
 الفصل الّرابع

نتائج البحث والمناقشة 

نتائج البحث .أ 

يهدف ىذا البحث إىل حتديد ما إذا كان أو مل يكن ىناك أثر يف استخدام وسائل الكلمات 

يستخدم ىذا البحث البحث التجرييب، فإن عدد . ادلتقاطعة حنو ترقية استيعاب ادلفردات من الطلبة

 36وىي الصف الثامن أ مبجموعو .  طالبا يتكون من صفني72اجملتمع ىو الصف الثامن كلو مع عدد 

أجري ىذا .  شخصا كاجملموعة التجريبية36مبجموعو  شخصا كمجموعة ضابطة والصف الثامن ب

. البحث من قبل سلتلف التعليم ثالث جلسات وجلسة واحدة ألداء االختبار البعدي من كال صفني

وأنشطة التعليم يف اجملموعة التجريبية، شرحت الباحثة ادلواد باستخدام السبورة والكتب ادلدرسية 

و أسلوب  أجرت الباحثة تعزيز ادلادة باستخدام أسلوب القواعد والًتمجة. يف شكل أوراق العمل

حبلول الوقت الذي مت تسليمها عن ادلواد، عقدت الباحثة ادلمارسة اجلماعية عن  .السمعية الشفهّية

عندما تعمل كل رلموعة على األسئلة والباحثة جتاىز وسائل . طريق ملء الكلمات ادلتقاطعة عنو

سوف تستخدم ىذه الوسائل دلناقشة نتائج عملية . الكلمات ادلتقاطعة مع مسجلة على السبورة

وبعد ذلك، خلصت الباحثة والطلبة الذين درسوا ادلواد يف ذلك اليوم معا . اجلماعية اليت مت القيام هبا

. قبل اختتام التعليم
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وأّما يف اجملموعة الضابطة، شرحت الباحثة موضوع استخدام السبورة والكتب ادلدرسية يف 

أجرت الباحثة تعزيز مادة باستخدام طريقة احلفر، والتقييم يعين التمارين الفردية اليت . شكل أوراق العمل

قامت الباحثة .  أسئلة وخلص ادلواد جنبا إىل جنب مع الطالب قبل اختتام التعليم10تتكون من 

< دلعيار الكمال األدىن  بالتمارين يف كل هناية التعليم، دلعرفة الطلبة ميكن أن حتقق قيمة ادلتوسطة وفقا

وأّما متوسط قيمة ادلتوّسط على كل شلارسة يف الصف التجريب واجملموعة الضابطة .  أو بعد الدراسة70

 .ادلوضح يف شكل الرسم البياين التايل

 3الشكل 
 رسم البياني عن نتائج ممارسة المجموعة التجريبية
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 4الشكل 
 رسم البياني عن نتائج ممارسة المجموعة الضابطة

 

 

 

 

 

 
أما بالنسبة لالجتماع الرابع يكون االجتماع األخري، حصلت الباحثة البيانات من خالل 

تتم معاجلتها الباحثة بالتحليل  ادلفردات اليت االختبار البعدي، وىي قيمة الطلبة يف جوانب استيعاب

البيانات األولية على  استنادا إىل قبل إجراء البحث أّن نتائج اختبار استيعاب ادلفردات. اإلحصائي

بعد إجراء البحث يف . 68,5 وكان متوسط قيمة اجملموعة الضابطة 63,5اجملموعة التجريبية ىو 

 ويف اجملموعة 75,5اجملموعة التجريبية مع وسائل الكلمات ادلتقاطعة حصلت على متوسط قيمتها 

ألداء معاجلة نتائج حتليل بيانات . 69,16حصلت على متوسط القيمة  (العالج)الضابطة بغري ادلعاجلة 

وبعد ذلك، البيانات . الدراسة، قامت الباحثة أوال بإجراء دراسة نتائج االختبار البعدي اليت مت مجعها

