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 الباب الثالث
 ميدانية دراسة 

وارو  الثانویة مدرسة دار العلوملمحة عن :الفصل األول 
 سيدوارجو

 صفحة عن المدرسة -أ

وارو  الثانوية درسة دار العلومم:  اسم المدرسة) 1
 سيدوارجو

 "أ " اإلعتماد :   الحال) 2

3 (NSM : 131235150002  

 مترا مربعا 4035:  واسع األرض) 4

-101شارع آولونيل سوجيونو رقم في : المدرسةعنوان ) 5
رية سيدوارجو رقم يبالمنطقة وارو و بمد 103

 وى الشرقيةاجب 61256البريد 

 )031(8549161:    رقم الهاتف) 6

 الجمعيةهيكل وتأسيسهاتاریخ  -ب
من والتأسيس آما عرفنا أن آل المدرسة لها تاريخ 

درسة المعلمين م هيو الثانوية ة دار العلومدرسأما م. بناها
مجلس وآيل جبانج نهضة وأسسها . في أولها) PGA(الدينية 
والمشايخ الذي . 1969وارو في السنة ) MWC NU(العلماء 

الشيخ نور يحيى والشيخ : ، أال وهمتأسيسهاشارآون على 
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حسن عارف الحاج وأنواري سناجي الحاج ويوسف الحاج 
نيس، ومختار الليساعمر أحمد وطه الحاج ومسرور الحاج و
هيئة الحكم الذاتي نهضة العلماء الحاج وعبد الرحيم الحاج و

)Badan Otonomi NU (وارو. 

في ) PGA(المدرسة المعلمين الدينية  ت في البداية وقع
 .المبنىملكت ال ألنها ، المدرسة اإلبتدائية نجينجاسمبنى 

برحمة اهللا و و. التعليم حول سنتين و أنشطة التعلماستمرت و
جموعة نهضة العلماء وارو أرضا آان م تاشتر ،هتمام عالا

شارع آولونيل سوجيونو مترا مربعا في  12X 40 اواسعه
 . مدرسة المعلمين الدينيةعليها  بنيلت وارو سيدوارجو

الحكومة الذي قررت  ،وبالنسبة على تطور الزمن
بدلها، أى بني المؤسس ، ومدرسة المعلمين الدينيةإغالق 
 . 1973في السنة  الثانوية العلومدار مدرسة 

أصدرت قرار شهادة مرت السنة األولى أن وبعد 
وى اج ية لواليةشؤون الدينلمن رئيس اإلدارة التسجيل 

. c/19778/11/3/177: برقم 8يوني  1978الشرقية في التاريخ   
سمى المؤسسة التي تمؤسس  قامف ليكمل آمال المدرسة، 

 19 في التاريخ )AMANU(مؤسسة أمانة نهضة العلماء 
  :NSMــإقامة المدرسة ب عنالشهادة ت ونال. 1989 أغوستوس 
وفي السنة . 1993أغوستوس  16في التاريخ  31235151060

 .NSM :31ـــب" اإلعتراف"ستوى م عنأصدرت الشهادة التالية 

تدريب المؤسسة الدينية لمن المدير العام   061 .14 .15 .35 .2
ثم . اإليندونيسية يةبجمهور يةينشؤون الدة للاالداراإلسالمية 
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 10في التاريخ " مساوةال"درجةهذه المدرسة  تاستحق
 . 201ابريل

 شهادة المؤسسة في التاريخأجرى تجديد و 
دآتوراندوس مرزقي ال :وبذل الجهود،2001 أغوستوس
محمد سلطان الشيخ حسن عارف الحاج وطه الحاج والحاج و

تور أندوس محيط أدنان والشيخ ورضوان الحاج والشيخ دآ
 .لتجديدها ندوس محفوظ أ وحافظ ووهاب الحاج ودآتورا

تطور ملكت المدرسة الثانوية األهلية و من خالل 
ولة ثالثة فصول  ةأربعمبنى فخما يتكون من دار العلوم 

هذه  ثم نالت .طوابق و في المبنى الذي يشتمل على الطابقين
 ".اإلعتماد أ" درجة المدرسة 

 )1 الملحقة(الجمعية لهذه المدرسة هيكل وأما 

 

 

 

 رؤية وبعثة -ج

 رؤية -1

وارو سيدوارجو الثانوية درسة دار العلوم رؤية م
في و التقدم سالمية في العمل اإلواإلنتاج في التفوق 
 .اإلبتكار

 بعثة -2
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وارو سيدوارجو آما  الثانوية درسة دار العلومبعثة م
 :يلي

