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 الباب الرابع

 نتائج البحثتقديم 

 تصنيف البيانات . أ

ادلدرسة ادلتوسطة يف  0201يوليو  32مت إجراء ىذا البحث يف 

. كان الغرض من ىذه Ringinanom Udanawu Blitarاإلسبلمية فتح اذلدى 

ادلدرسة يف  مهارة القراءةمنوذج التعليم الفرقي بالتعليم الدراسة ىو حتديد فعالية 

. يتم تضمُت ىذا Ringinanom Udanawu Blitarادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 

البحث يف البحث شبو التجرييب حيث توجد فئتان تعطيان معاملة سلتلفة، ومها 

الفئة اليت تعطى معاملة خاصة تسمى الفئة التجريبية والفئة اليت ال تعطى معاملة 

لتحكم. يف ىذه الدراسة، مت إعطاء الفصل التجرييب مادة خاصة تسمى فئة ا

باستخدام منوذج تعلم رلتمع التعلم ومت إعطاء الفصل الضابط مادة دون 

 .الفرقيم يتعلالاستخدام منوذج 

ادلدرسة كان رلتمع وعينة ىذه الدراسة من طبلب الصف الثامن يف 

. حيث يوجد Ringinanom Udanawu Blitarادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 

بصفتهم  ب1طالًبا يف الفصل  01كفئة جتريبية ، و   أ 1طالًبا يف الفصل  03

 فئة التحكم.



63 
 

 

كان اإلجراء األول الذي قام بو الباحث ىو طلب اإلذن من رئيس 

إلجراء  Ringinanom Udanawu Blitarادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 

ة. خع معلمة الصف الثامن السيدة سللص زلي. بالتنسيق متلك ادلدرسةحبث يف 

باعتبارىا الفئة التجريبية  أ1مت إعطاء الباحثُت فصلُت كعينات حبثية ، ومها الفئة 

 باعتبارىا فئة التحكم. ب1والفئة 

مت احلصول على البيانات يف ىذه الدراسة من خبلل أربع طرق وىي 

. الطريقة األول ادلستخدمة  طريقة ادلبلحظة وادلقاببلت والتوثيق واالستبيانات

كانت طريقة ادلراقبة. الغرض من ىذه الطريقة ىو احلصول على البيانات ادلتعلقة 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف  تعليم مهارة القراءةبعملية 

Ringinanom Udanawu Blitar الطريقة الثانية ىي طريقة ادلقابلة. الغرض من .

احلصول على البيانات ادلتعلقة بنموذج التعلم ادلستخدم أثناء  طريقة ادلقابلة ىو

م. الطريقة الثالثة ىي طريقة التوثيق، واذلدف منها احلصول على بيانات يالتعل

عن أمساء الطبلب الذين ىم عينات البحث، وصور البحث. الطريقة الرابعة ىي 

هارة دلم طبلب ياالستبيان. يهدف ىذا االستبيان إل حتديد مدى فاعلية تعل

. مت إعطاء ىذا االستبيان للطبلب يف كل من الفصل التجرييب والفئة القراءة

عبارات. مت  0الضابطة. االستبيان ادلستخدم عبارة عن بيان يتكون من 
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منوذج التعليم الفرقي بالتعليم مهارة استخدام ىذا االستبيان لتحديد فعالية 

 Ringinanom Udanawuة فتح اذلدى ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمييف  القراءة

Blitar مت إعطاء ىذا االستبيان للطبلب يف كل من الفصل التجرييب والفئة .

الضابطة بعد تلقي معاملة سلتلفة يف إيصال ادلادة. مت احلصول على ىذه البيانات 

 أسئلة. 0من البيانات الواردة يف االستبيان ما يصل إل 

 تحليل البيانات  . ب

 البحث اختبار أدوات .4

 اختبار الصبلحية( أ

قبل تقدمي االستبيان للطبلب الذين أصبحوا عينة البحث، مت 

إجراء اختبار صبلحية األداة أواًل لتحديد ما إذا كانت األداة صاحلة أم 

ال. ىناك طريقتان الختبار صبلحية اختبار الصبلحية التجرييب واختبار 

ادلستجيبُت. كان ادلشاركون يف الصبلحية اخلبَت. مت اختباره مسبًقا على 

 ب. 1أ و  1استبيان االختبار طبلبًا يف الصفُت 

بعد اختبار األسئلة، مت اختبار نتائج التجارب للتأكد من صحتها 

دلعرفة ما إذا كانت األسئلة صحيحة أم ال. وللتعرف على صحة 

. إذا كان عدد SPSS 16.1االستبيان استخدم الباحث الربنامج احلاسويب 
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r  أكرب من جدولr  فسيتم إعبلن صبلحية األداة. من ناحية أخرى، إذا ،

