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 ملخص

على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ( multimedia) تأثير استخدام الوسائل المتعددة
 باندار المبونج 01الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 

 دياه ديفيانا 

باندار  01استنادا إىل نتيجة ادلالحظة اليت قامت الباحثة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
ويسبب ىذا السبورة والكتاب ادلدرسي.  أن عملية تعليم اللغة العربية إال باستخدام المبونج، يوضح

 .8102/8102السنة الدراسية للعام الدراسي آلخر اللغة العربية  تعلماحلال إىل إطلفاض نتائج 
( multimedia) الوسائل ادلتعددةاستخدام: ىل ىناك تأثَت مشكلة البحث يف ىذا البحث ىي 

باندار  01تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية على نتائج 
 ؟. المبونج

على نتائج تعلم ( multimedia) دلعرفة تأثَت استخدامالوسائل ادلتعددةيهدف ىذا البحث 
باندار  01لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية  يف مادة صفة اإلنسان اللغة العربية

. أن الوسائل ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الوسائل ادلتعددة. يعقد ىذا البجث يف الصف المبونج
والذي يتكون من فصلُت الفصل التجرييب  باندار المبونج 01ادلدرسة الثانوية احلكومية العاشر يف 

ا األداة ادلستخدمة يف شكل األسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي لقياس والفصل ادلراقيب. وأم
نتائج تعلم اللغة العربية. بعد مجع البيانات مث حتلل الباحثة عن طريق التحليل اإلحصائي باستخدام 

 .tاختبار 

نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب يعرف أن ، انطالقا من نتائج حتليل البيانات
وللفصل ادلراقيب دون استخدام الوسائل دلتعددة ىي  21،11ستخدام الوسائل ادلتعددة ىي با

للفصل  80،11بنتيجة و للفصل التجرييب   00،11 زيادة النتيجة ىي وىناك 02،11
 SPSSمبساعدة برنامجindependent sample t-testحتليل البيانات باستخدام رمز.ادلراقيب

Statistic 00.11 فتحصل على نتيجة 1،10األعلية ومستوىt 0،20 و أما نتيجةt  للفصل
مرفوض H1فتكون  1015 >ألن النتيجة األعلية  sig 2-tailed 1.111ب  80،00التجرييب ىي 

مقبول. وىناك الفرق بُت نتائج تعلم اللغة العربية يف استخدام الوسائل ادلتعددة. فاالستنباط HIو



 

ائل ادلتعددة على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف ىو وجود التأثَت يف استخدام الوس
 .باندار المبونج 01العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية 
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 إىداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل: ت قّدماحلمد هلل رّب العادلُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل، 

 اللذان قدماين التوجيو واإلرشاد احملبوبانأيب أمسان ىادي وأمي إيكا ليانا والديٍت . 0

على إمتام  ةالباحث تحىت قدر  صلاحيويرحامٍت باإلخالص ويدعوان دائما على 

 دراستها يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

 النشاطة والدعاء على صلاحي. فطري احملبوبة اليت أعطتٍتايل أخيت النساء سإو . 8

الذين اعطوين  8100دلرحلة  يف قسم تعليم اللغة العربية احملبوبُت زمالئي. 0

 الرسالة العلمية.والدوافع والتشجيعات حىت قدرت إلمتام ىذه 

رادين إينتان اإلسالمية احلكومية   كلية الًتبية والتعليم جبامعةيف  زمالئي وأصدقائي . 4

 .المبونج

 

 

  



 

 ةترمجة الباحث

خ يف التاري، قرية تَتبايا ناحية كوتا أغونج منطقة تاصلاموس يفالباحثة ولدت 

سيدة و أمسان ىادي  ادلتزوج سيدمن أخوين من  ألوىلاابنة  وىي 0220يوليو  4

 .إيكا لييانا

 الًتبية :

كوريفان كوتا أغونج   4يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية الدراسة بدأت الباحثة . 0

 .8112منطقة تاصلاموس وقد أمتتها يف سنة 

كوتا أغونج وقد أمتتها   0درست الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية . 8

كوتا أغونج   8. مث استمرت دراستها يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 8108سنة 

 .8100وأمتتها سنة 

إىل اجلامعة وىي جبامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  8100سنة ويف . 0

 .تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية وال

يوما، مث  41يف قرية رغلوموليو المبونج الغربية مدة  KKNقد اتبعت الباحثة 

 باندار المبونج. 01يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  PPLاتبعتها 

     



 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

الذي قد أعطى التوفيق واذلداية حىت تقدر و خلق كل شيئ،  الذي محدا هلل

الوسائل المتعددة تأثير استخدامبادلوضوع : "ىذه الرسالة العلمية  الباحثة  على إمتام

(multimedia على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة )

ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول "باندار المبونج 01نوية الحكومية الثا

على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم قي قسم تعليم اللغة العربية 

 جبامعةرادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف علىكل مشاركة 

 وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل: 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم ، ادلاجستَتة  نرفا ديانا احلاجةاألستاذة الدكتورة . 0

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

من  ربية اللغة العتعليم كرئيس قسم  ، ادلاجستَتةأمي ىجريةتورة األستاذة الدك.8

 كلية الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

اليت قد  كادلشرفة األوىل، ادلاجستَتة  احلاجة سيت فاطمةاألستاذة الدكتورة . 0

 أعطتٍت التوجيهات واإلرشادات حىت قدرت على إمتام ىذه الرسالة العلمية.



 

شكرا جزيال على تقدًن  لثاينكادلشرف ا، ادلاجستَت  قدرواألستاذ الدكتور  .4

 الوقت ومجيع االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

درسة الثانوية احلكومية ادلادلدرسة بالسيد ديوانا كاتارينا، ادلاجستَت كرئيس . 0

الفرصة لتحقيق البيانات اليت حتتاجها  ٍتباندار المبونج الذي قد أعط 01

 .الباحثة لكتابة ىذه الرسالة العلمية

 01السيدة بودي ننجسح كمدرسة اللغة العربية مدرسة الثانوية احلكومية . 0

 .ل ىذا البحثباندار المبونج، شكرا جزيال على تقدًن ادلساعدة طو 

مجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم . 0

 .واحدا فواحدا

 

 

 

عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة 

على أن  ةالباحث ترجواالرشادات إلمتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

اجلزاء حلسنهم بأحسن  عسى اهلل أن يعطيهم. رئُتاو نفس الق اهلنفس احبثهنفع ي

 دلُتساعدة وادلشاركة. ممُت يا رب العاعلى مجيع ادل اجلزاء



 

 م8102يوليو 80 باندر المبونج 
 الباحثة

 
 دياه ديفيانا  
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 محتويات البحث

  أ ............................................................. صفحة ادلوضوع 

 ب ............................................................ البحث خصمل

 ج ...................................................................... افقةمو 

 د .......................................................... ناقشةتصديق جلنة ادل

 ىــ ....................................................................... شعار

 و ....................................................................... إىداء

 ز ................................................................. ترمجة الباحثة

 ح .......................................................... تقديرشكر و  كلمة

 ي ...........................................................  زلتويات البحث

 م ............................................................... قائمة اجلداول

 ن ...............................................................  قائمة الصور

 س ............................................................ قائمة ادللحقات

 الباب األول  : مقدمة

  ....................................................... خلفيات البحث .أ 
  .......................................................تعيُت ادلشكالت .ب 

  ...................................................... ادلشكالتحتديد  .ج 

  ........................................................  البحث مشكلة .د 



 

  ................................................ ىاوفوائد البحث أىداف .ه 

  ....................................................... تشغيليالتعريف ال .و 
 

 

 

 

  النظري إلطارالباب الثاني : ا

  ........................................................ اإلطار النظري .أ 
  ...................................................... الوسائل التعليمية. 0

  ............................................... مفهوم وسائل التعليم . أ
  .................................... فوائد استخدام الوسائل التعليمية . ب
  ................................................... الوسائل ادلتعددة . ج

  ...................................... د. فوائد استخدام الوسائل ادلتعددة

  ....................................... الوسائل ادلتعددة ه. مزايا وعيوب

 ربيةنتيجة تعلم اللغة الع. 8

  .................................................. أ. مفهوم نتيجة التعلم
  ............................................ رلال تقييم نتيجة التعلمب. 

  ........................................................... . اللغة العربية0

  ......................................................... . ادلواد الدراسية4

  .................................................... الدراسات السابقة .ب 



 

   ......................................................... ج. اإلطار التفكيري

  ............................................................ د. فرضية البحث

 منهج البحثالباب الثالث  : 

  ...............................................   منهج البحث ومدخلو .أ 
  .................................................. ومكانوزمان البحث   .ب 

  ........................................................ . زمان البحث0
  ....................................................... . مكان البحث8

   ...................................................... المجتمع والعينة .ج 
  ...................................................... . رلتمع البحث0
  ....................................................... . عينة البحث8

  .................................................... البيانات ومصادرىا .د 
  ........................................................... . البيانات0
  .................................................... . مصادر البيانات8

  .................................................. البيانات طريقة جمع .ه 
  .........................................................  االختبار. 0

  .........................................................  . ادلالحظة8

  ............................................................  . الوثائق0

  أدوات البحثو. 

  ................................................ مكاملة أو مناسبة األدواتز. 

  ....................................................األدوات. مكاملة 0



 

  .................................................... . مناسبة األدوات8

  ..................................... اختبار الدرجة الصعبة كل سؤال. 0

   ......................................................... . قّوة التمييز4

  .................................................. . أساليب تحليل البياناتح

  ................................................... االختبار الطبيعية. 0

  ................................................. االختبار التجانسية. 8

  ................................................... االختبار الفرضية. 0

 رابع  : نتيجة البحث وبحثهاالباب ال

  .............المبونجباندار  01الصورة العامة لمدرسة الثانوية الحكومية  .أ 
  ........................................ البحث تحليل البيانات ونتيجة .ب 
  ................................................... البحثبحث نتيجة  .ج 

 

  قتراحاتاو خالصة الباب الخامس  : 

  ................................................................  خالصة .أ 
  ...............................................................  قًتاحاتا .ب 

 ومصادره مراجع

 الملحقات
 

  



 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

يف القرن السادس، فكان اإلسالم يلعب دورا  إندونيسيا يفالتعليم  بدألقد 

نتائج  غلدمل أنو  يف إندونيسيابينما تعليم اللغة العربية  2ىاما يف أنشطة التعليم.

طورة أن اللغة العربية قد بدأت معروفة من قبل ىناك اآلراء ادللتاريخ تطورات اللغة. 

اإلسالم يف القرن  إذ اعتنق اجملتمع على اجملتمع اإلندونيسي منذ دخول اإلسالم.

ىذا دليل على 3الثالث عشر، فإن عمر تعليم اللغة العربية كان أكثر من سبعة قرون.

ربية يف إندونيسيا قد مت تدريسها من مستوى روضة األطفال إىل تعليم اللغة العأن 

4الكلية.ى مستو 
 

لذلك ػلتاج التعليم إىل عملية التعلم، وحدثت عملية التعلم ألن الطالب 

ػلصلون على شيئ حول البيئة. وىذه البيئة يف شكل الظروف الطبيعية، واحليوان، 
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ن التعلم يف ضوء اإلسالم ىو أ5ية. والنبات، واإلنسان، أو األشياء كمواد التعليم

حياتو، وفقا بقول اهلل  ةدرج رفعلعرفةادل للحصول علىادلؤمن سلم ادللكل  واجب

 تعاىل:

                     

                         

                    

 Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : " Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Q.S Mujadillah : 00 ) 

 

كل إنسان ػلتاج التعلم إما من ية السابقة، فيمكن االستنباط أن  من األ

 وادإحدى من ادلمستوى التعليم الثانوي، أن اللغة العربية التعلم الرمسي أو غَته. ويف 

من  ،. من خالل تعليم اللغة العربيةوإتقاهناتعلمها الدينية  اليت غلب على الطالب 

 إىل أن يفهمادلفردات واليت هتدف  يكون الطالب قادرين على زيادة ادلتوقع أن
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 Mudjiono Dimyati, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 

2103).Hlm 0. 



 

كوسيلة   خرى باستخدام اللغة العربية وىيالطالب القرمن واحلديث أو الكتب األ

ة يف سور  كما قال اهلل تعاىل يف القرمن  6للتواصل وفقا لتطورات اللغة بُت ادلسلمُت.

 8:0يوسف مية 

                        

 Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya. ( Q.S Yusuf : 2 ) 

 

القرمن ادلنزل باستخدام اللغة العربية لسهولة أن  أعاله ادلذكورة اآلية تشرح

فهم مضمون الكتابة وقرائتها بقراءة صحيحة. لذلك أن اللغة العربية ىي أمر 

ضروري يف رلال التعليم. كان للمدرس دور ىام يف تنظيم وإدارة أحوال الصف 

، ألنو كل طالب لو طريقة سلتلفة يف يف التعلمإثارة اىتمام الطالب ألجل الدراسي 

تسليم ادلواد خاصة يف مستوى ادلدرسة الثانوية. لذلك غلب أن يكون ادلدرس لو 

 .ة يف وقت سلتصرفعالبلدعم التعليم وغَت مكلفة  ادلواد الفعالة

ان الوسائل التعليمية احدى من العوامل اليت تؤثر على  ،وسائل التعليمأن 

نيف الوسائل إىل ثالثة وىي الوسائل البصرية، الوسائل تصكن مي ,نتيجة التعلم

                                                             
6
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(Jakarta: Bulan Bintang, 0204). 
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ستخدامها، تؤكد الوسائل البصرية على ويف ا2وسائل السمعية البصرية. السمعية و

، والوسائل السمعية أكثر تأكيدا على عملية االستماع. جانب البصرية أو الصورة

إحدى الوسائل القادرة  بينما وسائل السمعية البصرية تؤكد على الرؤية واالستماع.

الوسائل (. multimediaعلى ترقية نتائج تعلم اللغة العربية ىي الوسائل ادلتعددة )

تستخدم لتبسيط التواصل قة أو تقنية ريأداة أو ط( ىي multimediaادلتعددة )

والتفاعل بُت ادلعلم والطالب يف عملية التعليم يف ادلدارس واليت جتمع بُت عنصرين 

كما   2ن النص، والرسم، والصورة، والفيديو، والصوت والرسوم ادلتحركة. أو أكثر م

 : 00قد شرح يف القرمن يف سورة البقرة مية 

                         

             

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar 

orang-orang yang benar!" ( Q.S AL-Baqarah : 30 )  
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(Yogyakarta: TERAS, 2112).Hlm22. 
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2.hlm 26. 