 في اإلبداعجعل برامج المدرسة المتفوقة  )أ 

انبات الدوافع لتطبيق التعاليم اإلسالمية في السلوك  )ب 
 اليومي

 لقيام بعملية التعلم و التعليم للتالميذ و المدرسين )ج 

لرفع دفع التالميذ لمعرفة طاقتهم الشخصية  )د 
  44.الشجاعة في التنافس

 

 

 

 أحوال األساتيذ و الموظفين و التالميذ فيها -د
حثة المعلومات عن لكي ال يتوسع البحث عرضت البا

, آان رئيس هذه المدرسة محمد مصطفى. و وظيفتهم مجموعهم 
واحد و ( 51األساتيذ والموظفين ومجموع . أج.س

أساتيذ اللغة العربية لمجموع والخصوص . شخصا)خمسين
, و األستاذ أحمد مربوح. أج. س, هما األستاذة خير أمة, اثنان
لوظيفة عرضتها من ناحية ا وأما أقسام األساتيذ. أج. س
وارو  الثانوية مدرسة دار العلومو مجموع التالميذ ) 2 الملحقة(

                                                            
 يترجم من 44

 2011مايو  9ة  األهلية دار العلوم وارو سيدوارجو في التاريج مع مدير المدرسة الثانويمقابلة 
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ومجموع التالميذ , تلميذ)مائةثمانية سبع (807سيدوارجو آله 
مئتان (229حث في الفصل العاشر الذي جعلتهم الباحثة آعينة الب

 ).3 الملحقة(وتفصيلها .اتلميذ )نو تسع و عشرو

وارو  الثانویة درسة دار العلومي متدریس اللغة العربية ف -ه
 سيدوارجو
وارو سيدوارجو  الثانوية درسة دار العلومم تاستعمل

 .حتى اآلن 2006سنة ) KTSP(منهج الدراسة مسندا الى المنهج 

تبادل  دخلم تستعمل.أج. س ,األستاذة خير أمة تما زال 
الثانوية مدرسة دار العلوم ب تدريس اللغة العربية في التدريس

وهي . تدريس اللغة العربية لتحصيل أهداف  ارو سيدوارجوو
ال سيما  و,)القراءة و الكتابة و اإلستماع و الكالم( رات اأربع مه

 .في فهم المقروء

 هتاستعملالذي  مدخلالشرحت االستاذة  عن   في المقابلةو
 نى الجملعاألستاذة عن م تقرأأي  , تفصيليا على فهم المقروء
عن  ةشرح األستاذت ,وبعد ذلكمهال  لعربية في آتاب اللغة ا
 من  اأحد ةطلب األستاذو ت.و يسمع التالميذ مقصود المقروء

 .التقييم معنى الجمل و أخيرايعيد ميذ لقراءة جهرية و التال
لكل حصة و  دقيقة2X 45دراسة اللغة العربية  ووقت 

في تدريس  "فطرة)"LKS(آتاب اللغة العربية  استخدام التالميذ
 45.اللغة العربية

 يلهاعرض البيانات و تحل: الفصل الثاني 
                                                            

مدرسة اللغة العربية في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية األهلية دار العلوم وارو , المقابلة و المالحظة مع األستاذة خير أمة 45
 2011مايو  8سيدوارجو في التاريخ 
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 عرض البيانات -
رفع القدرة على فهم ل "تبادل التدريس "مدخل تطبيق لمعرفة 

. وارو سيدوارجوالثانوية دار العلوم درسة مالمقروء لتالميذ 
أخذت الباحثة طريقًة واحدًة بل الطرائق المتنّوعة وهي ما
والمقابلة , (Observasi)مالحظة ال و,(Uji Coba)التجربة:

(Wawancara) , والوثائق(Dokumentasi) , واإلستبيانات(Angket) ,
معلومات التي الوعرضت الباحثة البيانات أو (Tes) ختبار واال

 : حصل عليها آما يلي
 
 
 
 (Observasi)المالحظة  .1

بعد عملّية التجّربة تتناول الباحثة البيانات عن تطبيق 
في الفصل التالميذ بمالحظة أحوال لتدريس مدخل تبادل ا

 وعرفت الباحثة أّن , التجربّي 
 

في الفصل التجربّي والفصل التالميذ وجود الفرق بين مفهوم 
لفصل اقدرة التالميذ آان , و باإلضافة الى ذلك, الضبطّي
أجيُد من الفصل الضبطّي  على فهم المقروء  التجربّي

 ).تىتشرحها الباحثة في البحث اال(.
 