، فسيتم إعبلن أن األداة غَت صاحلة. نتائج rأقل من جدول  rكان عدد 

 حساب اختبار الصبلحية كالتايل:

 استبيان

كانت البيانات من نتائج اختبار االستبيان للمبحوثين على النحو 

 التالي:

 5.4الجدول 

 صحة االستبيان نتائج اختبار

No Butir 

Instrumen 

R 

Hitung 
R Tabel  Keterangan 

1 0,838217 0,632 VALID 

2 0,838217 0,632 VALID 

3 0,838217 0,632 VALID 

4 0,838217 0,632 VALID 

5 0,838217 0,632 VALID 

6 0,838217 0,632 VALID 

7 0,838217 0,632 VALID 

 

. SPSS 10.2مت إرفاق نتائج حساب صحة االستبيان باستخدام 

أكرب  rطالباً. يف ىذه األداة، عدد  02بلغ عدد ادلستجيبُت لتجربة االستبيان 

. مث تكون رتيع أدوات االستبيان صاحلة. خطوات اختبار صحة rمن جدول 

 كما ىو مرفق ىي:  SPSS 10.2االستبيان باستخدام 
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 اختبار ادلوثوقية ( ب

يتم إجراء اختبار ادلوثوقية دلعرفة أنو ديكن الوثوق يف االستبيان أو 

. مت SPSS 10.2االعتماد عليو. اختبار ادلوثوقية باستخدام برنامج الكمبيوتر 

أخذ بيانات اختبار ادلوثوقية من بيانات اختبار الصبلحية السابقة. يقال أن 

  أسئلة االختبار ديكن االعتماد عليها إذا

 استبيان

 5.0الجدول 

 مخرجات اختبار موثوقية االستبيان
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.775 8 

 

من جدول ادلخرجات الختبار موثوقية االستبيان، ديكن مبلحظة 

حبيث يتم اإلعبلن عن األسئلة  2.000أن قيمة ألفا كرونباخ ىي 

 SPSSالسبعة ادلوثوقة. تستخدم خطوات اختبار مصداقية االستبيان 

 كما ىو مرفق.  10.2
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 اختبار الفرضية .0

للفرضية. اختبارات قبل اختبار الفرضية، يتم إجراء االختبار األساسي 

 ادلتطلبات األساسية ىي كما يلي:

 اختبار احلالة الطبيعية( أ

مت استخدام اختبار احلالة الطبيعية يف ىذه الدراسة كشرط أساسي 

بشكل طبيعي.  t. جيب توزيع البيانات ادلستخدمة يف اختبار tالختبار 

. يُقال t إذا ل يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي، فبل ديكن متابعة اختبار

، وإال إذا كان 2.20أن التوزيع طبيعي إذا كان مستوى األمهية< 

، فُيقال إن التوزيع غَت طبيعي. الختبار احلالة 2.20مستوى األمهية >

على برنامج  Kolmogorof-Smirnovالطبيعية باستخدام اختبار 

 .SPSS 10.2الكمبيوتر 

شكل استبيان  يف ىذه الدراسة، كانت البيانات اليت مت رتعها يف

 الطالب. البيانات ادلستخدمة يف اختبار احلالة الطبيعية ىي كما يلي:
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 بيانات االستبيان