 

تستنبط أن عّلم مدم األمساء يف زمان األنبياء. لذلك بيان األية السابقة، من 

حاجة رئيسية يف احلياة، خاصة يف عملية التعلم والتعليم ىذه األمساء أن تكون 

ىي  األمساءادلرادهبذه لتسهيل ادلدرس يف تسليم أو إيصال ادلواد التعليمية و 

دلساعدة عملية  ادلهمة يف عملية التعليم,الوسائل كأحد الطرق بوجد ىذه الوسائل.

 01ميكن تبسيط تعقيد ادلواد ادلقدمة للطالب من خالل استخدام الوسائل.التعلم. 

ألن ادلدرس فقط شللة، رتيبة و  يف ادلدرسة ال تزال احلادثة كانت عملية التعليم

و ادلواد فإن ادلدرس إال يشرح في،يستخدم وسيلة واحدة ومل يستخدمو الوسائل ادلناسبة

زلدودية اإلتصالية باستخدام  عن طريق احملادثة والكتابة على السبورة. تعليميةال

ال يف بعض األحيان الكلمات يسبب صعوبات ادلدرس يف تسليم ادلواد التعليمية.  

، ىذه العملية بةيكون ادلدرس دراية بالوضع حبيث يستمر ادلواد من دون اىتمام الطل

التعليمية ىي اليت جتعل الطالب أقل فهما يف مواد تعليم العربية وعدم الدافع يف تعلم 

 .بةنتائج التعلم لدى الطلاطلفاض اللغة العربية واليت تؤثر على 

أستاذة أري بودي نينجسيو  وىذا البيان وفقا لنتيجة ادلالحظة وادلقابلة مع 

باندار المبونج. دلت على أن  01الثانوية احلكومية بادلدرسة مدرسة اللغة العربية ك
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Bahri Djamarah Syaiful Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Renika 

Cipta, 2116). Hlm 021. 

 



 

أما الوسائل ادلستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية ىي السبورة والكتاب ادلدرسي. 

 الكتاب ادلدرسي مت تقدميو إىل الطلبة أثناء عملية التعليم اجلارية بشرط أن ال يكون 

الكتاب فسدا وال شطبا. و ىذا الحال يسبب إلى انخفاض نتائج 

، 1107/1108الطلبة لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي لدى االختبار 

 ويمكن نظرىا إلى الجدول التالي:

 0جدول 
نتائج االختبار لنصف السنة الدراسية لدى طلبة  الصف العاشر بالمدرسة الثانوية 

 1107/110باندر المبونج  للعام الدراسي  01الحكومية 
No Interval KELAS 

 X A 1 X A 2 X A 3 X A 4 X A 5 X A 6 X IIS 1 XIIS 2 XIIS 3 TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1 13-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 

2 22-30 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 1 3 4 1 

3 31-39 1 3 2 6 1 3 0 0 1 3 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 

4 40-48 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 2 7 2 7 1 4 0 0 9 4 

5 49-57 0 0 3 9 5 18 4 15 0 0 4 14 1 4 2 8 3 9 22 8 

6 58-66 3 9 2 6 1

2 

43 7 25 4 12 3 11 13 46 6 24 8 25 58 22 

7 67-75 8 23 4 13 3 11 9 32 8 24 9 32 7 25 1

3 

52 6 19 67 25 

8 76-84 14 42 7 22 3 11 5 19 6 18 4 14 4 14 2 8 7 22 52 19 

9 85-93 8 23 13 41 0 0 1 4 1

4 

43 2 7 1 4 1 4 5 16 45 17 

10 94-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 34 100 32 100 2

8 

100 2

7 

100 3

3 

100 28 10

0 

28 100 2

5 

100 3

2 

100 267 100 



 

للصف العاشر بادلدرسة طلبا  800% من 0من اجلدول أعاله، يعرف أن 

% من 0. 00-00باندار المبونج ػلصلون على النتيجة   01الثانوية احلكومية 

% طالب بنتيجة 4، و02-00% طالب بنتيجة 0، و 01-88الطالب بنتيجة 

، و 00-02% طالبا بنتيجة  88، و 00-42% طالب بنتيجة 2، و 42 -41

% طالبا 00، و 24-00% طالبا بنتيجة 02، و 00-00% طالبا بنتيجة 80

 .018-24% طالب ػلصل على النتيجة 1، و 20-20بنتيجة 

انطالقا من البيانات السابقة، تستخدم الباحثة الوسائل ادلتعددة 

(multimedia)  لًتقية نتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية

توقع أن ال يكون . باستخدام ىذه الوسائل، من ادلباندار المبونج 01احلكومية 

وحتفيز الطلبة ليكونوا أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية. وىم يقدرون التعليم شلال 

ومن أعلها ىي حتقيق أىداف تعلم اللغة العربية بشكل على فهم درس اللغة العربية 

"، أن  media dan multimediaجيد وفقا دلا ذكره كدر الدين يف كتابو بادلوضوع "

فيمكنو حتفيز أفكار يف التعليم  (multimedia)طّبقو الوسائل ادلتعددة ادلدرس إذا 

أن تسَت عملية التفاعلية والتواصلية بُت ادلدرس  واىتمامهم حبيث الطلبة ومشاعرىم 

" ويف ىذا البحث تقوم الباحثة على حبثها بادلوضوع  00والطلبة بشكل جيد ومفيد.
                                                             

00  Loc. Cit 



 

على نتائج تعلم اللغة العربية  (multimedia)استخدام الوسائل المتعددة  تأثير

 .باندار المبونج" 01لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 

 تعيين المشكالت . ب

استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة أعاله، فتعُت الباحثة بعض ادلشكالت 

 التالية :

 مقابلة ادلواد التعليمية يشعر الطلبة بالصعوبة يف. 0

 قلة فهم الطلبة للمواد التعليمية من دون استخدام الوسائل. 8

 الدوافع لدى الطلبة يف تعلم مواد اللغة العربية قلة . 0

كانت عملية التعليم ال تزال رتيبة وشللة، ألن ادلدرس فقط يستخدم وسيلة . 4

 .واحدة ومل يستخدمو الوسائل ادلناسبة

لسنة الدراسية يف درس اللغة اطلفاض نتائج التعلم لدى الطلبة لنصف ا. 0

 العربية

 ج. تحديد المشكالت

 الباحثة ددحت نميكن أبناء على تعيُت ادلشكالت ادلذكورة أعاله، 

( multimediaاستخدام الوسائل ادلتعددة ) تأثَت" وىي ادلشكالت يف ىذا البحث  



 

احلكومية على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية 

 ".باندار المبونج 01

 د. مشكلة البحث

استخدامالوسائل فمشكلة البحث من ىذا البحث ىي : ىل ىناك تأثَت 

على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر ( multimedia)ادلتعددة 

 ؟باندار المبونج 01بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 ىاوفوائدالبحث ه. أىداف 

 البحثأىداف . 0

وىدف البحث من ىذا البحث ىو دلعرفة تأثَت استخدامالوسائل ادلتعددة 

(multimedia)  على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة

 باندار المبونج. 01الثانوية احلكومية 

 فوائد البحث. 8

كمادة للنظر فيو لتحسُت أنشطة تعليم اللغة العربية من خالل استخدام  . أ

 .(multimedia)الوسائل ادلتعددة 

 كأداة لتسهيل ادلدرس يف توصيل ادلواد التعليمية يف الصف الدراسي؟   . ب



 

الوسائل ج. أن يكون ىذا البحث مصدرا من مصادر ادلدرس يف تطبيق 

 يم.يف عملية التعل (multimedia)ادلتعددة 

 د. لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة.

 التعريف التشغيلي و.

ثَتة ادلوجودة ىف لتجنب عن األخطاء ىف فهم و تفسَت االصطالحات الك

 :ببياهنا تفصيال ةقوم الباحثتس ،ىذا ادلوضوع

 (multimedia) تأثَت استخدام الوسائل ادلتعددة. 0

الكبَت، وىو القوة الواردة أو الناشئة عن  التأثَت وفقا لقاموس اإلندونيسي 

أما  02.الشيئ إما من ) األشخص أو الكائن( واليت تشكل شخصية الثقة وتنميتها

والتأثَت  التأثَت عند م. سوينطا فهو قيمة نوعية لإلعال من خالل الوسائل ادلعينة.

ص أو وفقا لعلم االجتماع الريفي ىو القوة تؤدي إىل تغيَتات يف سلوك األشخا

قوية يف أيدي مستخدمها بفعالية بأغراض أداة  ياجملموعات األخرى.الوسائل ى

معينة، خاصة للمجتمع واألطفال الذين يستخدمون اجلوانب العاطفية أكثر من 

وبالتايل فإن االستخدام ىو عملية، وصناعة، وكيفية  03اجلوانب العقالنية.
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Nasional Balai Pustaka, 2115). Hlm 242. 
03
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كيفية االستخدام   سي ىوواالستخدام وفقا للقاموس اإلندوني 04لالستخدام.

 05واالستعمال.

" وىي  multiبُت كلمة "  زيجىي ادل (multimedia) الوسائل ادلتعددةأما 

( multimedia)الوسائل ادلتعددة تعريف 06والوسائل ىي اجلمع من وسيلة.متعددة، 

وفقا دلوسوعة اللغة اإلندونيسية وىي استخدام أجهزة الكمبيوتر لتقدًن ودمج 

والصوت، والصور، والرسوم ادلتحركة، والفيديو من خالل األدوات النصوص، 

واالتصاالت حبيث ميكن للمستخدم قادر على  التنقل، والتفاعل، والعمل 

 00والتواصل.

مزيج ىي  (multimedia) الوسائل ادلتعددةمن التعريف السابق، فتستنبط أن 

سمعية ، ووسائل البُت الوسائل األخرى كمثل وسائل البصرية، ووسائل السمعية

 البصرية.
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 نتيجة التعلم. 8

نتيجة لتحديد أن نتيجة التعلم عند دمياطي وموجيونو يف كتابو وىي عملية 

، وىدفها ىو التعلم لدى الطالب من خالل أنشطة التقييم أو قياس نتيجة التعلم

األرقام أو دلعرفة مستوى صلاح الطالب بعد اتباع عملية التعليم واليت تظهر يف شكل 

تغيَت سلوك فهي  التعلم نتيجة أن Ngalim Purwanto وأما رأي 02احلروف أو الرموز.

 02بعد حصولو على إتقان ادلواد ادلقدمة يف عملية التعليم والتعلم.الطالب 

 اللغة العربية. 0

ال توجد اللغة كل لغة ىي التواصل للمتكلم، من وجهة النظر إىل ىذا الرأي 

21اللغات األخرى. يقصد هبذا الرأي أن اللغة ىي أداة اإلتصال.متفوقة من 
ن اللغة أ .

وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت وىي نظام الرمز ضلو الصوت اعتباطيا ويستخدم هبا 

ليست ذلا اجملتمع للتعاون وللتعامل. واللغة عند سودريونو ىي وسيلة إتصالية فعالة 

تعبَت عن أفكار اإلنسان بوسيلة اسم األشياء أو مثالية. بينما اللغة عند فالط ىي ال

 النطق من خالل الفم.
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اللغة الصامية، والعربية القياسية تأيت من الغة العربية اللغة العربية ىي 

ويف نصف القرن، أن اللغة العربية وىي أداة رئيسية للثقافة وخاصة يف  الفصحى.

العربية كلغة القرأن وىي لغة العبادة يف أن تعلم اللغة العلوم والرياضيات والفلسفة. 

اإلسالم، ألن اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدكة يف القرمن. كما قال اهلل تعاىل يف 

 القرمن:

                            

―Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya)‖.( Q.S Az –Zukhruf : 3 )
20

 

 

اآلية السابقة شرحا واضحا، أن القرمن ادلنزل باللغة العربية حىت ميكن أن تشرح  

نفهم مضمون الكتابة وقرائتها قراءة صحيحة. لذلك أن اللغة العربية من أىم اللغات يف 

 عامل التعليم. 

يف ىذا البحث ىناك ثالثة العناصر غلب انطالقا من التعريفات السابقة،  

 ىي، تأثَت استخدام الوسائل النتعددة، واللغة العربية، ونتائج التعلم.و دراستها 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اإلطار النظري . أ

 . الوسائل المتعددة0

 يةوسائل التعليمال مفهوم . أ

التعليم ىو زلاولة التعلم، واليت يسبب الطلبة يتعلم الشيئ بطريقة فعالة 

عبارة عناالتصال   ىو تعريف التعليم أن على Oemar Hamalik أير 22وفعالية.

يتضمن العناصر من اإلنسانية، وادلواد، وادلرافق، وادلعدات، واإلجراءات اليت تؤثر 

 على بعضها البعض يف حتقيق أىداف التعليم.

مبعٌت "أوساط"، و الوسائل يف اللغة العربية مجع     ‖medius―الوسائل لغة 

 Gerlach dan  Ely قالفوىي نقل الرسالة من ادلرسل إىل مستحقها.من "وسيلة" 

كل إنسان ومواد أو أحداث ليكون الطالب قادرين على أن الوسائل ىي 

ومعٌت الوسائل وفقا لقاموس 23ساب اخلربات وادلهارات أو ادلواقف. اكت

 ىي عنصر مزيفأداة أو وسيلة اإلتصال. بينما الصورة اإلندونيسي الكبَت ىو 

 صنعتو األيدي البشرية بنتائج اخلربشات أو ادلطبوعات.
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حتضر الوسائل التعليمية يف عملية التعليم من عنصر التعليم الالزم 

اىتمامو بادلدرس. وباستخدام الوسائل ميكن تبسيط ادلادة الصعبة اليت قدمها 

.ادلعلم إىل الطلبة.
وبذالك أن عملية التعليم باستخدام الوسائل، ميكن أن 24

تساعد الطالب لديهم فهم جيد للمواد ادلقدمة من ادلعلم ويتخلق بأخالق 

 الكرمية.  

تعريف الوسائل أن الوسائل اليت تقصدىا الباحثة ىي الوسائل ادلتعددة. 

ودمج عرض يف  استخدام الكمبيوترىو ادلتعددة وفقا دلوسوعة اإلندونيسية 

الرسوم، والنصوص، والصوت، والصورة، بروابط وأدوات تسمح للمستخدم 

 25باالستقصاء والتفاعل، واالبتكار، واالتصال. 