 .اجملموعة سوف حتّلل كميا باإلصاء الوصفي واالستقراء وفقا لعدد موضوع عينة البحث
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 تحليل بيانات نتائج البحث .ب 
 

يف ىذا البحث حلساب حتليل البيانات لنتائج البحث وفقا للتصميم الذي مت إنشاءه يف الفصل 

مث قامت الباحثة بإجراء ادلعاجلة وحتليل بيانات نتائج البحث . الثالث، قسم أسلوب حتليل البيانات

ويهدف ىذا الربنامج إىل احلصول على نتائج البيانات ادللموسة مع . باالحصاءات الوصفي واالستقراء

. القرار النهائي ىو الفرضية ادلقبولة أو الفرضية ادلرفوضة

 
 احصاءات الوصفي .1

 
استنادا إىل البحث الذي قد أجرى بو، فإن النتائج اليت مت احلصول عليها من اختبار استيعاب 

وسيعرض . كاجملموعة التجريبية والصف الثامن أ وكاجملموعة الضابطة  ادلفردات يف الصف الثامن ب

فيما يلي جدول توزيع تكرار اجملموعة والرسم البياين من نتائج احلساب ومعاجلة بيانات نتائج البحث ما 

 :يلي

 على اجملموعة التجريبيةي دنتائج االختبار البع ( أ

 8 الجدول
 المجموعة التجريبيةكرار القيم على توزيع ت

 (fi)التكرار  (i)الفترة 
60 – 64 6 
65 – 69 6 
70 – 74 2 
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75 – 80 9 
81 – 85 6 
86 – 90 7 

 36 العدد
 يت الوصفءا حتليل البيانات االحصا501ادللحق 

  5الّشكل 
 على المجموعة التجريبيةرسم البياني ال

 

 

 

 

 

 

 نتائج قيمة االختبار البعدي للصف الضابطي (ب

 9الجدول 
 المجموعة الضابطةكرار القيم على توزيع ت

 (fi)التكرار  (i)الفترة 
60 – 64 8 
65 – 69 9 
70 – 74 5 
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75 – 80 8 
81 – 85 3 
86 – 90 3 

 36 العدد
 حتليل البيانات االحصائيات الوصفية 501ادللحق 

 6الشكل 
  المجموعة التجريبيةعلىي نالرسم البيا

 

 

 

 

 

 

: وأّما نتائج قياس النزعة ادلركزية اليت مت احلصول عليها تعرض يف اجلدول التايل

 10الجدول 
  نتائج االختبار البعديةقيم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية نتائج القياس
 69.16 75.5 متوسط القيمة

 65.2 78 العمل
 64.5 77 ادلتوسط
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 9.37 10.49 االحنراف ادلعياري
 87.8 110 الفرق

 0.14 0.14 معامل التباين
 حتليل بيانات االحصاءات الوصفي 501ادللحق 

وبعد احلصول على القيمة ادلتوسطة من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، مث معرفة خالصة 

ولقياس متوسط الفئة ميكن أن . البيانات من خالل من خالل قياس فئة ادلتوسط من كال اجملموعتني

 :يستخدم على النحو التايل

 11الجدول 
 قيمة المعّدلقياس فئة 

 الفئة قيمة المعّدل
 جّدا جّيد 100.00 – 80.0
 جّيد 79.99 – 70,00
 كاف 69.99 – 60.00

 أقل > 60.00

بناء على نتائج اجلدول من االختبار البعدي أعاله أن متوسط القيمة يف اجملموعة التجريبية حصل على 

وأّما يف اجملموعة الضابطة حصل على متوسط القيمة .  لديو معيار الفئة اجليدة75.5متوسط القيمة 

.  لديو معيار الفئة الكافية69.16

 
 

                                                           
1
Jakni,op.cit., h. 109. 
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 احصاءات االستقراء .2
 

االحصاءات االستقراء أو االحصاءات غري  قبل معرفة احلكم يف ىذا البحث باستخدام

ادلعلمي، حيث أن النتيجة النهائية الختبار الفرضية مع االستنتاج ىناك أثر أم ال يف وسائل الكلمات 