 (Wawancara)المقابلة  .2

مدرسة تالميذ من البيان المنهج تتناول الباحثة  افي هذ
من البيان فنالت الباحثة . وارو سيدوارجوالثانویة دار العلوم 

مدخل تبادل عن تطبيق   "و"ستي فاطمة  في فصل 
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ومن هذه المقابلة حصلت . التدريس على فهم المقروء 
قبله دخل مأجيُد من  التدريس  تبادل"مدخل الباحثة على أّن 

 46.مو نتيجته تهمورغبتالتالميذ في دوافع 
 

 (Dokumentasi)والوثائق  .3
دار مدرسة عن  صفحة في هذا المنهج تتناول الباحثة

والصوُر عن عملّية التجّربة رو سيدوارجو وا الثانوية العلوم
 )4 الملحقة(

 (Angket) اإلستبيانات .4
ستخدمة في هذا البحث هي الم (Angket) اإلستبياناتو. 

من المصممة اإلجابة  هي إختيار, المغلقة اإلستبيانات
أّما الرمز . جيبينيطلب من المستالتي مجموعات اإلجابة 

ز هو رمالتالميذ أجوبة ستخدمت الباحثة لتحليل االذي 
 .(Prosentase)المائوية 

 :  وهو    
 

    (F) تكرير األجوبة                                       

                                   (N)  عدد المستجبين  

الذين يكونون التالميذ أعطت الباحثة هذه اإلستبيانات إلى 
تبادل "المدخلعينة البحث في الفرقة التجربّية  التي تستخدم 

. المدخلبإستخدام هذألن اإلستبيانات تتعّلق , فقط" التدريس 
 Purposive(فى هذا البحث العينة القصدّية  أخذتوألّن الباحثة 

Sampling .( فعدد المستجبين(N)  و ثمانية في هذا اإلستبيانات
                                                            

مايو  10في التاريخ , بالمدرسة الثانوية األهلية دار العلوم وارو سيدوارجو) و(اشر تلميذة في الفصل الع, المقابلة مع ستي فاطمة 46
2011 

P = 100 %×
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أّما أجوبة المستجبين شرحتها الباحثة .  اتلميذ)38(ن ثالثو
 :في اللوحات التالية 

 

 

 

 1: اللوحة 
رفع ل" تبادل التدريس "مدخل ستخداماأهّمية عن 

 فهم المقروءمستوى 
 % F األجوبة المختارةمالرق
 31,6 12 مهم جدا أ
 68,4 26 مهم ب
 - - قليالمهم  ج
 - - غير مهم د

 100 38 مجموع
 
 2: اللوحة 

 "تبادل التدريس "مدخل ستخداماعن التالميذ أراء عن 
  فهم المقروءرفع مستوى ل

 % F األجوبة المختارةالرقم
 26,3 10 أحسن أ
 73,7 28 حسن ب
 - - يالحسن قل ج
 - - قبيح د
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 100 38 مجموع
 3: اللوحة 

 "تبادل التدريس "مدخل ستخداماب نالموافقي التالميذعن 
 لفهم المقروء

 % F األجوبة المختارةالرقم
 28,9 11 موافق جدا أ
 65,8 25 موافق ب
 5,3 2 قليال وافقم ج
 - - غير موافق د

 100 38 مجموع
 

 4: اللوحة 
 التجربّية بعد العملية   "تبادل التدريس "مدخل عن أهمية

 % F األجوبة المختارةالرقم
 34,6 13 مهم جدا أ
 52,6 20 مهم ب
 2,6 1 قليال همم ج
 - - غير مهم د

 100 38 مجموع
 
 5: اللوحة 

تبادل  "مدخلعن متنّوعة التعليم في التالميذ أراء عن 
 "التدريس

 % F األجوبة المختارةالرقم
 31,6 12 أحسن أ
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 65,8 25 حسن ب
 2,6 1 قليال سنح ج
 - - قبيح د

 100 38 مجموع
 
 6: اللوحة 

 "تبادل التدريس "مدخل ستخداما فين الراغبي التالميذعن 
 لفهم المقروء

 % F األجوبة المختارةالرقم
 76,3 29 محب جدا أ
 21,1 8 محب ب
 2,6 1 قليال حبم ج
 - - غير محب د

 100 38 مجموع
 
 
 