االستنباط من اآلراء السابقة، أن الوسائل التعليمية ىي األداة ميكن 

 استخدامها ادلعلم دلساعدة عملية التعلم وىي كوسيلة سهلة فهمها الطالب. 
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 فوائد استخدام الوسائل التعليمية  . ب

26رأي عارف سادميان أن الوسائل ذلا فوائد كما يلي:
 

 احلد من ادلكان والفرصة واحلواس كالتايل: ل. حتلي0

 ميكن استبدال األشياء الكبَتة بالواقع، أو الصور، أو األفالم.أ(  

 الصور.أن تساعد األشياء الصغَتة بالعرض اجلزئي، أو األفالم، أو ب( 

 high-speedأو timelapseج( أن تساعد احلركة البطيئة أو السريعة ب 

phothography. 

د( ميكن عرض األحداث ادلاضية مرة أخرى من خالل األفالم ادلسجلة، أو 

 الفيديو، أو الصور شفهيا.

 ه( الكائنات ادلعقدة ميكن تقدميها مع النماذج أو الرسوم البيانية.

 ميكن تصورىا يف شكل األفالم أو الصور.مفاىيم واسعة و( 

 . توضيح العرض ألن ال تكون ادلعلومات قولية فحسب )نطقا وكتابة(8

 . إضياع النفوس السلبية من الطلبة باستخدام الوسائل التعليمية0
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 ج. الوسائل المتعددة

وقد عرفت الوسائل ادلتعددة ادلكونة من كلمتُت حسب الًتمجة العربية 

"multiإذا كان للمستخدم حر يف 27عٍت متعدد، و وسائل مجع من وسيلة. " وت

سيطرة الوسائل ادلتعددة، وىذا ما يسمى الوسائط التفاعلية واليت تتكون من 

.مجيع الوسائل كالنصوص، والرسوم البيانية، واألصوات التفاعلية.
28 

 معٌت الوسائل ادلتعددة وفقا دلوسوعة اإلندونيسية ىو استخدام الكمبيوتر

يف عرض ودمج الرسوم، والنصوص، والصوت، والصورة، بروابط وأدوات تسمح 

..للمستخدم باالستقصاء والتفاعل، واالبتكار، واالتصال
 Elsom – cookأي ر 29

 يف كتاب منَت أن الوسائل ىي: 
 ―multimedia is the combination of a variety of communication channel 

into a co-ordinated communicative experience for which an integrated cross – 

channrl language of interpretation does not exist”.Kemudian menurut reddi 

dalam buku munir menyatakan bahwa multimedia can be defined as an 

integration of multiple media elements( audio,video,graphic, text,animation,etc.) 

into one synergetic and symbiotic whole that resukt in more benefits for the end 

user tahn any one of the media elements can provide individually.
30
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  steven hackbarthىناك التعريف األخرى عن الوسائل ادلتعددة كما ذكر 

 وىي:
“Multimedia is suggested as meaning the use of multiple media formats 

for the presentationn of information,including texts,still or animated 

graphics,movie segments,video,and audio information,computer-based 

interactive multimedia includes hypermedia and hypertext. Hipermedia is 

a computer –based system that allows interaktive linking of multimedia 

format information including text,still or animated graphic,movie 

segments,video,and audio.hypertext is a non-linier organized and 

accessed screens of text and static diagrams,pictures,and tables.
31

 

التعريفات ادلذكورة، تستنبط أن الوسائل ادلتعددة ىي أداة مستخدمة  من  

كوسيلة إلرسال الرسالة من ادلرسل إىل متلقى الرسالة لسهولة نيل ادلعلومات 

خاصة يف عملية التعليم. وعند الباحثة أن الوسائل ادلتعددة ىي مزيج من 

ئل الصورة، أو الوسائل السمعية أوالوسائل السمعية الوسائل ادلختلفة إما الوسا

كما أوضح  حتتوي على بررليات الصوت، واحلركة، واحلجم أو غَتىا.البصرية 

 كا سا فيًتي و سعد الدين أن الوسائط ادلرئية ىي : إي
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 This visual media is used  as a solution for learning Arabic in the industrial 

era 4.1 which is a easier receive material with only on media that can be seen, but 

researchers see several inclouding the type official media to be used.
32

 

 . وسائل الصورة0

وسائل إال ىي ،و أن وسائل الصورة عند فتح الرمحن يف كتاب نانا سوجانا

.أو الصور ادلطبوعة. باستخدام حواس البصر كالرسوم
كما رأي أوىل النوحى   33

34بأهنا وسيلة أكثر الًتكيز على حواس البصر.
. 

 أنواع وسائل الصورة . أ

 OHP, Film strip,slideوسائل الصورة العرضية، مثل ( 0

(  وسائل الصورة العرضية غَت العرضية، مثل متثيل الصور، والرسوم البيانية، 8

35ولوحات العرض. واخلرائط، واألشياء ادلصنوعة،
. 

 ب. مزايا وعيوب لوسائل الصورة

 مزايا:
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 ( التكرار0

 ( إضياع زلدودسة اخلربات ادلمتلكة من الطالب8

 (  وجود التفاعل بُت الطلبة مع البيئة0

 ( تعزيز الرغبة اجلديدة 4

 ( حتسُت الرغبة واىتمام الطلبة0

 عيوب :

 (  أهنا بطيئة وأقل عملية0

 مساعها( عدم 8

 تقدم ىذه الوسائل صورة توكل اإلخبار( 0

 . وسائل السمعية8

وسائل السمعية ىي وسيلة فيها رسالة ميكن تسليمها من خالل حواس 

السمع. رأي سوجانا أن وسائل السمعية ىي ادلادة حتتوي على الرسالة السمعية 

ميكن حتفزىا أفكار الطالب، ومشاعرىم، واىتمامهم ورغبتهم حىت تصبح عملية 



 

. ليم.التع
فهيالرسالة اليت يتم توصيلها    cepi riyana عندوسائل السمعية ما أ36

37من خالل احساس السمعية.
 

 أنواع وسائل السمعية . أ

 ( باذلاتف0

 ( بالكمبوتر8

 ( الراديو أو الشريط0

4)Compact disk 

0 )Casset Recorder 

 ب. مزايا وعيوب لوسائل السمعية

 مزايا :

لالىتمام، وتسليم احملادثة والرسالة ببساطة واختصار  ( أن تكون الوسائل مثَتة0

 حىت يسهل الطلبة فهمها فهما جيدا.

 أن تستخدم اللغة واضحة ومهذبة ( 8

.( ذلذه الوسيلة أرخص من اآلخر، وال ػلتاج إىل وقت طويل يف استخدامها.0
38
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 يف ادلقاالت العلمية، وىي : karangan aronoعيوب ىذه وسائل السمعية عند

 ( تكون ادلادة ثابتة يف وسائل السمعية0

 ( يستغرق وقتا طويال يف تطوير وعرض ادلادة ادلوجودة يف وسائل السمعية8

حتديد إيصال ادلعلومات السريعة، ميكن أن يسبب صعوبات ادلستمع ألن لو ( 0

 خلفية مسعية سلتلفة

( تقدم ىذه الوسيلة معلومة واحدة، حبيث ال يتم احلصول على تعليقات 4

 39مباشرة. 

 . وسائل السمعية البصرية 0

أن وسائل السمعية البصرية ىي رلموعة من الوسائل اليت حتتوي على 

صوت وصور. وىذه الوسائل ذلا قدرة أفضل، ألهنا تتضمن الصوت 

 40ا:والصورة.تقسم ىذه الوسائل إىل قسمُت، وعل

 عرض الصوت والصورة الثابتة.:  وسائل السمعية البصرية الثابتة ( أ

 عرض الصوت والصورة ادلتحركة.وسائل السمعية البصرية ادلتحركة :   ( ب

 أنواع وسائل السمعية البصرية . أ
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 41التلفاز، وىو الرؤية عن بعيد.( 0

.( الفديو والشريط، وعلا الوسائل تتكون من الصوت والصورة ادلتحركة.8
42

 

 ( الشرائح الصوتية لديها القدرة على عرض الصور الكبَتة. 0

 

 مزايا وعيوب لوسائل السمعية البصريةب. 

 يقول أرشاد أن بعض ادلزايا والعيوب لوسائل السمعية البصرية، ىي كالتايل :

 . مزايا0

 األفالم والفديو ميكن أن تكمل اخلربات األساسية لدى الطالب( 0

 (  ميكن لألفالم والفديو تصوير العملية ادلناسبة 8

 ( تغريس ادلواقف أو اجلوانب العاطفية األخرى0

 ( تعزيز أفكار الطالب حلل ادلشكلة يف الفيئة4

 . عيوب8

 غال ووقت متعدد( ػلتاج إىل مثن 0

 ( ليس كل الطالب قادرين على حتقيق ادلعلومات ادلنقولة8
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مع االحتياجات واألىداف التعليمية ( ال تناسب الوسائل دائما 0

 43ادلطلوبة.

 فوائد استخدام الوسائل المتعددةد. 

 وعلى وجو عام، أن الوسائل ادلتعددة ذلا فوائد، منها :

 (  توضيح عرض الرسالة حىت ال تكون ادلعلومات قولية0

 ( حتليل احلد من ادلكان والزمان واحلواس8

 باستخدام الوسائل ادلتعدد(  إضياع انفوس السلبية من الطلبة 4

.( يقدر ادلعلم على تقدًن ادلادة إىل الطلبة من خالل استخدام الوسائل.0
44

 

 األخرى عند بعض اخلرباء، منها : فوائدالىناك 

( : فوائد الوسائل اجليدة عند ادلعلم، 8112:0قال ىجَت أمحد سنكي )

 وىي كالتايل:

 تقدًن التوجيات واإلرشادات لتحقيق األىداف . أ

 توضيح ترتيب التعليم باجليد . ب

 ج. توفَت اإلطار ادلنهجي للتعليم

 ىناك فوائد الوسائل عند الطلبة، وىي :
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 حتسُت تشويق الطلبة يف التعلم . أ

 تقدًن وحتسُت التعلم ادلتعدد  . ب

ج. تقدًن ادلعلومات األساسية والرئيسية منهجية حىت يصبح التعليم 

 سهال

 د. حتقيق حالة التعلم من غَت اإلجبار

 مزايا وعيوب الوسائل المتعددةه. 

وسائل ادلتعددة مزايا منها: أن تكون الوسائل تفاعلية. ىناك  يف استخدام

 :fenrinchبعض الفوائد من الوسائل ادلتعددة عند 

 الطالب لو دافع يف تناول ادلعرفة والردود. . أ

 أن يدرس الطالب حسب قدراهتم.  . ب

 45ج. أن يدرس الطالب يف أي وقت كان. 

 وباإلضافة إىل ذلك، أن ذلذه الوسائل عيوب كالتايل :

ال يعتاد الطالب على مزيج الوسائل ادلتعددة، مثل الصور ادلتحركة  . أ

 والثابتة أو النصوص اليت يتم إنشاؤىا بوسيلة الكمبيوتر أو الصوت.

 يتحَت الطالب على استخدام الوسائل ادلختلفة  . ب
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كثر العملية العاطفية وحتويل ج. البد دلستخدم الوسائل التقليدية لو أ

 من وسائل ادلتعددة التفاعلية.ادلعرفة ادلقدمة  

 نتيجة تعلم اللغة العربية. 1

 مفهوم نتيجة التعلم . أ

أن التعلم والتعليم كعملية تتكون من ثالثة العناصر وىي أىداف التعليم، 

اخلربات، ونتيجة التعلم. لذلك نتيجة التعلم ىي أمر مهم يف التعليم. مفهوم 

 نتيجة التعلم عند اخلرباء كالتايل : 

أو فورونطا أن نتيجة التعلم ىي تغيَت السلوك للطالب بعد تناول يرى 

.دمة يف عملية التعلم والتعليم. إتقان ادلادة ادلق
أما نتيجة التعلم عند دمياطي  و46

نتيجة التعلم أن موجونو فهي نتيجة التعامل من التعلم والتعليم. وىناك رأي مخر 

ىي التأثَت جلميع عملية حتصيل ادلعرفة، وىي كنتيجة من تغيَت السلوك ميكن 

 ادلعرفية أو احلركية.قياسها من خالل االختبارات السلوكية أو القدرة 

بعد نتيجة التعلم وىي القدرة ادلمتلكة للطالب وفقا بالتعريف السابق بأن 

أن القدرة حتتوي على اجلوانب ادلعرفية، والعاطفية، .إتباع التعليم من ادلعلم

 واحلركية.
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 مجال تقييم نتيجة التعلم   . ب

 penilaian proses hasilوفقا لبيامُت بلوم يف كتاب نانا سوجانا مبوضوع "

belajar mengajar : ىناك ثالث رلاالت يف تقييم نتيجة التعلم، وىي " 

 . رلال ادلعريف0

يف مستوى عملية التفكَت، تتكون نتيجة التعلم العقلي من ستة اجلوانب  

 منها:

ادلعرفة، وىي قدرة الطالب على التذكر عن األمساء وادلصطالحات،  . أ

 أشبة ذلك.واألفكار، واألعراض، والصيغ وما 

 الفهم، وىو قدرة الطالب على فهم الشيئ ما بعد معرفتو.  . ب

ج. التطبيق، وىو القدرة على تطبيق أو استخدام اآلراء والصيغ و 

 النظريات يف حاالت جديدة وملموسة.

د. التحليل، وىو القدرة على البحث أو عرض ادلواد يف فهم العالقة بُت 

 األجزاء أو العوامل األخرى.

 التوليف، ىو القدرة على التفكَت وىو ضد عكلية التفكَت التحليلي.ه. 



 

و.  التقوًن، ىو القدرة على إصدار األحكلم بشأن ادلوقف أو القيمة أو 

.الفكرة. 
47

 

 رلال العاطفي. 8

رلال العاطفي ىو التقييم يشَت إىل ادلوقف. يتكون تقييم ادلوقف من 

 يم، والتنظيم، والتدخيل.مخسة اجلوانب وىي القبول، والرد، والتقي

 . رلال احلركي0

 48من رلال احلركي تتعلق بقدرة اإلجراء بعد تسلم اخلربة لتعلمو.نتيجة أن ال

قامت الباحثة بقياس اجلوانب ادلعرفية واختارت ىذه  ويف ىذا البحث،  

 اجلوانب ألن موضع البحث ىم طلبة الصف العاشر يف مادة صفة اإلنسان.