وبالتايل فإن البحث جيري ب اختبار الطبيعي . (Yمتغرّي )ادلفردات  لًتقية استيعاب (Xمتغري )ادلتقاطعة 

. و اختبار التجانس أوال، لتحديد بيانات البحث ذلا توزيع طبيعي أم ال، والعينة متجانسة أم ال

 
 اختبار الطبيعي ( أ

 
يف ىذا البحث، حساب  اختبار الطبيعي ىو باستخدام صيغة اختبار كاي ادلربّع من نتائج 

وأّما نتائج  اختبار الطبيعي .  طالبا72البيانات للصف التجرييب واجملموعة الضابطة مع عدد رلموعو 

Xىي يف اجملموعة التجريبية 
2
h=  27.7359  ،  واجملموعة الضابطةX

2
h=  35.3290.  من جدول

، معروف أن العديد من اجملموعة الضابطة والصف dk = k-1 السعر النقدي كي ادلربّع ادلعروف ب 

Xحصلت النتائج . = dk 1-5التجريب متساوي وىو 
2
t=  11.0705 0.05 مع اخلطأ ادلعياري 

 :، وىي95ومستوى الثقة ٪

  فالبيانات ذلا توزيعة طبيعية27.7359->11.0705:  اجملموعة التجريبية (1

  فالبيانات ذلا توزيعة طبيعية وميكن أن 35.3290->11.0705:  اجملموعة الضابطة (2

 .خنلص إىل أن  اختبار الطبيعي من ىذين الصفني لديهما توزيعة طبيعية
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 اختبار التجانس ( ب
 

للحصول على االستنتاج أن البيانات ادلوجودة يف ىذا البحث متجانسة أو غري متجانسة، 

وأّما نتائج اختبار التجانس يف ىذا البحث، معروف أن . وذلك باستخدام اختبار التجانس البديل

مع اختبار التجانس البديل . 88,75 واجملموعة الضابطة ىو 110التباين يف اجملموعة التجريبية ىو 

 :اليت حصلت عليها uji F باستخدام صيغة 

𝐹ℎ𝑖𝑡= 
varian terbesar

varian terkecil
=  

110

87.8
=1.25  

، Fhit≤ Fα(n1-1,n2-1)، فالعينة ليست متجانسة، وإذا كان Fhit ≥ Fα(n1-1,n2-2)معايري االختبار، إذا كان 

-α(n1-1)(n2-1) = (1 ، حيث = Fhit = 1.25 Fα(n1-1,n2-1) 1.76 حصل على .فالعينة متجانسة

36)1-36)α ( = 35()35)α .دلعرفتها من خالل النظر يف جدول F يف P=0,05 (P=α) مستوى 

، فيمكن أن Fhit≥ Fα(n1-1,n2-1)  أو1.25 > 1.76 وذلذا أعلن. 95 ومستوى الثقة ٪5اخلطأ ٪

. خنلص إىل أن البيانات الواردة يف ىذا البحث على عينة متجانسة

وبعد أن تعرف نتائج  اختبار الطبيعي مشريا إىل أن التوزيع الطبيعي للبيانات ونتائج االختبار 

مع ىذه أّن االحصاءات ادلتعّلق بتحليل البيانات بعده ىو . من التجانس إىل أن البيانات ىي متجانسة

ويسمى  .T (uji T)اختبار االحصاءات احلدودي، استخدمت الباحثة اختبار حتليل البيانات ادلعروفة ب

                                                           
2
Made Atmatika Wati, Ketut Pudjawan, I Kadek Suartama, “Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Mind Mapping Berbantuan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Sosiologi Siswa Kelas X SMA 

Negei 1 Tejakula Tahun 2013/2014”. E-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 

1 Tahun 2014, h. 5 
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uji T أيضا t Test ىو واحد من النموذج اإلحصائي احلدودي ألّن خيترب البيانات يف الفاصل الزمين أو 