 7: اللوحة 

 "تبادل التدريس "بمدخلعلى المقروء  التلميذ عن فهم 
 % F األجوبة المختارةالرقم

 7,9 3 سهال جدا أ
 78,9 30 سهال ب
 13,2 5 صعبا ج
 - - صعبا جدا د

 100 38 مجموع
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 8: اللوحة 
فهم على التالميذ ساعد ي"تبادل التدريس "مدخلعن 

 المقروء
 % F تارةاألجوبة المخالرقم

 39,5 15 جدا  مساعد أ
 57,9 22 مساعد ب
 2,6 1 قليال ساعدم ج
 - - غيرمساعد د

 100 38 مجموع
 9: اللوحة 

دوافع رفع ساعد في ي"تبادل التدريس "مدخلعن 
 على فهم المقروءالتالميذ 

 % F األجوبة المختارةالرقم
 36,8 14 جدا مساعد أ
 55,3 21 مساعد ب
 7,9 3 قليال مساعد ج
 - - غير مساعد د

 100 38 مجموع
 

 10: اللوحة 
 فهمعلى  التالميذ ساعدي"تبادل التدريس "مدخلعن 

 .سريعاالمقروء 
 % F األجوبة المختارةالرقم
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 31,6 12 جدا مساعد أ
 57,9 22 مساعد ب
 10,5 4 قليال ساعدم ج
 - - غير مساعد د

 100 38 مجموع
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خيص عن لفتقّدم الباحثة الت, حات السابقةفي اللو إلستبياناتااجتنابا عن الخطاء في 
 :في اللوحات التالية  اإلستبياناتجميع 

ال
ر
قم

% 
المتوّسطمجموع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

289,528,95 39,536,831,6 31,626,328,934,231,621,17,9أ

652,665,26 68,473,765,852,665,876,378,957,955,357,9ب

 5,79 57,9 10,5 7,9 13,22,6 2,6 13,22,6 5,3 - -ج

 - - - - - - - - - - - - د
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التالميذ من % 65,27 على اللوحات السابقة أّن بناًء
التالميذ على فهم و يساعد , جيٌدالمدخل  اهذ ستخدامان إيقولون 

 المقروء سريعا
جبين في اللوحة تالباحثة األجوبة من المسشرحت  أن بعد

بمعنى ) ب(و ) أ(يختارون اإلجابة التالميذ نعرف أآثرمن ف,السابقة 
 في فهمسهال ويشعرون , المدخل  استخدام هذافي أنهم يرغبون 

هذه البيانات . وتطويرهالمدخل  استخدام هذاوهم موافقون ب, المقروء
ة درسعلى فهم المقروء لتالميذ م" يس تبادل التدر"مدخل تدّل على 

مهّم ا المدخل وتطوير هذ, جيّدوارو سيدوارجو الثانوية دار العلوم 
47.فهم المقروء  في

 

 ختبار اال .5
عقد ستخدمت الباحثة في هذه التجّربة اختبار الذي الا اأّم

 Post)و اإلختبار النهائي  (Pre Test)ختبار األّولالّرتين يعني ام

Test) .للفرقة التجّربة  ّولختبار األم الباحثة نتيجة االتقّد, لذلك
 48:آما يلى  الضبطّيةوالفرقة 

 
 
 
 
 
 11: اللوحة 

 التجربّية للفرقة تالميذ عن نتائج 

                                                            
 2011مايو  10نتيجة اإلستبيانات من الفرقة التجربية في التاريخ  47
 2011مايو  10نتيجة للفرقة التجربية و للفرقة الضبطية في التاريخ  48
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ختبار في اال)  Xمتغير( "تبادل التدريس" خل مد ستخداماب 
 لاألّو

 نتيجة التلميذإسم الرقم
 7 عبد القادر جيالني 1
 6 عبد اهللا شكرا 2
 8 أفجاني 3
 6 وأجوس سيتيولكسون 4
 6 علي رحمة يس 5
 7 بحر الدين رفسنجاني 6
 8 درينتي 7
 7 فيروس عنيقة رحمي 8
 6 فوزية حسنة 9

 8 هنوم هداية 10
 6 هستي أيو فورويتا 11
 7 امام ايفندي 12
 5 جفران أنجا نور جهيو 13
 7 آينزة اورلندو 14
 6 خير النساء 15
 8 ليلة المغفرة 16
 6 ليلة المشافعة 17
 5 محمد عفيف الدين 18
 6 محمد اية اهللا حمين 19
 5 محمد امام شافعي 20
 6  محمدحسن العفيف 21
 7 توفيق هدايةمحمد  22
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 6 حجرمحمد  23
 5 نعمة الحسنة 24
 8 نينيس عملية سفيتري 25
 7 سبيلة الكرامة اولفي 26
 6 سيدة رحمة 27
 8 ستي فاطمة 28
 6 ستي ميسرة 29
 7 ة الحسنةستي روض 30
 7 ويلدا آوسوما 31
 6 يوني اريينتي 32
 5 يوسف زمراني 33
 6 زهرة العالية 34
 6 زمهريرة الفوعيدية  35
 5 ليا اوليا 36
 6 ريكا فوسفيتا  37
 6 آينزاه اورالندو 38