 اللغة العربية . 2

اللغة ىي أداة اإلتصال يستخدمها اإلنسان للتواصل بُت األفراد واجملموعات 

 التعريفات العديدة عن اللغة العربية، منها:ىناك األخرى  يف البيئة. 

أن اللغة ىي نظام تطوير السكولوجية الفردية يف  Bill Adamsيرى  . أ

 سياق موضوعي.
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التفكَت ادلتعلق شكل من أشكال أن اللغة ىي    Wittgenstein يرى  . ب

 بالواقع ولو منهجي منطقي.

ىي نظام الصوت ميكن مجعها وفقا  William A.Haviland   ج. واللغة عند

 لقواعد معينة.

التعبَت عن أفكار اإلنسان بوسيلة اسم بأن اللغة ىي   Plato د. قال 

 األشياء أو النطق من خالل الفم.

وىي نظام الرمز ضلو الصوت  ه. أن اللغة وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت

 اعتباطيا ويستخدم هبا اجملتمع للتعاون وللتعامل

  من التعريفات السابقة، ميكن االستنباط بأن اللغة ىي أداة اإلتصال يعرب هبا

 عن أفكاره شلا يؤدي إىل ادلعٌت ادلعُت وادلستخدم يف البيئة. إنسان  كل

 

 . المواد الدراسية3

 ىذا البحث ىي صفة اإلنسان.أن ادلادة ادلبحوثة يف 

StandarKompetensi KompetensiDasar Indikator 

3.5Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat, menemukan 

Menggambarkan sifat 

orang ( sifat al – insan 

),dengan memperhatikan 

Siswa mampu 

menjelaskan 

mufrodat tentang 



 

makna atau gagasan 

dari ujaran kata, frasa 

dan kalimat bahasa 

Arab tentang tafis al 

–insan  

fungsi sosial ,struktur 

teks,dan unsur kebahasaan  

pada teks interaksi  

transaksional lisan dn 

tulis,sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

tafis al –insan 

kedalam bahasa 

indonesia dan 

sebaliknya. 

0. `Siswa mampu 

membaca dan 

mengartikan 

tentang tafis al 

–insan  

2. Siswa mampu 

menulis tentang 

tafis  al –insan 

dengan 

menggunakan 

bahasa arab 

 

3. Siswa mampu 

menghafal dan 

menggunakanny

a tafis al –insan 

dalam 

kehidupan 



 

 

ا . ب

 لدراسات السابقة

 ىناك العديد من الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذه البحث، منها:

مبوضوع "تطويرالوسائل ادلتعددة  ، أونيك أمبار وايت(8101ادلقاالت العلمية ). 0

الباحث على تطوير تكاملة". ويف ىذه ادلقاالت يركز دلوضوعات التعلم ادل

ىناك التشابو ذلذا البحث ىو 49املة.الوسائل ادلتعددة دلوضوعات التعلم ادلتك

تطوير الوسائل ، أما الفرق بينهما فهو فيالوسائل ادلتعددة يبحث كالعلا عن 

تبحث الباحثة عن "تأثَت ويف ىذا البحث  .ادلتعددة دلوضوعات التعلم ادلتكاملة

 استخدام الوسائل ادلتعددة على نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة".

. ادلقاالت العلمية، أيسيت وحيوين  مبوضوع "تأثَت استخدام الوسائل ادلتعددة يف 8

تعليم الفيزياء على اكتساب التعلم" . ىناك التشابو ذلذا البحث ىو يبحث  

استخدام الوسائل تأثَت كالعلا عن الوسائل ادلتعددة ، أما الفرق بينهما فهو يف 

 ب التعلم. ادلتعددة يف تعليم الفيزياء على اكتسا

                                                             
 

sehari-hari. 



 

( طلبة اجلامعة اإلسالمية 0080018140. الرسالة العلمية، نور مطمئنة )0

احلكومية بوروكَتتو مبوضوع "استخدام الوسائل ادلتعددة يف تعليم اللغة العربية 

بوروكَتتو بانيوماس". ىناك التشابو ذلذا  8مبدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية 

سائل ادلتعددة، أما الفرق بينهما فهو البحث ىو يبحث كالعلا عن الو 

استخدام الوسائل ادلتعددة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية 

 بوروكَتتو بانيوماس. 8اإلسالمية 

 ج. اإلطار التفكيري

أحد مؤشرات النجاح يف عملية التعليم والتعلم ىو ػلصل الطلبة على 

ة التعلم ىي جزء من أجزاء مهمة البد اىتمامها النتيجة األعلى. وىذا مبعٌت أن نتيج

كانت النتيجة األعلى اليت حصل عليها الطلبة ميكن أن تظهر   يف عملية التعلم.

صلاح عملية التعلم. لكن يف الواقع ليس كل الطلبة قادرين على حتقيق نتائج التعلم 

تعددة حبيث أن مناسبا باألىداف ادلطلوبة، وذلك ألن ادلعلم ال يستخدم الوسائل ادل

ليقدروا يكون التعليم شلال. نظرا إىل ىذه احلاالت، البد اىتمامو ادلعلم جبميع الطلبة 

على حتقيق النتائج اجليدة واليت حتتوي على إتقان ادلفردات وأربع ادلهارات اللغوية 

ىي مهارة اإلستماع، والقراءة، والكالم، والكتابة. ويف ىذا البحث تركز الباحثة على 

 ائج التعلم باستخدام الوسائل ادلتعددة. نت



 

ىناك العديد من احملاولة ميكن استخدمتها الباحثة يف تصحيح التعليم، 

واحدة منها ترقية نتائج التعلم من خالل استخدام الوسائل ادلتعددة. حيث يوزع 

طالب. يعطي الطلبة الفرصة لبناء  4-0الطلبة إىل اجملموعات الصغَتة حتتوي على 

موعة مسؤولية عن صلاح اجملادلعرفة ادلادية اخلاصة على أساس البيئة واخلربة. لكل 

نفسو وأعضاء اجملموعة األخرى عن طريق التعاون وادلساعدة بعضهم البعض يف إمتام 

 واجباهتم وفس فهم ادلواد الدراسية.

التعلم استنادا إىل البيان السابق، ميكن تعريف الوسائل ادلتعددة بأهنا نشاط 

اجلماعي ادلوجو لغرض حبث األشياء من خالل عملية التعاون، وادلساعدة كذلك 

 لتنشيط الطالب يف عملية التعلم.

ولوضوح ىذا البيان عن تأثَت استخدام الوسائل ادلتعددة على نتائج تعلم 

سوف تصورىا الباحثة يف شكل اإلطار التفكَتي على ،اللغة العربية لدى الطلبة

 يل:النحو التا

  



 

 0الصورة 

 اإلطار التفكيري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 د. فرضية البحث

 أن الفرضية اليت قدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي: 

 التعليم يف ادليدان

 . يركز التعليم على ادلعلم0

 . التعلم السليب8

. ال يستخدم ادلعلم الوسائل 0

 ادلتعددة

 

 التعليم ادلثايل:

 . يركز التعليم على الطلبة0

 . التعلم النشط8

 . استخدام الوسائل ادلتعددة0

 التعليم باستخدام الوسائل ادلتعددة
 

التعليم باستخدام الكتاب 
 ادلدرسي/وسيلة واحدة

 نتائج تعلم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية



 

العربية لدى "وجود تأثَت استخدام الوسائل ادلتعددة على نتائج تعلم اللغة 

باندار المبونج للعام الدراسي  01طلبة الصف العاشر مبدرسة الثانوية احلكومية 

8102/8102." 

 H0 :  
0    

2
أصغر من نتائج تعلم اللغة العربية باستخدام الوسائل ادلتعددة :  

 النتائج باستخدام الكتاب ادلدرسي.

H1:  
0   

2
باستخدام الوسائل ادلتعددة أكرب من نتائج تعلم اللغة العربية    :   

 النتائج باستخدام الكتاب ادلدرسي.

 

  



 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 ومدخل البحث ومنهج . أ

ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. ىذا البحث إن ادلدخل ادلستخدم يف 

حيث الباحث ال ميكن أن يالحظ مجيع ادلتغَتات  و التجرييبباستخدام طريقة شب

 50.ذات الصلة، ولكنو يالحظ على متغَت واحد فحسب وىو ادلتغَت الشاىر

 Non Randomize Control Gruop Pretest and postestتصميم البحث ىو 

design.51 .يتكون ىذا التصميم إىل فصلُت علا الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب 

 ، وعلا اجملموعة لالختبار القبليبحث إىل رلموعتُتيقسم موضع ال ويف ىذا البحث

 (.T2( واالختبار البعدي بعالمة )T0بعالمة )

 .02جدول 
 تصميم البحث

Kelompok Perlakuan Test 

Eksprimen ( R ) T – 0  O 

Kontrol ( R )   T – 2  O 

                                                             
50 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2010).Hlm 52. 
51 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Dan Penguasaan 

Metodologi Penelitian (Malang: UIN Malang Press, 2008).Hlm.200 



 

 

 البيان :

R  :يدل على استخدام عشوائي يف اختيار الفصل التجرييب 

O الحظة أو االختبار: ادل 

T ( :T – 0 و ،)( التجربة للفصل التجرييب )الفصل الذي يستخدم الوسائل ادلتعددة

 (T – 2التجربة ) .للفصل باستخدام الكتاب ادلدرسي 

قبل أن يتم عالجها، يقدم االختبار إىل الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب. 

تجرييب باستخدام الوسائل ادلتعددة واخلطوة التالية ىي تقدًن التجربة إىل الفصل ال

ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بإعطاء  والفصل ادلراقيب باستخدام كتاب ادلدرسي.

 كانت نتائجها ذلا مقارنة بالدرجة يف االختبار القبلي.االختبار البعدي واليت  

 وزمان البحث ومكان  . ب

 . زمان البحث0

باندار  01لثانوية احلكومية يعقد ىذا البحث يف شهر أكتوبر يف مدرسة ا

 . 8102/8102.8المبونج لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 

 

 



 

 . مكان البحث1

باندار المبونج للعام  01مبحث البحث ىو يف مدرسة الثانوية احلكومية 

 .8102/8102.8الدراسي 

 ج. المجتمع والعينة

 البحث . مجتمع0

وع البحث، وموضوع البحث أن اجملتمع عند سوترسنو ىادي ىو كل موض

.ميلك صفة ومجلة خاصة حىت يصَتىا الباحثة موضوع البحث.
52

ما الذي يصسر أ  

 01 طلبة الصف العاشر يف مدرسة الثانوية احلكوميةاجملتمع يف ىذا البحث، فهو 

طالبا ومن  22طالبا. من الرجال  800فصول بعدد  2باندار المبونج ويتكون من 

 طالبة كما يف اجلدول التايل: 002النساء 
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 Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Skripsi Thesis (Yogyakarta: Andi Offset, 

2114).hlm.21. 



 

 .12جدول  
 عدد مجتمع البحث 

 

 

0.  

2.  

3.  

 

 

 . عينة البحث1

من كل عند ىدري النواوي أن العينة ىي بعض من اجملتمع وتوكل 

53العينة.
يف أخذ العينة من خالل تقنية العينة ادلشبعة. أن العينة وفقا ل سهارمسي  و.
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 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: gajah mada univercity press, 

0226).hlm.044. 

 عدد الطلبة الطلبة الفصل النمرة
 النساء الرجال

0 X MIA 0 08 88 04 
8 X MIA 2 08 81 08 
0 X MIA  3 2 02 82 
4 X MIA  4 2 02 80 
0 X MIA  5 08 80 00 
0 X MIA  6 00 00 82 
0 X IIS 0 01 02 82 
2 X IIS 2 2 00 80 
2 X IIS 3 00 02 08 

 800 002 22 اجملموع
 



 

أما العينة ادلشبعة فهي تقرير العينة  54أريكنطا وىي الطريقة ادلستخدمة ألخذ العينة. 

أوراق صغَتة عن طريق كتابة األرقام ع لف م cluster random samplingباستخدام 

لكل فصل والذي يهدف لتحديد الفصل ادلراقيب والفصل التجرييب.كما كتب يف 

 اجلدول التايل:

 2. 2جدول 
 عدد عينة البحث

 

 

 

 

 

 د. البيانات ومصادرىا

 . البيانات0

 أن البيانات احملتاجة هبذا البحث وىي كالتايل: 

 البيانات األساسية . أ

 ( بيانات نتائج التعلم لدى الطلبة يف درس اللغة العربية0
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

cipta, 2101).hlm. 033 

عدد  الطلبة الفصل النمرة
 النساء الرجال الطلبة

0 X MIA 2 08 81 08 
8 X MIA 6 00 00 82 

 01 00 80 اجملموع



 

 ( بيانات تأثَت الوسائل النتعددة على نتائج تعلم الطلبة8

 

 ب. البيانات الداعمة

 01ضوع البحث وىو يف مدرسة الثانوية احلكومية ( صورة العامة عن مو 0

 باندار المبونج

باندار  01( حالة طلبة الصف العاشر يف مدرسة الثانوية احلكومية 8

 المبونج

باندار  01( حالة ادلدرسُت وادلوظفُت يف مدرسة الثانوية احلكومية 0

 المبونج

باندار  01( حالة ادلرافق والتسهيالت يف مدرسة الثانوية احلكومية 4

 المبونج

 . مصادر البيانات8

 لتحقيق البيانات السابقة حتتاجها الباحثة إىل مصادر البيانات التالية:

باندار  01ادلستجيب، وىو طلبة الصف العاشر يف مدرسة الثانوية احلكومية  ( أ

 المبونج

 ظفُت اإلداريُتادلقابل، وىو رئيس ادلدرسة، ومدرس اللغة العربية وادلو  ( ب



 

( التوثيقية، وىي بعض السجالت أو ادللفات حتتوي على البيانات الداعمة ج

 هبذا البحث.  

 طريقة جمع البياناته. 

ويف ىذا البحث، مجعت الباحثة البيانات من خالل بعض الطرق واألدوات 

 التالية:

 االختبار. 0

أي  أو التمارين من األسئلة عبارة عن سلسلة أن االختبار عند عينُت ىو

55.لتناول اإلجابة كأساس حتديد النتيجة  ادلستخدمة از مخرجه
ىذا  أجرى .