 يصنف يف التجارب ادلقارن من أجل ادلقارنة ما إذا كان متوسط uji Tاالختبار باستخدام . نسبة احلجم

 .اجملموعتني ختتلف اختبارا كبريا أم ال

 للمقارنة بني متوسط رلموعتني من البيانات اليت حصلت عليها من uji Tوأّما استخدام 

رلموعة من ادلوضوعات واثنني أو أكثر من البيانات اليت مت احلصول عليها من رلموعتني عن موضوع 

 وقد مت اختبار البيانات يف ىذا البحث ىو نتائج االختبار البعدي من .البحث التجرييب التعليمي

 uji) ختباروأّما اخلطوات ال. اجملموعتني على موضوع البحث، ومها اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

T) T رلموعتني من ادلوضوعات على النحو التايل : 

 الختبار الطبيعي ( أ

 الختبار التجانس ( ب

 (dsg)  تبحث عن االحنراف ادلعياري اجملموعي ( ج

 

 :ادلالحظة

n1 =  1 عدد البيانات من اجملموعة 

n2 =  2 عدد البيانات من اجملموعة 

                                                           
3
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 179. 
4
Ibid.,h. 134 
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V1 =  1 تنوع البيانات من اجملموعة 

V2 =  2 تنوع البيانات من اجملموعة 

 T  (Thitung)حتديد حساب  ( د

t = 
X1-X2

 
1
n1

+ 
1
n2

dsg
 

 :ادلالحظة

X1 =  1 ادلتوسط من بيانات اجملموعة 

X2 =  2 ادلتوسط من بيانات اجملموعة 

Dsg  = قيمة االحنراف ادلعياري اجملموعي  

 (derajat kebebasan)حتديد درجة احلرية  ( ه

db = n1+ n2– 2 = 36+36-2 = 70 

 T (Ttabel)حتديد جدول  ( و

 p/df ،Ttabel = df  ىو وفقا للقيمةdb وأّما p ومستوى 0.01 ىو مستوى اخلطأ ادلستخدم  

 95 مستوى الثّقة ٪0.05 و 99الثّقة ٪

 اختبار الفرضية ( ي

 Ho و رفض  Ha  فقبل،Thitung>Ttabelإذا كان  
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   . Hoقوبل   و Ha ، فرفضThitung<Ttabelإذا كان 

 T. رلموعتني من ادلوضوعات ميكن أن ينظر إىل تقديرات يف ادللحق T بناء على نتائج اختبار

 بالتوازي مع اخلطأ db =  70 مع الشروط  2.660 و 2.00  جدولT وادلعروف من 2.82 حساب

جدول، فاخلطأ  Tمن نتائج التشاور . 99 و ٪95 أو مستوى الثقة ٪0.01 و 0.05ادلعياري 

 وميكن القول أنّ . 2.82 <2.660 ىو0.01 و مستوى اخلطأ 2.82<2.00 ىو 0.05ادلعياري 

T أكرب من حساب  T  جدول ، فقوبلHa  (الفرضية البديلة) ورفض Ho ( يةفرضية الصفرال .)

ولذلك ميكننا أن نستنتج أن اختبار الفرضية ذلذا البحث ىو أن ىناك أثر يف استعمال وسائل الكلمات 

. ادلتقاطعة على ترقية استيعاب ادلفردات للطلبة

 

 المناقشة .ج 
 

 إّن البحث الذي قد مت اإلجراء يف الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية ادلتوّسطة  بندر المبونج

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة  معرفة نتائج البحث على استيعاب ادلفردات لدى طلبة يهدف إىل

ميكن أن ينظر . بعد العالج دلعرفة أثر استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية استيعاب ادلفردات

إىل متوسط الطلبة من نتائج اإلختبار البعدي يف جدول توزيع التكرارات والرسم البياين على حتليل 

 :ىي بوغني إذا كان تقييم فئة متوسط يف البحث يستند إىل برىان. البيانات اإلحصائي الوصفي