∑مجموع X 243 
 x 6,4من المتغّير  (Mean) المتوّسط

 
 12: اللوحة 

 الضبطّيةللفرقة التالميذ ج عن نتائ
ختبار في اال)  Yمتغير("تبادل التدريس" مدخل ال  ستخدامدون اب 

 األّول
 

 نتيجة إسم الطالبالرقم
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 7 عبد الصمد حرمين 1
 6 أحمد مستقيم 2
 6 ديانا سفيتري 3
 7 ايكا رحمواتي 4
 6 ايكا صفيانا 5
 7 ايفي نور عيني 6
 7 فيندي دوي اجوستيان 7
 6 ريدا نوفيا افرينتيف 8
 7 هندونة الصالحة 9

 6 حسب اهللا 10
 7 ايايس مسرفة يزيد 11
 6 اسالمية سينجا ريني 12
 6 اسالمية الصالحة 13
 5 حريرة المولدية 14
 7 حسن المفيدة 15
 8  ليلة المولدة 16
 7 لولوء حلية الوافرة 17
 6 محمد ادم اردينشه 18
 7 محمد الفيا عزيزي 19
 7 فؤاد فتح اهللامحمد  20
 7 محمد نور شيف اهللا عارف 21
 5 محمد توفيق هداية 22
 6 محمد عمر الفارق 23
 5 محمد احسان الدين 24
 7 نور االيرما 25
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 8 رزقي النور ايفنجاي 26
 7 سفيجا ملة 27
 6 ستي حليمة السعدية 28
 5 ستي جميلة 29
 7 ستي نور خليلة 30
 6 ري يولياتيس 31
 5 تيتيس سولفيتا ساري 32
 7 امي خميرة 33
 6 أمي نظيرة 34
 7 واحدة النساء 35
 6 يوسنيا رحمواتي 36
 6 زهرة العيلما 37
 7 زآية الرائحة 37

 Y 242∑مجموع 
 Y 6,4من المتغّير  (Mean) المتوّسط
 تدّل على غير وجود الفرق, على اللوحات السابقة بناًء
للفرقة )  النتيجة(  قدرة التالميذ على فهم المقروء  ذو معنى بين

اعقد ن يمكنني اإذن ). 6,4( الضبطّيةوالفرقة ) 6,4(التجّربة 
 .التجّربة

 الثانوية ر العلومدرسة داميذ بمتالة رقدرفع  لمعرفةو
فعرضت الباحثة عن نتائج , وارو سيدوارجو على فهم المقروء

ختبار في اال الضبطّيةو الفرقة  لتجربّية افي الفرقة التالميذ 
 .النهائي

وتستخدم الباحثة رمز , الدرجات و الفرق بين الفصلين ولمعرفة 
Mx: 
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xN
x∑  MX= 

∑ X مجموع النتيجة من المتغّير =   X 

NX عدد المستجيبين من المتغّير =  X 
 

MY  =المتوّسط(Mean)   من المتغّيرY  (Variabel Y) . رمزMy: 

yN
Y∑   M Y = 

∑Y  Yمجموع النتيجة من المتغّير   = 

Ny =  عدد المستجيبين من المتغّير Y 
  

 
 
 

  :وتفسير القيمة آمايلي 
ممتاز=  10

جيد جدا=   9
جيد=   8
أآثر من آاف=   7
آاف=   6

آاد آافيا=   5
ناقص =   4
ناقص جدا =  3
قبيح =   2
قبيح جدا=   1
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الذين يكونون عينة في هذا البحث في اللوحة التالميذ أّما نتيجة 
 :التالية 

" تبادل التدريس"مدخلستخدام اللفرقة التجربّية  بالتالميذ عن نتائج 
 ) Xمتغير(

 ائيختبار النهفي اال
 نتيجة التلميذإسم لرقم

 8 عبد القادر جيالني 1
 7 اهللا شكراعبد  2
 9 أفجاني 3
 8 أجوس سيتيولكسونو 4
 7 علي رحمة يس 5
 8 بحر الدين رفسنجاني 6
 9 درينتي 7
 8 فيروس عنيقة رحمي 8
 8 فوزية حسنة 9