 5.0الجدول 

 قائمة قيم استبيان الفئة التجريبية والضابطة

 قائمة درجات اإلستبيان
 ب1فصل التحكم  أ1فصل التجريبية  

 نتيجة نمرة نتيجة نمرة
1 0 1 2 
0 0 0 1 
3 3 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
1 1 1 0 
2 0 2 0 
12 0 12 0 
11 3 11 0 
10 0 10 1 
13 0 13 3 
10 0 10 0 
10 0 10 2 
10 0 10 0 
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10 0 10 1 
11 0 11 1 
12 3 12 3 
02 0 02 2 
 01 كمية 20 كمية
 0،20 معدل 0،1 معدل

 

فيما يلي نتائج حساب اختبار احلالة الطبيعية لبيانات االستبيان 

 :SPSS 10.2باستخدام 

 5.5الجدول 

 ناتج اختبار االستبيان الطبيعي
Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai kelas eksperimen .187 20 .065 .868 20 .011 

kelas kontrol .190 20 .056 .925 20 .123 

a. Lilliefors Significance Correction 

من جدول سلرجات اختبار احلالة الطبيعية لبلستبيان، ديكن 

 2.200يف الفئة التجريبية ىي  Asymp.Sig (2-tailed)مبلحظة أن قيمة 

، ديكن استنتاج أن يتم 2.20 لذلك< 2.200ويف فئة التحكم ىي 

اإلعبلن عن بيانات االستبيان ادلوزعة بشكل طبيعي. خطوات اختبار 
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كما ىو   SPSS 10.2احلالة الطبيعية لبيانات االستبيان باستخدام 

 مرفق.

 اختبار التجانس .0

اختبار التجانس ىو اختبار يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كانت 

البيانات ادلأخوذة من عينة البحث يف الفئة التجريبية والفئة الضابطة ذلا 

نفس التباين أم ال. يتم إجراء ىذا االختبار كشرط مسبق قبل إجراء 

، 2.20. يُقال أن التوزيع متجانس إذا كان مستوى األمهية< tاختبار 

، يُقال أن التوزيع غَت متجانس. 2.20إذا كان مستوى األمهية >بينما 

إذا مت استيفاء التجانس أو ديكن القول أن  tديكن أن يستمر اختبار 

البيانات متجانسة. الختبار احلالة الطبيعية باستخدام برنامج الكمبيوتر 

SPSS 10.2 يف ىذه الدراسة، كانت البيانات اليت مت رتعها يف شكل .

 ان الطالب.استبي

 بيانات االستبيان

البيانات ادلستخدمة يف اختبار التجانس لبلستبيان ىي نفس 

بيانات االستبيان مثل اختبار احلالة الطبيعية السابق. فيما يلي نتائج 

 :SPSS 10.2حساب اختبار التجانس لبيانات االستبيان باستخدام 
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 5.4الجدول 

 مخرجات اختبار تجانس االستبيان
 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.759 1 38 .389 

 

من جدول سلرجات اختبار التجانس لبلستبيان، ديكن رؤية قيمة 

Sig مث يُعلن أن بيانات  2.20 <2.312. قيمة سيج. 2.312. ىو

االستبيان متجانسة. تستخدم خطوات اختبار جتانس بيانات االستبيان 

SPSS 10.2  .كما ىو مرفق 

من نتائج اختبار احلالة الطبيعية، مت اإلعبلن عن توزيع بيانات 

االستبيان بشكل طبيعي، ومن نتائج اختبار التجانس، مت إعبلن بيانات 

لتايل، فإن البيانات اليت مت رتعها يف ىذه االستبيان متجانسة. وبا

الدراسة قد استوفت متطلبات اختبار الفرضية، حبيث ديكن متابعة 

 .tاختبار 
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 اختبار الفرضية .5

بعد استيفاء اختبار ادلتطلبات األساسية، فإن اخلطوة التالية ىي 

 .tاختبار فرضية البحث من خبلل إجراء اختبار 

 t-test Ujiاختبار ( أ

منوذج التعليم الفرقي لتحديد مدى فعالية  tمت استخدام اختبار 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف  بالتعليم مهارة القراءة

Ringinanom Udanawu Blitar مت إجراء ىذا االختبار ِبساعدة برنامج .