االختبار دلعرفة قدرة الطلبة بعد إجراء التعليم. واألدوات ادلستخدمة جلمع البيانات 

 االختيار من متعدد. بشكل األسئلة ادلقالية و

 . ادلالحظة8

متت ىذه ادلالحظة من خالل ادلالحظة ادلشاركة دلوضوع البحث لتحقيق 

بة، حالة ادلدرسُت البيانات الداعمة كصورة العامة دلوضوع البحث، حالة الطل

 وادلوظفُت كذلك حالة ادلرافق والتسهيالت.
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 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: Hilal Pustaka).Hlm 012. 



 

 . التوثيقة0

لتناول البيانات الداعمة بشكل الوثائق عن موقع تستخدم ىذه الطريقة 

 01يف مدرسة الثانوية احلكومية  ادلدرسة، وحالة ادلدرسُت والتسهيالت ادلوجودة

 اندار المبونج.ب

 و. أدوات البحث

داة مستخدمة إلجراء ظاىرة الطبيعية أو اإلجتماعية أدوات البحث ىي أ

56ادلبحوثة بالدقيق عن الوقائع تسمى متّغَت البحث.
واألدوات ادلستخدمة ذلذا   .

أسئلة االختيار من متعدد  41البحث ىي االختبار ادلعريف. يقدم ىذا االختبار إىل 

. أن البيانات ذلا مكانة خاصة ومهمة يف ىذا صفة اإلنسان االختبار عن يف مادة

ودلعرفة صحة البيانات ميكن نظرىا إىل  كأداة التحقيقة من الفرضية.  البحث، ألهنا

 أدوات مجع البيانات ادلستخدمة.

ي األدوات ذلا الصدق وادلناسبة وات التجريبية الصاحلة والدقيقة ىاألد

ة فالبد أن غلرب ادلدرس األدوات إىل قبل تقدًن أدوات االختبار إىل الطلب للطلبة.

 الطلبة دلعرفة نوعية التكامل مقدار الصعبة، قّوة االختالف، وادلناسبة.
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2102).Hlm.012 



 

 ز. مكاملة أو مناسبة األدوات

 مكاملة األدوات. 0

ادلكاملة ىي ادلقياس الذي يشَت التكامل أو الصالح األدوات. األدوات 

.الصاحلة ذلا صالحية عالية.
يقال إن األداة صاحلة، إذا ظهر قوة ادوات ادلقياس  50

.على قياس ادلقيس حىت لو الصالح ادلناسب. 
52

دلعرفة كمال االختبار باستخدام  

 والرموز ادلستخدمة كما يلي: product moment   برمزتفنية االرتباط 

    

 البيان:

rxy  معامل التقابل بُت متغَت =X  وY 

N عدد ادلبحوث = 

x  =التجربة قيمة  

y  =قيمة متوسطة 
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 Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

PT.Rineka Cipta, 2103).Cet XV.Hlm 200. 
58

 Prof. Dr.Suharsimi Arikunto,Op.Cit, (Jakarta : Rineka Cipta 2101), Cet Revisi 

2101.Hlm 002- 200. 



 

 59ادلعيار:

 أو مكاملة، فتكون األداة أو األسئلة صاحلة  rhitung > rtabelإذا كانت 

 ، فتكون األداة أو األسئلة غَت صاحلة rhitung< rtabel إذا كانت 

 .32جدول 
 rجدول التصنيف نتيجة 

 rنتيجة 
 

 التصنيف

1،21-0،11  شلتاز 
1،01-1،02  جيد 
1،41-1،02  مقبول 
1،81-1،02  ضعيف 
1،11-1،02  ضعيف جدا 

 asep jihad dalam buku evaluasi pembelajaran: ادلصدر

 . مناسبة األدوات8

ألدوات ىي صالحية األدوات. يقال إن االختبار ذلا الضبط، إذا  مناسبة ا

.كانت النتيجة ثابتة وال تظهر التغيَتات.
61

إذا ظهرت البيانات أهنا صاحلة   

.ادلبحوث مرارا تظهر نتيجة سواء.ومناسبة باحلقائق فكان مقياس 
60
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  Asep Jihad Dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 

2103).Hlm.021 



 

 كالتايل:  alpha cronbach  وحلساب ادلناسبة فالبد أن تستخدم رمز

r00=   
 

  0 
)[ 0- 

   2

  2
 ] 

 :ادلالحظة

r00  =ادلناسبة معامل 

n  =األسئلة عدد 

st2  =التنوع عدد 

∑si
 للّتنوع اجلامع عدد= 2

 :ارادلعي

 مناسبة، فتكون األداة أو األسئلة  rhitung > rtabelإذا كانت 

 تكون األداة أو األسئلة غَت مناسبة، ف rhitung< rtabel إذا كانت 
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 Mulyadi, Op. Cit, h. 43. 
61

 Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Renika Cipta, 2101).hlm 220. 



 

 .42جدول 
 62جدول التصنيف المناسبة

 rنتيجة 
 

 التصنيف

1،21-0،11  شلتاز 
1،01-1،02  جيد 
1،41-1،02  مقبول 
1،81-1،02  ضعيف 
1،11-1،02  ضعيف جدا 

 

 . اختبار الدرجة الصعبة كل سؤال0

ميكن معرفة اجلودة القبول أو غَت القبول من الصعبة ادلوجودة لكل سؤال. 

لسؤال مقبوال إذا كان السؤال ال يصعب وال يسهل الطلبة على اإلجابة أي يعترب ا

  Robertمستدال بقول بعبارة أخرى أنو مقبول. ولتقرير مقدار الصعبة يف كل سؤال 

L.Thorndike Hagen  لرموز التالية:با.
63 

   TK = 
      

     
 

  البيان:

                                                             
 

62Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 
(Jakarta: Renika Cipta, 2101). hlm 302. 

63
 Ibid H. 022 



 

TK مقدار الصعبة =  

Sa  عدد النتيجة للمجموعة األعلى = 

Sb
 = عدد النتيجة للمجموعة األدىن  64

N    عدد النتيجة للمجموعة األعلى واجملموعة األدىن = 

Maks نتيجة األسئلة = 

 .52جدول  
 قدار السؤال الصعبةتصنيف م

 التصنيف قائمة الصعبة
P <1031 صعب 

1031< P ≤ 1001 مقبول 
P > 1001 سهل 

 asep jihad dalam buku evaluasi pembelajaranادلصدر : 

 . قّوة التمييز4

يقصد ىذا االختبار للحصول على البيانات عن مقدار السؤال على متييز 

لطالب الذين ال يقدر على إجابة السؤل. القم الطالب القادر على إجابة السؤال وا
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 Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Renika Cipta, 2101). 



 

. كما يف مقدار Dبعالمة  مبؤشر التمثثز الذي يدل على مقدار التمييز يسمى

 باستخدام ادلز التايل: D. وللبحث 0،11- 1،81الصعبة أقل من 

DP =
   –   

    
 

 ادلالحظة:

D رقم التمييز = 

SAعلى إجابة األسئلة بالصواب = كثرة اإلختبار اجلماعي األعلى اللذين يقدر 

SB كثرة اإلختبار اجلماعي السفلى اللذين يقدر على إجابة األسئلة بالصواب = 

IA عدد االختبار األعلى = 

 : تصنيف قوة التمييز

 .52جدول  
 تصنيف القوة التمييزية

 التصنيف D مؤشر التمييز بعالمة

1،81أقل من   ناقص 
1،81-1،41  مقبول 
1،41-1،01  جيد 
1،01-0،11  جيد جدا 

 



 

D : 1،11-1،81ناقص = 

D : 1،81-1،41مقبول = 

D : 1،41-1،01جيد = 

D : 1،01-0،11جيد جدا = 

D : .سلبية، مجيع األنشطة غَت جيدة 
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 ح. أساليب تحليل البيانات ونتيجتها

حتلل مث  تستخدم أساليب حتليل البيانات إلجابة ادلشكلة واختبار الفرضية.

الباحثة البيانات بشكل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل ادلراقيب 

والفصل التجرييب هبدف الثبات قبول أو رفض الفرضية اليت قدمتها الباحثة بعد 

 .االختبار التجانسيةإجراء االختبار الشرطي بشكل االختبار الطبيعي و 

 االختبار الطبيعي( 0

يعي يف الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب. االختبار أجرى االختبار الطب

 وتستطيع ببعض اخلطوات التالية: Lillieforsالطبيعي باستخدام اختبار 

 z0 ،z2 ،...،zaتكون عدد اخلام  x0 ،x2 ،....،xaنتيجة ادلالحظة  . أ

   بالرمز التايل: 
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 رجة األعلى.ترتيب بيانات العينة من الدرجة األدىن إىل الد . ب

 F(z i)  =P(z   zi)ج. ػلسب توزيع البيانات ب 

 ,S(zi)، إذا كان تقرير النسب ب  z0 ،z2 ،.... ،za  ziد. حساب النسب 

         S(zi) =           0     2فتكون 
        

 
 

 وتقرير الدرجة  F(zi)- S(zi)ه. حساب فرق 

 Loو. يأخذ أكرب سعر فيسمى 

 1،10مبستوى األعلية  Ltabelو  Loة بُت ز. مقارن

 ح. خالصة :

 مقبول Hoأن  Lo< Ltabelإذا كانت 

 مرفوض Hoأن  Lo>Ltabelإذا كانت 

 Lillieforsمن  Ltabel ادلالحظة: فتحصل

 .62جدول  
 One Kolmogorof Smirnovتقرير اختبار 

 ادلعٌت البيان احتمال
sig > 0005 

H1  يع البيانات لها التوز  مقبول
 الطبيعي

sig < 0005 
H1 ليس للبيانات  مرفوض

 التوزيع الطبيعي



 

 

 التجانسية االحتبار( 1

 االختبار ىذا يعقد. التجانسية االختبار إىل فتستمر الطبيعية االختبار بعد

 ادلستخدمة االختبار. ال أم سواء البيانات تنوع مقدار للفصلُت ىل  دلعرفة الطبيعية

  :وىي ، fisher أو بتنوعُت التجانسية االختبار ىي
F S1

2 
, dimana S

2
 = n∑ X

2
- ( ∑ X )

 2
 

   S2
2   

n (n – 1 )  

   

 ادلالحظة:

F التجانس = 

S1
 = تنوع كبَت 2

S2
 = تنوع صغَت 2

 معيار االختبار التجانسية :

H0  مقبول، إذا كانتFh≤ Ft    وH0ات ذلا التنوع ادلتجانس= أن البيان 

 H0  مقبول، إذا كانتFt ≤ Fh  وH0ليس للبيانات التنوع ادلتجانس = 

 

 

 



 

 ختبار الفرضيةال( ا2

إذا كانت البيانات ذلا التوزيع الطبيعي والتجانسي، فنستمرىا إىل اختبار 

independent sample t-test  باستخدامSPSS Statistic 21.11 تعقد اختبار الفرضية .

 تحديد االختالفات يف إتقان ادلفردات لطلبة الفصل التتجرييب والفصل ادلراقيب.ل
   t  =    MX – MY  

   √( 
  2    2 

      2
  ( 

0

  
 

0

  
 )  

 

 ادلالحظة :

M  = قيمة متوسطة لكل فصل 

N  = عدد ادلوضع 

X  =  اضلراف كل نتيجةX2  وX0 

Y  = كل نتيجة   اضلرافY2  وY0  

∑X
 = التنوع للفصل التجرييب 2

∑Y
 = التنوع للفصل ادلراقيب 2

  باستخدام معيار االختبار كالتايل :
  H1 : µ0 ≤ µ2 

  H0 : µ0> µ2 

 



 

 البيان :

µ0 مقدار نتيجة التعلم لدى الطلبة للفصل التجرييب = 

µ2 مقدار نتيجة التعلم لدى الطلبة للفصل ادلراقيب = 

 إلحصائية :فرضية ا

∑X
2
 =  ∑X

2 - 
      2

  
 

∑Y
2
 = ∑Y

2
 - 

      2

  
 

 معيار االختبار كما يلي:

H1  مرفوض، إذا كانthitung>  ttabel  ويف وقت مخر ،H0  مقبول 

H1   مقبول، إذا كانthitung< ttabel   ب ،α  =1،10 %(0) 
  

  



 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 باندار المبونج 01الصورة العامة لمدرسة الثانوية الحكومية  . أ

 . موقع الجغرافي0

ىذه ادلدرسة إحدى من ادلدارس العامة يف ناحية المبونج واليت تقع يف وسط 

مدينة باندار المبونج، وحتديدا يف  مركز تاصلونج كارانج يف شارع جاتوت سوبراطا 

تاصلونج غادينج. يوجد يف ىذه ادلنطقة العديد من مرافق اخلدمة العامة  20رقم 

ساجد، وادلدارس، وادلكاتب، والشركات. وادلساكن.  وىناك تسهيالت كافية مثل ادل

بوجود ىذه ادلدرسة يف منطقة باندار المبونج ميكن أن تساعد اجملتمع لتكملة حاجتو 

 0220 عام يف المبونج باندار 01 ادلدرسةالثانويةاحلكوميةيف رلال التعليم. أسست 

: ادلدرسة أسيس برقمت كارانج تاصلونج 8 العامة ادلعلمُت تعليم ادلنمدرسة االتق وىي

1000/O/0220.66
. 
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 باندار المبونج 01تاريخ بناء المدرسة الثانوية الحكومية . 1

باندار المبونج يف مكان إسًتاتيجي  01تقع ىذه ادلدرسة الثانوية احلكومية 

تاصلونج غادينج.  من  8ائية احلكومية  مًتا  وىي بناء ادلدرسة اإلبتد 021بوسع 

"، ومن جهة اجلنوبية حتددىا padang Batang Anaiادلطعم "جهة الغربية حتددىا 

روضة األطفال فيمبينا، ومن جهة الشرقية حتددىا سكة احملطة احلديد يف شارع 

 جاتوت سوبراطا.