 9 هنوم هداية 10
 7 هستي أيو فورويتا 11
 8 امام ايفندي 12
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 7 جفران أنجا نور جهيو 13
 8 آينزة اورلندو 14
 7 خير النساء 15
 9 ليلة المغفرة 16
 7 ليلة المشافعة 17
 7 محمد عفيف الدين 18
 8 محمد اية اهللا حمين 19
 6 محمد امام شافعي 20
 7  محمدحسن العفيف 21
 8 توفيق هدايةمحمد  22
 7 حجرمحمد  23
 7 نعمة الحسنة 24
 9 نينيس عملية سفيتري 25
 8 سبيلة الكرامة اولفي 26
 8 سيدة رحمة 27
 9 ستي فاطمة 28
 7 ستي ميسرة 29
 8 ستي روضة الحسنة 30
 8 ويلدا آوسوما 31
 7 يوني اريينتي 32
 7 يوسف زمراني 33
 7 زهرة العالية 34
 8 زمهريرة الفوعيدية  35
 6 ليا اوليا 36
 7 ريكا فوسفيتا 37
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 8 آينزه اورالندو 38
∑مجموع X 291 

 x 7,66من المتغّير  (Mean) المتوّسط
 

 M X =
Nx

X∑  

      =    381 =  7,66  
     38  

على  بناًءو7,66 هي التجربّية القيمة التي حصل عليها الفرقة    
أما القيمة التي حصل عليها . القيمة بمعنى جيٌد تفسير القيمة  هذه

 :آما يلي  الضبطّيةالفرقة 
 14: اللوحة 

 الضبطّيةللفرقة  تالميذعن نتائج 
ختبار في اال ) Yمتغير" (تبادل التدريس "مدخل  ستخدامابدون  

 النهائي
 نتيجة إسم الطالبالرقم

 8 عبد الصمد حرمين 1
 7 أحمد مستقيم 2
 7 ديانا سفيتري 3
 6 ايكا رحمواتي 4
 6 ايكا صفيانا 5
 7 ايفي نور عيني 6
 7 فيندي دوي اجوستيان 7
 6 فرينتيفريدا نوفيا ا 8
 8 هندونة الصالحة 9
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 7 حسب اهللا 10
 8 ايايس مسرفة يزيد 11
 6 اسالمية سينجا ريني 12
 7 اسالمية الصالحة 13
 6 حريرة المولدية 14
 7 حسن المفيدة 15
 7  ليلة المولدة 16
 6 لولوء حلية الوافرة 17
 7 محمد ادم اردينشه 18
 7 محمد الفيا عزيزي 19
 6 د فتح اهللافؤامحمد  20
 7 محمد نور شيف اهللا عارف 21
 6 محمد توفيق هداية 22
 5 محمد عمر الفارق 23
 6 محمد احسان الدين 24
 6 نور االيرما 25
 7 رزقي النور ايفنجاي 26
 6 سفيجا ملة 27
 6 ستي حليمة السعدية 28
 6 ستي جميلة 29
 8 ستي نور خليلة 30
 6 ري يولياتيس 31
 5 سولفيتا ساري تيتيس 32
 7 امي خميرة 33
 6 أمي نظيرة 34
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 8 واحدة النساء 35
 7 يوسنيا رحمواتي 36
 5 زهرة العيلما 37
 6 زآية الرائحة 37

 Y 251∑مجموع 
 Y 6,6من المتغّير  (Mean) المتوّسط

 

yN
Y∑   M Y = 

     =    251   = 6,6 
          38  

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

من الفرقة التجربّية   (Mean)اللوحات السابقة و نتيجة المتوسط 
والفرقة الضبطّية نعرف أّن القيمة للفرقة التجربّية  التي 

  .أجيد من قيمة الفرقة الضبطّية  "تبادل التدريس"مدخل تستخدم
 مدخلأجيد من  "تبادل التدريس"مدخلأن هذا الحال يدّل 

والمسافة بين القيمة للفرقة التجربّية  و الفرقة الضبطّية . قبلها
 :آما في التالية 

 المسافة بينهما الفرقة الضبطّية الفرقة التجربّية 

6,6 7,66 1,01 

 
 :البيانات تحليل -
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 درسة دار العلوميذ على فهم المقروء بمرة التالمقد - أ
 وارو سيدوارجو الثانویة