 ، وىو اختبار العينات ادلستقلة.SPSS 10.2 الكمبيوتر

 اختبارىا تقرأ كما يلي:الفرضية ادلراد 

Ha يف  منوذج التعليم الفرقي بالتعليم مهارة القراءة: ىناك فعالية

 Ringinanom Udanawu Blitarادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 

Ho منوذج التعليم الفرقي بالتعليم مهارة القراءة: ال توجد فعالية 

 Ringinanom Udanawuادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف 

Blitar. 

 أساس اختاذ القرار ىو كما يلي:

 ، يتم قبوذلا ورفضها.Sig. (2-tailed)> 2.20إذا كانت قيمة  (1
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، فيتم رفضها 2.20طرف( > 0إذا كانت قيمة اإلشارة )  (1

 وقبوذلا.

 :SPSS 10.2فيما يلي نتائج اختبار الفرضيات باستخدام 

 اختبار فرضية االستبيان

 5.0الجدول 

 استبيان -Tاختبار الناتج اختبار 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

n

i

l

a

i 

Equal variances 

assumed 
.759 .389 

4.26

3 
38 .000 2.550 .598 1.339 3.761 

Equal variances 

not assumed 

  
4.26

3 

37.6

04 
.000 2.550 .598 1.339 3.761 
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، من ادلعروف أن الفرقيم يلنموذج تعل tمن جدول سلرجات اختبار  

ويتم  Ho، يتم رفض 2.20> 2.222. بناًء على معايَت القرار Sigقيمة 

منوذج التعليم الفرقي بالتعليم مهارة . حبيث يكون ىناك فعالية Hoقبول 

 Ringinanom Udanawuادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف  القراءة

Blitar. 

 SPSS الفؤقي ميلنموذج التعل t-testيتم إرفاق خطوات اختبار 

10.2. 

 اختبار حجم كوهين )حجم التأثير( .4

للعينة ادلستقلة، مت إجراء اختبار كوىُت أيًضا  tبعد إجراء اختبار 

باستخدام حساب حجم التأثَت دلعرفة مدى فعالية منوذج تعلم رلتمع التعلم 

 .تعليم مهارة القراءةيف 

 حساب اختبار كوىُت باستخدام حجم التأثَت كالتايل:

 

         √
           

                   
     

        
   

  √
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 ̅     ̅ 

       
  

  
        

    
 

      

استناًدا إل نتائج احلساب مع تأثَت احلجم أعبله ، ديكن مبلحظة أن  

توفر فعالية كبَتة يف إتقان مهارة قراءة يف  الفرقيم يم مع منوذج تعليعملية التعل

. حجم التأثَت Ringinanom Udanawu Blitarادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى 

3. وبالتايل ، بناًء على عملية صنع القرار األساسية، فإن 21.2أي  1.31

 .قراءةتعليم مهارة الادلتعلم لو فعالية عالية يف  التعليم الفرقياستخدام منوذج 

 تلخيص نتائج البحث .0

بعد اكتمال نتائج حتليل البيانات ، فإن اخلطوة التالية ىي 

وصف نتائج البحث يف شكل سرد يوضح فعالية منوذج تعلم رلتمع التعلم يف 

 Ringinanomادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف  تعليم مهارة القراءة

Udanawu Blitar. 
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 التعليم الفرقيهتدف ىذه الدراسة إل حتديد مدى فعالية منوذج 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف  تعليم مهارة القراءةادلتعلم يف 

Ringinanom Udanawu Blitar. 

، وىو جدول تلخيص نتائج البحث  0.0بناًء على اجلدول 

-0، مت احلصول على عبلمة )tة باختبار تعليم مهارة القراءةفيما يتعلق بفاعلية 

مث يتم قبول  Sig. (2-tailed) 2.222> 2.220. قيمة 2.222الذيل( بقيمة 

Ha  ويتم رفضH0 التعليمي  التعليم الفرقي. وبالتايل ، ىناك فعالية كبَتة لنموذج

 Ringinanomادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدى يف تعلم مهارة القراءة يف 

Udanawu Blitar. 

بناًء على الوصف أعبله ، ديكن االستنتاج أن تعلم مهارة 

 القراءة باستخدام منوذج تعلم اجملتمع ادلتعلم أفضل من التعلم كادلعتاد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 