ىذه ادلدرسة ىي ادلؤسسة التعليمية واليت بنيتها من خالل حتويل مدرسة 

سالة القرارة من وزير التعليم تاصلونج كارانج على أساس الر  8تعليم ادلعلمُت العامة 

مع رقم احصاءات  0220يوليو  80يف تاريخ  1000/1/0220والثقافة رقم: 

 . 0228مارس  0يف تاريخ  01008011888121ادلدرسة 

 ومن رؤساء ادلدرسة ىم :

( دكتور أندوس أمامي )رمحو اهلل( كادلشرف يف بناء ادلدرسة  الثانوية احلكومية 0

 .0221/0220-0222/0221منذ عام باندار المبونج  01

-0220/0228( الدكتورة احلاجة سري سوكيسي كرئيس ادلدرسة منذ عام 8

وفقا للرسالة القرارة من وزير التعليم والثقافة رقم  0220/0222

 . 0220يونيو  81يف تاريخ  1002/1/0220



 

 LPMP( الدكتورة فاطمة أشري وىي حلت زلل السيدة سوكيسي يف 0

وفقا للرسالة  8110/8114-0222/0222المبونج من العام الدراسي 

يف تاريخ  II2.C0/KP/0222/0020القرارة من وزير التعليم والثقافة رقم 

 .0222أبريل  0

( دكتور أندوس احلاج ذو الفؤاد زىري كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي 4

دة على أساس الرسالة القرارة من عم 8114/8110-8110/8112

 .284/01،80/8114مدينة باندار المبونج رقم 

( دكتور أندوس احلاج إمساعيل حسن كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي 0

على أساس الرسالة القرارة من عمدة  8112/8112-8100/8104

 .280.82.4/10/80/8112مدينة باندار المبونج رقم 

لعام الدراسي ( الدكتورة احلاجة سومسيزاوايت كرئيس ادلدرسة من ا0

على أساس الرسالة القرارة من عمدة  8100/8100 -8104/8100

 8يف تاريخ  III 80 /8104/ . 280.8210مدينة باندار المبونج رقم 

 .8104يونيو 

( دكتور أندوس سوارالن، ادلاجستَت كرئيس ادلدرسة من العام الدراسي 0

اندار على أساس الرسالة القرارة من عمدة مدينة ب  8100/8100



 

أبريل  80يف تاريخ  VI /8100. 14/ 280.80/010المبونج رقم 

.8100 . 

، ناحية تاصلونج 20موقع ىذه ادلدرسة يف شارع جاتوت سوبراطا رقم 

غادينج منطقة تاصلونج كارانج الشرقية باندار المبونج. وادلركبات اليت متّر على ىذا 

عليم هبدوء، ألن بناء ادلدرسة الطريق ىي جيدة. ميكن أن تسَت أنشطة التعلم والت

باندار  01بعيد عن طريق ادلزدمحة. غرفة التعلمادلهيئة يف مدرسة الثانوية احلكومية 

 غرفة. 82المبونج وىي 

 

 باندار المبونج 01النظر والبعث لمدرسة الثانوية الحكومية . 2

 النظر . أ

 ادلتميزة كمؤّسسة المبونج باندار 01 احلكومية الثانوية ادلدرسة حتقيق"

 والثقافة، والفنون، والرياضة،  لوجية، و التكن وعلوم األكادميية، رلاالت يف

 " التقوى و اناإلمي وأسسها

 البعث  . ب

 ( حتسُت اإلدارية ادلدرسية لتحقيق التميز ادلدرسي0

 ( حتسُت جودة التعليم لتحقيق كفاءة الطالب8



 

 األدىن من معايَت اخلدمة( حتسُت جودة ادلعلمُت وادلوظفُت لتحقيق احلد 0

 ( ترقية جودة ادلرافق والتسهيالت الداعمة يف إتقان العلوم والتكنولوجية4

(  حتسُت ادلوارد البشرية العالية ونشجيع الطالب على حتقيق موقف 0

 حاسم، ومنهجي، ودقيق، ومستقل.

 ( حتسُت جودة الشراكات مع أولياء األمر واجملتمع0

 ةوبيئة ادلدرسة لتحقيق التعلم ادلواتي( متكُت ادلواطنُت 0

 

 . حالة المدرسين والموظفين3

حتتوي ىذه ادلدرسة على ادلدرسُت ادلؤىلُت  يف رلاالهتم اخلاصة مبا يف ذلك 

 ما يلي:

 3.0جدول 
 المبونج باندار 01 الحكومية الثانوية المدرسةاسماء المدرسين في 

 1107/1108للعام الدراسي 
ادلدرسُتامساء  الرقم  ادلادة ادلهنة 
0 Diona Katharina, 

S.Sos, M.Pd  
Plt. Kepala Sekolah  - 

8 Drs. Sularno 
Wakasek 

Kesiswaan 
Sosiologi 

0 Hj. Neng Rosiyati, 

S.Pd, MM 
Wakasek Humas Fisika 

4 Hi. Endang Suhendris, 

S.Pd 

Wakasek Sarana 

Prasarana 
Biologi 



 

0 Aang Hidayat, S.Pd 
Wakasek 

Kurikulum 
Biologi 

0 Dra. Hindratati Guru Sejarah 

0 Dra. Sofiyah Guru Bahasa Inggris 

2 Dra. Titi Suprihantini Guru Fisika 

2 Dra.Hj. Ermaita, M.Pd Guru Geografi 

01 Dra.Hj. Famela Nur Guru Kimia 

00 Dra.Hj. Rita Rahayu Guru Matematika 

08 Dra.Hj. Tati Rosini, 

MM 
Guru Matematika 

00 Dra.Hj. Nurmala Dewi Guru Kimia 

04 Dr.Hi. Amdani Sarjun, 

M.Pd 
Guru 

Bimbingan 

Konseling 

00 Dra. Suwarti, MM Guru Kimia 

00 Dra.Hj. Sri Sumarti Guru 
Bimbingan 

Konseling 

00 Dra.Hj. Asmurni Guru PPKn 

02 Dra. Zuriati, M.Pd.I Guru PAI 

02 Meri Juwita, S.Pd, 

MM 
Guru Ekonomi 

81 Dra.Hj. Marbiyantina, 

MM 
Guru Ekonomi 

80 Rifdanil, S.Pd Guru Fisika 

88 Sahaya Situmorang, 

S.Pd 
Guru Ekonomi 

80 Drs. Millizal, M.Pd Guru PPKn 

84 Dra.Hj. Noveria 

Ridasari, M.Pd 
Guru Kimia 

80 Winarni, S.Pd, M.Pd Guru 
Bahasa 

Indonesia 

80 Drs. Sunarto Guru Sejarah 

80 Maryati, S.Pd Guru Biologi 



 

82 Zulimah, S.Pd, M.Pd Guru Fisika 

82 Dra. Suteny Guru Ekonomi 

01 Eva Sadestina, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

00 Anik Sulistyani, S.Pd Guru Matematika 

08 Widianto Unggul 

Sunyoto, S.Pd 
Guru Bahasa Inggris 

00 Didik Ludiagung, S.Si Guru Matematika 

04 Lia Kristiana, S.Pd, 

M.Pd 
Guru Sejarah 

00 Lita Refiana, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

00 Lia Martikasari, S.Pd Guru Bahasa Jerman 

00 Diah Rahmawati, S.Pd Guru Kimia 

02 Tuti Novita, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

02 Octavienty, S.Kom Guru 
Bimbingan 

TIK 

41 Nelly Yanti, S.Pd Guru Matematika 

40 Shinta Pratiwi, S.Pd Guru Bahasa Jerman 

48 Ari Budiningsih, S.S Guru PAI 

40 Octavienty, S.Kom Guru 
Bimbingan 

TIK 

44 Novia Mela Dewi, 

S.Pd 
Guru 

Bimbingan 

Konseling 

40 Vevi Liasari, S.Pd, 

M.Pd 
Guru Geografi 

40 Nurilliyen, S.Sos Guru Sosiologi 

40 Reza Aprilia, S.Pd Guru PPKn 

42 Dwi Rohmanita, S.Sos Guru Sosiologi 

42 Sunarti, S.Pd, M.Pd 
Guru Tambahan 

Jam 

Bahasa 

Indonesia 

01 Dra. Herita Dewi, 

M.Pd 

Guru Tambahan 

Jam 
Fisika 



 

00 Edi Purwanto, S.Pd 
Guru Tambahan 

Jam 

Bahasa 

Indonesia 

08 Ani, S.Pd 
Guru Tambahan 

Jam 
Biologi 

00 Elitha Aprilucilla, 

S.Pd 

Guru Tambahan 

Jam 
Biologi 

04 Raheni Purwanti, S.Pd 
Guru Tambahan 

Jam 
Biologi 

 

 

3.1 
 01 الحكومية الثانوية المدرسةفي ين اسماء الموظفين اإلداريين والفخري

 1107/1108للعام الدراسي  باندارالمبونج

 البيان المهنة اسماء الموظفين الرقم

0 Drs. Romanus Tikto 

Srihartono 
Guru 

Honorer 

8 Sunarto, S.Th Guru 
Honorer 

0 Ardiyansah, S.Pd Guru 
Honorer 

4 Amron Bangsawan, 

S.Pd.i 
Guru 

Honorer 

0 Zulpan Hendri, S.Ag Guru Honorer 

0 Dra. Raden Roro Suyati 

Kusumaningrum 
Guru Honorer 

0 Sutrisno Agus Setiadhi, 

S.Pd 
Guru Honorer 

2 Maddin Gani 

Dwijanata, S.Pd 
Guru Honorer 

2 Ariyadi, S.Pd Guru Honorer 

01 Yessina Tarulitha 

Munthe, S.Pd 
Guru Honorer 

00 Reza Selvia, S.Pd Guru Honorer 

08 
Keke Prihantini 

Santiningrum Pasaribu, 

S.Pd 

Guru Honorer 



 

00 Geby Finka Rani, S.Pd Guru Honorer 

04 Yuli Aryanti Ningrum, 

S.Pd 
Guru Honorer 

00 Risky Amelia, S.Pd Guru Honorer 

00 Husnul Hotimah, S.Pd Guru Honorer 

00 Melia Purnamasari, 

S.Pd 
Guru Honorer 

02 Kristin Berlina Sinaga, 

S.Pd 
Guru Honorer 

02 Eka Rummiati, S.Pd Guru Honorer 

81 Tumpal Halomoan 

Samosir, S.Pd 
Guru Honorer 

80 Amir Riyadi, S.Pd Guru Honorer 

88 Tryas Rohmansyah, 

S.Pd 
Guru Honorer 

80 Dra.Hj. Khalifatul 

Koordina

tor 

Perpusta

kaan 

Honorer 

84 Rohimi, S.Sos 
Kasubag 

Tata 

Usaha 

Honorer 

80 Hj. Widiawati Nila 

Kesuma, SE 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

80 Marben Manik 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

80 Marsono 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

82 Muhammad Nuryadin, 

S.Kom 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

82 Iin Setuni 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

01 Sri Wahyuti 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 



 

00 Nurjiman 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

08 Ahmad Dwi Okta, SE 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

00 Ria Kesuma Putri, 

A.Md Kep 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

04 Muhammad Kurniyadi, 

S.Kom 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

00 Surjaya 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

00 Rendi Sanjaya, A.Md 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

00 Sri Lestari, A.Md  

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

02 Putri Nadia 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

02 Anarisa, S.Kom 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

41 Mateus Fiki Angga 

Aditya 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

40 Samanik 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

48 Yurisman 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

40 Muhammad Mamak 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

44 Irvan 

Staff 

Tata 

Usaha 

Honorer 

 
 



 

 الطلبةبيانات عدد . 5

 3.2 جدول
 1106/1107بيانات عدد الطلبة للعام الدراسي 

 عدد الطلبة الفصل الرقم

0 X IPA 0-6 021 
8 X IPS 0-3 22 
0 XI IPA 0-0 880 
4 XI IPS 0-2 02 
0 XII IPA 0-2 800 
0 XII IPS 0-3 010 

 827 المجموع
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WAKA 

KESISWAAN 

Drs. Sularno 

WAKA HUMAS 

Hj. NengRosiyati, S.Pd, 

MM 

WAKA SARANA 

PRASARANA 

Hi. EndangSuhendris, 

S.Pd 

 

KEPALA SEKOLAH 

Diona Katharina, S.Sos, M.Pd 

WAKA KURIKULUM 

Aang Hidayat S.Pd 

KASUBAG TATA 

USAHA 

Rohimi, S.Sos 

KEPALA 

TATA USAH 

Dra.Hj. Khalifatul 

GURU 
Guru 

KelasX MIA 

Guru 

KelasX IIS 

Guru 

KelasXII 

MIA 

Guru 

KelasXII IIS 

Guru 

KelasXIMIA 

Guru 

KelasXI MIA 

PESERTA DIDIK 



 

 بيانات نتيجة البحث . ب

البيانات الكمية يف شكل نتائج  البيانات اليت استخدمت الباحثة ىيأن 

باندار المبونج  01سائل ادلتعددة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية و التعلم باستخدام ال

طالبا، و  01آلخر السنة الدراسية يف مادة "صفة اإلنسان". تتكون البيانات من 

منهم للفصل ادلراقيب.فيعقد التعليم مثانية لقاءات  82منهم للفصل التجريبيوأما  08

كالفصل   MIA 2يف الفصل العاشر 8102فربايَت  01 –ينايَت  81يبدأ من التاريخ 

بعدم استخدام  MIA 6التجرييب باستخدام الوسائل ادلتعددة ويف الفصل العاشر

ى نتيجة البحث حصلت عليها الباحثة نتيجة االختبار بناء عل الوسائل ادلتعددة.