درسة رة التالميذ على فهم المقروء بملمعرفة قد
استخدمت ف. دوارجو يسوارو الثانوية دار العلوم 

 واالختبار الثانياالختبار األول  أي, ختباريناال الباحثة
ميذ على فهم لمعرفة قدرة التال ,أما االختبار األول 

 قروء قبل التجريبةالم
في الفرقة التالميذ و دل هذا االختبار على قدرة 

القيمة يملكون  الضبطّيةو الفرقة  التجربّية 
قدرة التالميذ  غير وجود الفرق بين أي,المتساوية

للفرقة التجّربة )  النتيجة(  على فهم المقروء 
ما تفسير القيمة وأ.)6,4( الضبطّيةوالفرقة ) 6,4(

 آاف عنهما بمعنى
لمعرفة قدرة التالميذ على فهم ,أما االختبار الثاني 

الختبار على او دل هذا .المقروء بعد التجريبة
قدرة  التالميذ على فهم المقروء في الفرقة 
التجربية والفرقة الضبطية يملكون القيمة 

ين قدرة التالميذ على أي وجود الفرق ب,المختلفة
) 7,66(يبة للفرقة التجر) النتيجة(فهم المقروء 

 . بمعنى آاف) 6,6(بمعنى جيد و الفرقة الضبطية 
 

قدرة على فهم لرفع ال" تبادل التدریس "تطبيق مدخل  - ب
 الثانویة وارو سيدوارجو درسة دار العلومالمقروء لتالميذ م
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 لرفع القدرة على"تبادل التدريس "مدخل  تطبيقمعرفة ل
وارو  الثانويةدار العلوم درسة مفهم المقروء لتالميذ 

 :آما التالي سيدوارجو
في الفرقة التي  التالميذالمدرس قسم ,في الفرصة األولى-أ

أربعة تالميذ و يوزع  المدرس نصا قرائيا في من تكون ت
وبعد .التالميذ قراءة صامتةمن هذا اليوم و يطلب المدرس 

لتالميذ إلجابة على المقروء و يجوز لالمدرس يسألهم , ذلك
احد التالميذ المدرس ء أنفسهم  ويطلب من تلقايجيبوا أن 

الفرصة لينبأ على ما المدرس ويعطيهم . ليقرأ الخالصة
المقروء النص شكالت في الفقرة التالية ويسألوا عن ميبحث 

 .و يقدموا التعليق على التدريس المباشر
يختار المدرس التالميذ الذي يلعبون , في الفرصة الثانية   -ب

 . ذلك يلعبون آ و . آالمدرس
 تقييم   -ج

  )Ha(البدلية هل الفرضية " ولمعرفة نتيجة الفروض
ين المتغيرين أو نتائج التالميذ إذا يوجد الفرق ب"؟مقبولة أم ال

المتغير " (تبادل التدريس "لفرقة التجربية التي تستخدم مدخل ا
X(ال تستخدمها لفرقة الضبطية التي و نتائج التالميذ ا) المتغير
Y .(البدلية أّن الفرضيةل فهذا يد  (Ha) ال وبالعكس إذا . مقبولٌة

الفرق بين نتيجة المتغيرين فهذا يدّل على أّن الفرضية يوجد 
 .مقبولة(H0)الصفرّية 

 (Ha)وأما النتيجة األخير يدّل على أّن الفرضية البدلية  
ين المتغيرين أو نتائج التالميذ يوجد الفرق بمقبولّة بمعنى 

المتغير " (تبادل التدريس "ة التي تستخدم مدخل لفرقة التجربيا
X(لفرقة الضبطية التي ال تستخدمها نتائج التالميذ ا و) المتغير
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Y( . ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة
 .Fisherالتي تعرف برمز 

 
 :أّما خطوات تحليل البيانات فهي 

 (Tabel Perhitungan)يصنع لوحة الحساب   -1
 :Mxرمز . X   (Variabel X)من المتغّير  (Mean)لب متوّسطيط -2

xN
x∑  MX= 

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

رمز . Y  (Variabel Y)من المتغّير   (Mean)يطلب المتوّسط -3
My: 

yN
Y∑   M Y = 

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

 Xالمتغير  (Standar Deviasi skor)يطلب انحراف النتيجة  -4
  x  = X - Mx 

  x =انحراف النتيجة (Standar Deviasi skor)  من المتغّيرx 
X النتيجة من المتغير =    x 

 Yالمتغير  (Standar Deviasi skor)جة يطلب انحراف النتي -5
   y  = Y-My 
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  y =انحراف النتيجة(Standar Deviasi skor)  من المتغّيرY 
Y = النتيجة من المتغيرY  
 