                                                           
5
 Ibid.,h. 135-136 
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 شلتاز = 100 – 80

 كاف = 79 - 70

 أقل=  69 - 70

  أقّل جّدا =  <50

 مع فئة 75.5وميكن القول أن نتائج االختبار البعدي للصف التجرييب مع متوسط القيمة 

وأّما بالنسبة .  مع أقّل فئة69.16ونتائج االختبار البعدي للصف الضابطي مع متوسط القيمة . كافية

للبحث عن تأثري ذلك ىو من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي للطلبة من اجملموعة التجريبية اليت 

 وىذا يتماشى مع .تعامل بنتائج االختبار البعدي للطلبة من اجملموعة الضابطة الذي مل تعامل العالج

للحصول على التأثري فاجملموعة التجريبية اليت تعطي العالج تقارن باجملموعة الضابطة "رأي اسكندر أّن 

 ، مثّ أعلن ذلك uji Tاستنادا إىل اختبار الفرضية مت احلصول عليها من ". الذين مل تعطي العالج

ىناك أثر استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة " مرفوضة، بالقول Ho مقبولة و  Ha الختبار الفرضية بأن

 ".الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية ادلتوّسطة  بندر المبونج ادلفردات لدى طلبة لًتقية استيعاب

أن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعّلم ميكن أن تثري الرغبة  ىاماليك قال

 ويتعلق أثر .واالىتمام اجلديد، والدافع وحتفيز أنشطة التعليم حىت جتلب اآلثار النفسية على الطالب

ونظرا للطبيعة من وسائل الّلعبة . جّيد جّدا وفعاال ادلفردات استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم

                                                           
6
Ibid.,h. 223 

7
Jakni,loc.cit., 

8
Azhar Arsyad, op.cit.,h. 15. 
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أساسا حتفز الرغبة وختلص ادللل أيضا حىت جعل الطالب أكثر محاسا الستكشاف ادلواد والنتيجة 

 .للتنشئة االجتماعية على الطالب للتعاون مع نظرائهم يف اجملموعة

عندما أجريت عملية التعليم يف الصف التجريب، ىناك العوامل الداعمة والعوامل ادلثبطة 

 العامل الداعم ىو الطالب يتظاىرون محاسة التعّلم، والفضول على ادلفردات وجعل جو العمل. للباحثة

يف حني أّن العامل ادلثبط ىو من ادلدرسة اليت مل يكن . التعاوين اجلّيد يف شلارسة الكلمات ادلتقاطعة

لديها جهاز عرض الّشاشة، تى وسائل الكلمات ادلتقاطعة تتم عرضها يف لوحة مصنوعة من الباحثة 

عند استخدام الشاشة وسائل الكلمات ادلتقاطعة تعرض . بالبساطة عن طريق استخدام الورق ادلقوى

 .مباشرة مع أكرب شاشة حبيث تصبح وسائل الكلمات ادلتقاطعة واضحة للطلبة

ال تكون مشكلة كبرية يف التعليم ألن األمهية ىي للطالب تكون مهتمني  وجود العوامل ادلثبطة

حىّت، خالل أنشطة التعليم للطالب ال . يف التعلم، وجيعل بيئة تعليمية شلتعة وادلعلم مبثابة احلافز اجلّيد

باإلضافة إىل تطبيق األساليب واالسًتاتيجيات . يشعرون بادللل يف رّد ادلواد والقيام على التدريبات

ادلرافق عند التمارين اليت عّينها / اجلّيدة، مع ىذه الكلمات ادلتقاطعة أنسب عندما تستعملها للوسائل 

فهذه ىي ادلناقشة إّما نتائج . ادلدرس ألن تكون ادلمارسة ليست يف شكل األسئلة القياسية فقط

حساب اختبار الفرضية أو وصف أنشطة التعليم، ميكن االستنتاج أن استعمال وسائل الكلمات 

 .للطلبة ادلتقاطعة لو أثر على ترقية استيعاب ادلفردات

 