 القبلي واالختبار البعدث كالتايل:

 3.3جدول 
نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجريبي والمراقبي في المدرسة 

 1107/1108باندار المبونج للعام الدراسي  01الثانوية الحكومية 

الرق
 م

( X MIA 2 )الفصل المراقبي (X MIA 6)الفصل التجريبي 

 اسماء الطلبة

االختبا
ر 

 القبلي
االختبار 
 اسماء الطلبة البعدي

االختبا
ر 

 القبلي
االختبار 
 البعدي

0 
Achmad fauzan 

arief 
00،0 01 

Agung dwi p 
00،0 20 

8 Alfina 
00 08،0 

m.akbar adji guna 
00،0 20،0 



 

0 
Agustin 

rahmawati 
00،0 28،0 

Ardisyah darma f 
48،0 28،0 

4 Anggita fani 
80 08 

Praka sanjaya 
01 00،0 

0 
Arifah nindya 
putri 

00،0 00،0 
Raysa apsari 

40،0 28،0 
0 Aulia maharani 

0 00 
Yasmine riskiya PN 

01 011 
0 

Bunga najla 

salsabila 
88،0 0.0 

Ni luh made elisa 
48،0 28،0 

2 Citra luki fabiola 
08،0 00 

Intan putri yanin cn 
011 20 

2 Dani ariatama 
00،0 28،0 

Esti nurohmah 
01 21 

01 Diah pradipa w 
48،0 28،0 

Taufik arya anggara 
20 20،0 

00 Rakitha ardarda 
80،0 00،0 

m. fahmi akmal H 
00 21 

08 Fitri adelia  
08،0 08،0 

Septiani ayu 
20 011 

00 Gibran alfarabi 
80،0 00 

Antara lusita B 
00،0 08،0 

04 Indah sekar arum  
08،0 00 

Nadia amalia putri A 
00،0 00 

00 
I putu surya 

atmaja 
41 00،0 

Jefri F 
48،0 00،0 

00 
Jeri evan 

napitupulu 
88،0 00،0 

ERIC 
40،0 21 

00 Lerici finando 
0 08،0 

Kholik akbar 
01 28،0 

02 
Lutfhia 

nursalsabila 
00،0 00،0 

Devandra bagas 
01 00،0 

02 M. arya putra A 
00 08،0 

Unik iniati M 
00،0 08،0 

81 
m. Haykal 

alfurqon 
41 08،0 

Dioba pinka kirani  
00،0 08،0 

80 M. ridho reyhan P 
08،0 21 

Risa A 
00 20 

88 M. Wanda saputra 
01 00 

Rena wulandari  
20 28،0 

80 
Natalia 

rumandang S 
08،0 21 

Gani hamaminata 
40،0 21 

84 
Nindita kynka 

sekarjati 
21 20،0 

Chikara  
00 20،0 

80 Putri nabila 
40 00 

M. rangga sukma 
00،0 28،0 



 

80 Ryhani aulia P 
80،0 08،0 

Stefani priyayi 
00،0 00 

80 Risya lagara 
011 00 

Maharani kencana 
40،0 20 

82 M.rafi yunanda 
01 00 

m.akbar 
0 00 

82 Seli wahyuni 
 اجملموع 20،0 28،0

0.80
8 

8.808،
0 

01 Tegar yadi akbar 
 21 40 القيمة ادلتوسطة 011 28،0

00 m. alif gibrartar 
80 08،0 

08 
Virginia cika 

tarenda 
40 20،0 

  
 اجملموع

0.04
0 

8،810،
0 

  
 02 48 القيمة ادلتوسطة

  

. نتائج تعلم الطلبة باستخدام الوسائل المتعددة في درس اللغة العربية بمادة 0

 صفة اإلنسان

كانت عملية التعليم باستخدام الوسائل ادلتعددة تبدأ بتقدًن االختبار القبلي 

والذي يهدف إىل معرفة القدرة األولية لدى الطلبة مبادة "صفة اإلنسان". يوزع الطلبة 

طالبا، ومن مث تشرح الباحثة عن مادة "صفة  0-0رلموعات لكل رلموعة  0إىل 

بالعمل اجلماعي دلطابقة الصور ام الطلبة اإلنسان" يف شكل الفيديو والصورة. ق

بالنظر إىل ادلفردات الواردة يف الفيديو، مث يناقش الطلبة مع رلموعاهتم لبحث ادلادة 

ادلقدمة من قبل الباحثة. وبالتايل تقدم كل رلموعة واحدة تلو األخرى للقيام بشرح 



 

موعة متبادال. إىل كل رل ادلبحوثة نتيجة ادلناقشة، وتسأل الباحثة عن ادلفردات

 .يعقد التقوًن أو االختبار البعدي واألخَت

أن استخدام الوسائل ادلتعددة قادر على ترقية فهم الطلبة ضلو ادلادة، من 

خالل ىذه الوسائل يهتم الطلبة إىتماما كثَتا بدرس اللغة العربية وصار الطلبة 

ائج ادلناقشة حىت نشطُت يف مالحظة مضمون ادلادة، وكانوا متحمسُت عند تقدًن نت

ميكن النظر إىل يصبح التعليم غَت شلال. أما بالنسبة لًتقية نتائج التعلم لدى الطلبة 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:

 3.4جدول 
 خالصة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجريبي
االختبار البعدي نتيجة نتيجة االختبار القبلي أنواع النتيجة  
 011 011 النتيجة األعلى
 00،0 0 النتيجة األدىن

  8.808،0 0808 اجملموع
 21 40 ادلتوسطة

 
طالبا ػلصلون على النتيجة األعلى ىي  82من اجلدول أعاله، يبُت أن  

. 011ػلصل الطلبة على النتيجة األعلى فهي ، أما االختبار البعدي 011

 . 00.0، واالختبار البعدي بنتيجة 0ولالختبار القبلي بالنتيجة األدىن 



 

ستخدام الوسائل المتعددة في درس اللغة العربية . نتائج تعلم الطلبة دون ا1

 بمادة صفة اإلنسان

دة القبلي مباتبدأ بتقدًن االختبار تعليم يف الفصل ادلراقيب كانت عملية ال

"صفة اإلنسان". يقرأ ادلدرس ادلادة مث القيام بًتمجتها إىل اإلندونيسية ويطلب من 

إعادة القراءة مجاعة، مث تقدًن الواجبات من خالل ذكر مخس ادلفردات عن الطلبة 

صفة اإلنسان. كانت حالة التعليم يف الفصل ادلراقيب أكثر سلبية من الفصل 

الطلبة ميكن نظرىا إىل نتيجة االختبار القبلي والبعدي   التجرييب. ولنتائج تعلم

 كالتايل:

 3.4جدول 
 خالصة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجريبي
 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي أنواع النتيجة
 011 011 النتيجة األعلى
 0.0 0 النتيجة األدىن

 8.810،0 0040 اجملموع
 02 48 ادلتوسطة

 
طالبا ػلصلون على النتيجة األعلى ىي  08من اجلدول أعاله، يبُت أن 

. 011، أما االختبار البعدي ػلصل الطلبة على النتيجة األعلى فهي 011



 

لذلك تستنبط . 0.0، واالختبار البعدي بنتيجة 0 ولالختبار القبلي بالنتيجة األدىن

، ويف االختبار البعدي ىو 0040القبلي ىو أن رلموع النتيجة يف االختبار 

8.810،0. 

 ج. تحليل البيانات ونتيجة البحث

 بيانات االختبار األداة. 0

قبل تقدًن األداة للفصل التجرييب وادلراقيب. قامت الباحثة على التكميل، 

وادلناسبة، ومقدار الصعبة وقوة التمييز. عدد الطلبة يف الفصل العاشر الذي يشاركون 

أسئلة االختيار من متعدد اليت توكل  41طالبا، قسمت الباحثة  82االختبار األداة 

 .1واخلطاء  0مؤشرات يف مادة صفة اإلنسان بتقدير الصواب  0

 إختبار الكمال األسئلة . أ

 pointبرمز  SPSSدلعيار الكمال األسئلة، استخدمت الباحثة برنامج 

biserial 4.0، نتيجة االختبار تظهر يف اجلدول:  

 3.6جدول 
 نتيجة االختبار التكامل

نمرة 
 السؤال

rhitungنتيجة   rtabel التقرير التقدير 
 االختبار البعدي االختبار القبلي

0 1،408 1،081    



 

8 1،408 1،401 
0 1،412 1،000 
4 1،408 1،081 
0 1،080 1،401 
0 1،081 1،000 
0 1،202 1،418 
2 1،202 1،418 
2 1،080 1،000 
01 1،202 1،000 
00 1،080 1،020 1034 Valid Dipakai 

08 1،202 1،020    

00 1،024 1،401 
04 1،282 1،020 
00 1،024 1،020 
00 1،282 1،020 
00 1،408 1،008 
02 1،002 1،088 
02 1،408 1،088 
81 1،024 1،000 
80 1،024 1،418 
88 1،202 1،088 
80 1،282 1،088 
84 1،000 1،081 



 

80 1،412 1،081 
80 1،444 1،020 1034 Valid Dipakai 

80 1،080 1،418 
82 1،412 1،088 
82 1،444 1،000 
01 1،408 1،040 
00 1،408 1،020 
08 1،408 1،020 
00 1،424 1،020 
04 1،002 1،020 
00 1،020 1،020 
00 1،202 1،020 
00 1،481 1،020 
02 1،420 1،418 
02 1،420 1،000 
41 1،444 1،020 

 ادلصدر: نتيجة اإلحصائية األداة

.  1،020 – 1،412أسئلة كاملة بنتيجة  41أن ظهرت البيانات 

. 1،020-1،418كذلك لنتيجة االختبار البعدي مناسبة مبقدار النتيجة 

. واستنادا إىل معيار الكمال األسئلة، rhitung>rtabelتعترب أهنا مناسبة ألن نتيجة 

 فإن السؤال ميكن اختبارىا يف ىذا البحث.



 

 اختبار المناسبة األسئلة  . ب

-KRباستخدام رمز  SPSSنتيجة ادلناسبة من حتليل البيانات يف برنامج

 .4.2اليت ظهرت يف اجلدول 21

 3.7جدول 
 نتيجة االختبار المناسبة

(rhitung) أسئلة المادة النمرة نتيجة    rtabel التقدير 
االختبار 

 القبلي
االختبار 
 البعدي

 شلتاز 1،04 1.240 1.200 صفة اإلنسان 0
 ادلصدر: نتيجة اإلحصائية يف اختبار ادلناسبة

 

 rhitungونتيجة  1،200يف االختبار القبلي  rhitungظهر اجلدول أن نتيجة 

تعترب أن األسئلة مناسبة، ألن  r. وبعد التفسَت عن 1،240يف االختبار البعدي 

 .rhitung >rtabelنتيجة 

 ج. اختبار مقدار الصعبة

ظهر حتليل اختبار األسئلة يف مادة صفة اإلنسان أن مقدار الصعبة 

 .4.2يف اجلدول  ادلناسبة

 

 



 

 3.8جدول 
 نتيجة التحليل عن اختبار مقدار الصعبة

نمرة 
 السؤال

 المالحظة مقدار الصعبة
 االختبار البعدي االختبار القبلي 

 السهل 1،20 1،24 0
 ادلتوسط 1،01 1،02 8
 السهل 1،24 1،24 0
 السهل 1،20 1،20 4
 ادلتوسط 1،01 1،02 0
 السهل 1،24 1،40 0
 السهل 1،08 1،80 0
 السهل 1،08 1،80 2
 السهل 1،08 1،12 2
 ادلتوسط 1،02 1،80 01
 ادلتوسط 1،04 1،12 00
 الصعبة 1،88 1،80 08
 الصعبة 1،88 1،00 00
 ادلتوسط 1،01 1،02 04
 الصعبة 1،88 1،00 00
 الصعبة 1،88 1،02 00
 السهل 1،20 1،24 00
 السهل 1،20 1،00 02
 السهل 1،20 1،02 02



 

 السهل 1،20 1،80 81
 السهل 1،20 1،02 80
 السهل 1،20 1،02 88
 السهل 1،20 1،24 80
 الصعبة 1،88 1،10 84
 السهل 1،08 1،12 80
 السهل 1،20 1،24 80
 ادلتوسط 1،04 1،10 80
 السهل 1،22 1،20 82
 السهل 1،24 1،24 82
 السهل 1،24 1،20 01
 السهل 1،24 1،20 00
 السهل 1،24 1،00 08
 السهل 1،24 1،04 00
 السهل 1،24 1،80 04
 السهل 1،24 1،02 00
 السهل 1،08 1،00 00
 الصعبة 1،82 1،00 00
 الصعبة 1،88 1،10 02

 عن مقدار الصعبة األسئلةيجة اإلحصائية ادلصدر: نت



 

، و 80أسئلة تظهر أن ذلا مقدار السهل وىو  41نتيجة االختبار عن 

للمشاكل اليت  أسئلة فهي أسئلة صعبة. 0ذلا مقدار ادلتوسط.وأما أسئلة  0

 تصنف على أهنا سهلة للغاية وصعبة ال ميكن استخدامها يف البحث.

 د. اختبار قوة التمييز

اإلنسان ذلا قوة  نتيجة البحث عن إختبار قوة التمييز يف مادة صفة

 .4.01التمييز كما يف اجلدول 

3.01 
 نتيجة التحليل عن اختبار قوة التمييز

نمرة 
 السؤال

 المالحظة قوة التمييز
االختبار 

 القبلي
االختبار 
 البعدي

 جيد 1،01 1،41 0
 مقبول 1،00 1،02 8
 جيد 1،00 1،02 0
 جيد 1،01 1،40 4
 مقبول 1،00 1،02 0
 جيد 1،00 1،02 0
 مقبول 1،00 1،24 0
 مقبول 1،00 1،24 2



 

 جيد 1،02 1،00 2
 جيد 1،08 1،24 01
 جيد 1،00 1،00 00
 جيد 1،00 1،24 08
 مقبول 1،00 1،02 00
 جيد 1،00 1،20 04
 جيد 1،00 1،02 00
 جيد 1،00 1،20 00
 جيد 1،00 1،41 00
 جيد 1،00 1،01 02
 جيد 1،00 1،02 02
 جيد 1،00 1،02 81
 مقبول 1،00 1،02 80
 جيد 1،00 1،24 88
 جيد 1،00 1،20 80
 جيد 1،01 1،00 84
 جيد 1،01 1،02 80
 جيد 1،00 1،48 80
 مقبول 1،00 1،00 80
 مقبول 1،00 1،02 82
 مقبول 1،08 1،48 82
 مقبول 1،00 1،40 01
 جيد جدا 1،02 1،41 00



 

 

 

النمر 
 ة

عدد  المالحظة
 األسئلة

 نمرة  السؤال

0 Soal diterima 

baik sekali 
0 00-00  

8 Soal diterima 

baik 
88 0،0،4،0،2-

08،04،81،88،8
0،02،41 

0 Soal diterima 

sedang / cukup 
00 8،0،0،2،00،80،

80-01،02  
4 Soal kurang / 

tidak dipakai 
- - 

 عن اختبار قوة التمييزيجة اإلحصائية ادلصدر: نت   

عن اختبار قوة التمييز ذلا مقدار األسئلة ظهر اجلدول السابق أن نتيجة 

بنمرة السؤال  88. واألسئلة جيدة ىي 00-00أسئلة بنمرة  0جيدة جدا وىو 

 00. بينما األسئلة على مستوى مقبول ىي 08،04،81،88،80،02،41

 جيد جدا 1،02 1،40 08
جداجيد  1،02 1،40 00  
 جيد جدا 1،02 1،01 04
 جيد جدا 1،02 1،00 00
 جيد جدا 1،02 1،24 00
 جيد جدا 1،02 1،02 00
 مقبول 1،00 1،40 02
 جيد 1،42 1،40 02
 جيد 1،00 1،48 41



 

. بناء على نتيجة قوة التمييز، 01،02-8،0،0،2،00،80،80بنمرة السؤال 

يف اختبار نتائج تعلم اللغة العربية لقياس مدى  ميكن أن تستخدم ىذه األسئلة

سئلة على التمييز بُت الطلبة القادر على إجابة األسئلة بتقدير الصواب قدرة األ

 واخلطاء.