 
 

 :49 باستعمال رمز (t0)يطلب نتيجة  -6
 

).(
)(

)(
)(

21

21
220

NN
NN

NN
yx

MyMxt

yx

+
+

+

−
=

∑ ∑
 

في  (tt)بسند على نتيجة  (t0)يعطي التأويل عن نتيجة  -7
 ".t"جدول رقم 

15: لوحة الحساب    

رقم
 X Y X Y x2 y2 ال

1 8 8 0,34-1,4-0,12 1,96 

2 7 7 0,660,4-0,44 0,16 

3 9 7 1,34-0,4-1,80 0,16 

4 6 6 0,34-0,60,12 0,36 

5 7 6 0,660,60,44 0,36 

                                                            
 :يترجم من  6

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 317   
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6 8 7 0,34-0,4-0,12 0,16 

7 9 7 1,34-0,4-1,80 0,16 

8 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

9 7 8 0,34 -1,4-0,12 1,96 

10 9 7 1,34-0,4-1,80 0,16 

11 7 8 0,661,4-0,44 1,96 

12 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

13 7 7 0,660,4-0,44 0,16 

14 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

15 7 7 0,660,4-0,44 0,16 

16 9 7 1,34-0,4-1,80 0,16 

17 7 6 0,660,60,44 0,36 

18 7 7 0,660,4-0,44 0,16 

19 8 7 0,34-0,4-0,12 9,16 

20 6 6 1,660,62,75 0,36 

21 7 7 0,660,4-0,44 0,16 
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22 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

23 7 5 0,661,60,44 2,56 

24 8 6 0,660,60,44 0,36 

25 9 6 1,340,61,80 0,36 

26 8 7 0,34-0,4-0,12 0,16 

27 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

28 9 6 1,34-0,61,80 0,36 

29 7 6 0,660,60,44 0,36 

30 8 8 0,34-1,4-0,12 1,96 

31 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

32 7 5 0,661,60,44 2,56 

33 7 7 0,660,4-0,44 0,16 

34 7 6 0,660,60,44 0,36 

35 8 8 0,34-1,4-0,44 1,96 

36 6 7 1,660,4-2,75 0,16 

37 7 5 0,661,60,44 25,6 
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38 8 6 0,34-0,60,12 0,36 

وع
جم
الم

 291
∑ =X

251
∑ =Y  

7,66
=∑ x

6,6
=∑ y

 25,02
=∑ 2x  

23,8
8
=∑ 2y  

X النتيجة من المتغير =    X 

Y = النتيجة من المتغيرY 
  x انحراف النتيجة=   (Deviasi skor)  من المتغّير  X 

  y انحراف النتيجة=  (Deviasi skor)  من المتغّير  Y  
x  = X ‐ Mx 

y  = Y-My 
 

  
xN
x∑          

yN
Y∑  

   
 

   
  : (t0 )طلب نتيجة الفرضية باستعمال رمز المقارنة 

  

( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
 

   7,66– 6,6 t0 = 

Mx= My=

291 
38 

= 7,66 = 
251
38

= 6,6=
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 :و هو,  otو يعطي التأويل عن 

 df  = (Nx + Ny) –2 

       = (38 + 38) – 2 

   = 74 

 : ttبجدول رقم يفسرو بعد ذلك 

من جدول % 5 tt   =2.00  

من جدول % 1 tt   =2.6550  

 :جدول رقم  ttأآبر من   otو من هنا يعرف أن 

                                                            
 

0,033 

37 + 37-2 38 . 38
38+ 3825,02+ 23,88

0,66x 0,05  

1,06 
t0 = 

1,06 t0 = =  5,89

0,18

1,06
=
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 )tt > ot (  2,00 > 5,89<2,65أو  

ة    ز المقارن ل رم بة لتحلي ابق) t‐Test(وبالنس دل أن , الس ف
 قبلهمدخل تبادل التدريس أجيد من مدخل 

فرّية    ية الّص ى أّن الفرض دّل عل ك ي ردودٌة) Ho(ذل , م
رق   ) Ha(رضّية البدلّية والف رين    مقبولٌة بمعنى يوجد ف ين المتغي ب
دخل   نتيجة اأو  دريس   "لفرقة التجربية التي تستخدم م ادل الت " تب

ر ( ة ا و )Xالمتغي تخدمها  نتيج ي ال تس بطية الت ة الض ي لفرق ف
 .وارو سيدوارجو الثانوية دار العلوم مدرسة
 
 
 


