  ot عن التأویل یعطي و
2 df  = (Nx + Ny) – 

       = (27 + 27) – 2 
                 = 52 

 tt :S رقم بجدول یستشر ذلك بعد و
 tt  =2,05 جدول من% 5
 tt  =2,7752 جدول من% 1
 : رقم جدول tt من أآبر  ot أن یعرف هنا من و
 )tt > ot (2,05 >6,8 <2,77  أو 

, مردودٌة) Ho(الّصفرّیة الفرضية أّن على یدّل ذلك
 نتيجة بين فرق یوجد بمعنى مقبولٌة) Ha( البدلّية والفرضّية

 آتابية اشرافية" إستراتيجية بإستخدام (X)  التجربّية الفرقة
 إستراتيجية إستخدام بدون  (Y)بطّيةالض الفرقة ونتيجة

 .سيدوارجو الدین بهاء الثانویة بالمدرسة آتابية اشرافية"
 جدول في (tt) نتيجة على بسند (t0) نتيجة عن التأویل یعطي -7

 ". t" رقم
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