 . اختبار اللوازم الفرضية1

 إختبار الطببيعيةأ. 

يعقد االختبار الطبيعية يف الفصل التجرييب وادلراقيب دلعرفة الطبيعية األسئلة، 

 SPSSمبساعدة برنامج  one kolmogorof smirnovالختبار الطبيعية باستخدام 

، مبعٌت أن التوزيع الطبيعي 1015 <. إذا كانت النتيجة األعلية 0مبستوى األعلية %

، مبعٌت التوزيع الطبيعي ال يطابق. نتيجة   1015 >يطابق، وإذا كانت النتيجة األعلية 

 .4.00احلسابية عن االختبار الطبيعية تظهر يف اجلدول 

 3.00جدول 
 في الفصل المراقبي  One Kolmogorof Smirnov   نتيجة االختبار الطبيعية

 والفصل التجريبي
نتيجة األعلية  الفصل ظلرة

الختبار 
 القبلي

نتيجة األعلية 
الختبار 
 البعدي

مستوى 
 األعلية

 خالصة



 

 < ( 55 ) 1،022 1،288 التجرييب 0

البيانات ذلا  1015
 التوزيع الطبيعي

البيانات ذلا   1،000 1،000 ادلراقيب 8
 التوزيع الطبيعي

 One Kolmogorof Smirnovتبار الطبيعي سابيةعن اخيجة احلادلصدر: نت
 

نتيجة االختبار الطبيعية، نعرف أن نتيجة االختبار القبلي يف انطالقا من 

. وللفصل التجرييب أن 1،000ونتيجة االختبار البعدي  1،000الفصل ادلراقيب 

. 1،022، ونتيجة االختبار البعدي ىي 1،288نتيجة االختبار القبلي ىي 

ا التوزيع . فنعترب أن البيانات ذل1،10أكرب من نتائج تعلم اللغة العربية ألن 

 الطبيعي.

 إختبار التجانسية  . ب

و مبساعدة برنامج test of homogeneity باستخدام   ىذا االختبار التجانسية

أن البيانات ذلا التنوع  دلعرفة ىل العينة ذلا التنوع التجانسي أم ال. الذي يهدف 

فليست 1015 >األعلية  نتيجةالكانت إذا  .  1015 <ادلثايل إذا كانت النتيجة األعلية 

   4.08 ختبار التجانسية تظهر يف اجلدولللبيانات التنوع ادلثايل. نتيجة اال

 
 



 

3.01 
 في الفصل المراقبي والتجريبي Homogeneity of Variancesنتيجة اختبار التجانسية 

 الفصل
 

Levene  

statistic 

Df0 Df2  ى مستو
 األعلية

النتيجة 
 األعلية

 التقرير

 جتانسية 1،001 1،10 08 0 1،854 المراقبي

 جتانسية 1،000 08 0 1،161 التجريبي
 Homogeneity of Variancesسابيةعن اختبار التجانسية يجة احلادلصدر: نت

وللفصل  1،001يظهر اجلدول السابق، أن نتيجة األعلية للفصل ادلراقيب ىي 

فنستنبط أن . وألن نتيجة األعلية أكرب من مستوى األعلية 1،000التجرييب ىي 

 متغَت الفصلُت جتانسية.

 ج. االختبار الفرضية

إذا كانت البيانات ذلا التوزيعات والتجانسية فنعترب أن االختبار اإلحصائية 

. يعقد ىذا SPSS Statistic 21.11مبساعدة برنامج  independent sample t-testىي 

الفصل التجرييب والفصل بُت  نتائج تعلم اللغة العربية يف دلعرفة الفرق االختبار 

 thitung>ttabel. إذا  thitungو  ttabelحلساب نتيجة األعلية ميكن النظر إىل نتيجة  .ادلراقيب

فتكون األعلية مرفوض. نتيجة   thitung<ttabel فتكون األعلية مقبول، بالعكس إذا 

 .4.00االختبار الفرضية تظهر يف اجلدول 



 

 3.02جدول 
 Independent Sample t-Test  الفرضيةنتيجة االختبار 

 البيان t hitung t tabel البيانات
0،020- ادلراقيب  0،020  

مقبول  H0 80،008- التجرييب  
 

0،010 

 independent sample t-testسابيةعن اختبار يجة احلادلصدر: نت

-للفصل ادلراقيب ىي  tانطالقا من اجلدول أعاله، صلد أن نتيجة االختبار 

مقبول،  H0فتكون   00010 <  200602-وللفصل التجرييب ىي  0.623<60026

القيمة اللغة العربية لدى الطلبة، و ألن  مبعٌت ىناك االختالفات يف نتائج تعلم

يف  تأثَتالادلتوسطة للفصل التجرييب أكرب من الفصل ادلراقيب. فنستنبط أن وجود 

 اللغة العربية. الوسائل ادلتعددة على نتائج تعلم  استخدام

 بحث نتيجة البحث . ب

 01يعقد تعليم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية 

دقيقة. يعقد ىذا البحث مناسبا  x 40 0مرة واحدة بتقسيم الوقت  باندار المبونج

مبادة صفة اإلنسان يف  باندار المبونج 01بادلدرسة الثانوية احلكومية بوقت التعليم 

كفصل التجرييب. كل    X MIA 6كفصل ادلراقيب و الفصل العاشر MIA 2الفصل العاشر 

 فصل ادلعاملة وىي التعليم ادلختلف.



 

 الفصل التجريبي باستخدام الوسائل المتعددة في تعليمال. 0

 MIA 6 4تعليم اللغة العربية للفصل التجرييب يقع يف الفصل العاشر 

يف الساعة السابعة إىل  8102مايو  2لقاءات، واللقاء األول يف يوم اخلميس 

دقيقة. واللقاء الثاين يف يوم  x 40 0الساعة التاسعة مخسة وثالثون بتقسيم الوقت  

 مخسة عشرة وثالثون.-يف الساعة إثنتا عشرة 8102مايو  01اجلمعة، 

واليت وىل ىي ادلقدمة خلطوة األتعقد أنشطة التعليم على ثالث خطوات، ا

تبدأ باستعداد الطلبة للدراسة وتقدًن األسئلة االختبار القبلي. بعد إنتهاء االختبار 

القبلي يقدم ادلدرس ىدف التعليم وادلؤشرات مث إعداد النص عن مادة صفة 

 اإلنسان.

اخلطوة الثانية ىي األنشطة الرئيسية، ادلنهج الذي استخدامو ادلدرس يف 

الذي يتكون من مخس عمليات  8100دلدرسة الثانوية احلكومية ىو ادلنهج التعليم با

ىي ادلالحظة، السؤال، احملاولة، التقدير، واإلتصال. يف اللقاء األول، يالحظ الطلبة 

عن مادة صفة اإلنسان من ناحية ادلفردات ويف اللقاء الثاين يطلب من الطلبة ذكر 

 ادلفردات عن صفة اإلنسان.

ادلدرس، مث جريبية يطلب من الطلبة الستماع ونظر الفيديو من ولعملية الت

يشرح الطلبة ما وجده يف الفيديو. تعقد ىذه العملية بتقدًن الفرصة للقيام الطلبة 



 

بتناسب الصور مع ادلفردات احملصولة من الفيديو. واألخَت عملية اإلتصالية، يستنبط 

 اإلنسان. الطلبة عن نتيجة ادلناقشة والسؤال عن مادة صفة

م مث يقدم اخلطوة الثالثة ىي االختتام. يستعرض ادلدرس نتيجة التعلي

الواجبات للطلبة وىي يدرس ادلادة يف اللقاء التايل. يف عملية تعليم اللغة العربية يف 

الفصل التجرييب باستخدام الوسائل ادلتعددة ظهرت محاساهتم ونشاطتهم وسرعتهم 

 على فهم ادلادة.

 في الفصل المراقبي دون استخدام الوسائل المتعددة. التعليم 1

تعقد مرتُت   MIA 2يف الفصل ادلراقيب ىو يف الفصل العاشر تعليم اللغة العربية

يف الساعة السابعة إىل  8102 8102مايو  2وىواللقاء األول يف يوم األربعاء 

لثاين يف يوم دقيقة. اللقاء ا x 40 0الساعة التاسعة مخسة وثالثون بتقسيم الوقت  

 بتقسيم الوقت السواء. 8102مايو  00األربعاء 

يستعد ادلدرس الطلبة للدراسة وتقدًن األسئلة االختبار يف اللقاء األول، 

القبلي، بعد اإلنتهاء يلقي ادلدرس ىدف التعليم وادلؤشرات. األنشطة الرئيسية يف 

ادلفردات عن صفة اإلنسان يف اللقاء األول ىو يطلب ادلدرس الطلبة دلالحظة  وقراءة 

السبورة، ومن مث يطلب ادلدرس الطلبة على قراءة ادلفردات مجاعة ومتبادال. و يعقد 

 اللقاء الثاين بنفس اخلطوات.



 

اخلطوة الثالثة ىي االختتام، يف القاء األول يبدأ ادلدرس على مراجعة الدروس 

لقادم، ويف اللقاء الثاين يعقد ويقدم الواجبات إىل الطلبة لتعليم ادلادة يف اللقاء ا

تعليم اللغة العربية يف الفصل  االختتام من خالل إجابة األسئلة االختبار البعدي.

ادلراقيب دون استخدام الوسائل ادلتعددة يظهر الطلبة أكثر سلبيا بالنسبة إىل الفصل 

 التجرييب.

الفصل المراقبي . نتيجة تعلم الللغة العربية باستخدام الوسائل المتعددة في 2

 والفصل التجريبي

 40بناء على نتيجة البحث أن نتيجة االختبار القبلي للفصل التجرييب ىي 

ناقص، . وىذا يوضح أن فهم الطلبة على مادة صفة اإلنسان 48والفصل ادلراقيب 

وال فرق  ألن االختبار القبلي يعتمد على ذاكرة الطلبة وفهمهم مع القليل من ادلعرفة.

تيجة احملصولة يف الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب. لذلك يعترب أن مقدار الن بُت

ادلعرفية أو فهم الطلبة سواء ومناسب كعينة البحث. وجود التأثَت اذلام بُت الفصل 

ادلراقيب الذي ال يستخدم الوسائل ادلتعددة والفصل التجرييب الذي يستخدم الوسائل 

وللفصل ادلراقيب  21رييب عدي يف الفصل التجادلتعددة. ظهرت نتيجة االختبار الب

 00فتحصل على زيادة النتيجة ىي التمييز بُت النتيجة لكل فصل،  .  بعد02

 للفصل ادلراقيب. 80للفصل التجرييب و



 

  independent sample t-test رمز انطالقا من االختبار الفرضية باستخدام

-t– 0،020 sig 2فتحصل على نتيجة  SPSS Statistic 00.11برنامج  مبساعدة

tailed 1.111  لt-test kontrol  نتيجة وt-80،008  بsig 2-tailed 1.111    ألن

مرفوض وىناك الفرق بُت نتائج تعلم اللغة العربية  H1فتكون   1015 >النتيجة األعلية 

ن يف استخدام الوسائل ادلتعددة. واستنادا إىل نتيجة البحث ميكن االستنباط أ

الوسائل ادلتعددة ذلا تأثَت على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 

MIA 6  باندار المبونج. 01يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 

 

  



 

 الباب الخامس

 خالصة واقتراحات واختتام

 خالصة . أ

أن الوسائل ادلتعددة ذلا تأثَت على نتائج  انطالقا من نتيجة البحث، نلخص

 01يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  MIA 6تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 

ييب باستخدام الوسائل لفصل التجر ظهرت نتيجة االختبار البعدي ل .باندار المبونج

.  بعد 02وللفصل ادلراقيب دون استخدام الوسائل دلتعددة ىي  21ادلتعددة ىي  

للفصل   00التمييز بُت النتيجة لكل فصل، فتحصل على زيادة النتيجة ىي 

 للفصل ادلراقيب. 80و بنتيجة التجرييب 

 مبساعدة  independent sample t-test رمز من االختبار الفرضية باستخدام

 t – 0،020 sig 2-tailed 1.111فتحصل على نتيجة  SPSS Statistic 00.11برنامج 

ألن    sig 2-tailed 1.111ب  80،008-للفصل التجرييب ىي  tنتيجة أما و ، 

وىناك الفرق بُت نتائج مقبول.  HIو  مرفوض H1  فتكون   1015 >النتيجة األعلية 

فاالستنباط ىو وجود التأثَت يف  تعلم اللغة العربية يف استخدام الوسائل ادلتعددة.

استخدام الوسائل ادلتعددة على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 

 باندار المبونج. 01بادلدرسة الثانوية احلكومية 



 

 اقتراحات . ب

 بناء على البيان السابق، تقدم الباحثة بعض اقًتاحات التالية:

 . للمدرس0

أن يكون البحث مداخلة لدى ادلدرس عند التعليم يف الفصل الدراسي 

 على استخدام الوسائل حىت زادت محاسة الطلبة غي تعلم اللغة العربية.

 . للباحث8

مت البحث ليس مبعٌت إمتام اإلبتكار الباحث، لكن البحث ونتائج البحث 

 ىي بداية للباحث على حتسُت إبتكاراتو. 

 . للباحث األخرين0

البحث السابق مل يكن كامال، فالبد أن يقوم الباحثُت األخرين على 

استمرار البحث لدرس اللغة العربية خاصة الستخدام الوسائل ادلتعددة يف عملية 

 التعليم.

 ج. اختتام

محدا وشكر اهلل عّز وجّل بعونو وىدايتو حىت متت ىذه الرسالة العلمية،  

هبذا وعت الباحثة على أن حبثها بعيد عن الكمال والصواب ألن زلدودية العلوم 



 

لدى الباحثة فاحتاج االقًتاحات من القارئُت. ورجت الباحثة على أن تكون ىذه 

 ومفيدة للقارئُت.الرسالة العلمية نافعة 
. 
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