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 الباب الرابع

 هتائج البحث

 إحراء البحث .أ 

 خطوات حمع البيىات .1

 3حمع البُاهذ باملالخظت إلى مدزطت اللغت العسبُت في املدزطت املخىططت املدمدًت  (أ

 ًىهُاهسجا

أطئلت  الباخثت كد أعدثحمع البُاهاث بامللابلت مع جلىُت الاجصاٌ املباػسة و   (ب

 مً كبل. مىخىبت

بي, و أما أطئلت مً هىع أطئلت مخعدد و  (ج جىشَع وزكت الاخخبر اللبلي في الفصل الخجٍس

 طؤالا 02عددٍ 

بي بأزبعت الللاء و  (د لت  اطخخدمذإعطاء العالج في الفصل الخجٍس الباخثت طٍس

 الخعلم الخعاوي مخخلف في ول الللاء 

جىشَع وزكت أطئلت الاخخباز البعدي ملعسفت ملازهت هخائج حعلم الطالب و ملعسفت  (ٌ

 جسكُت مهازة اللساءة الطالب

   0.2الجدٌو 

 ثىفيد البحث

الغسفتألاوؼطتالُىمزكم

فصل طابع داملالخظت0228ًىاًس  25الثالثاء, 2
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ملابالة مدزطت 0228ًىاًس  25الثالثاء, 0

اللغت العسبُت

غسفت املدزض

جىشَع وزكت أطئلت 0228مازض  25الخامع, 3

الامخدان اللبلي

فصل طابع د

0228ٌمازض  25الخامع, 4 فصل طابع دالللاء ألاّو

فصل طابع دالللاء الثاوي 0228مازض  09الخامع, 5

فصل طابع دالللاء الثالث 0228مازض 09الخامع, 6

ل  29الخامع, 7 فصل طابع دالللاء السابع0228أبٍس

ل  29الخامع, 8 جىشَع وزكت أطئلت 0228أبٍس

الامخدان اللبلي

فصل طابع د

 

 ثطبيق التعلم التعاووي .ب 

 الوظيفة :باملوضوع  اللقاء ألاول  .1

م  اطخخدمذفي الللاء ألاّوٌ  لت الخعلم الخعاووي بأطلىب جدلُم الفٍس الباخثت طٍس

(grup investigation)  لت ًطلب على الطالب لهم كدزة حُدة في في جطبُم جلً طٍس

الخىاصل و عملُت الخعلم و الخعلُم بالفسكت.

:  (grup investigation) أما  عملُت الخعلم و الخعلُم بأطلىب جدلُم حمعي
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  الطالب في مجمىعاثًلىم املدزطت بدؼىُل 

 م لخعين املهمت  داعاث املدزطت زئِع الفٍس

  الحسوفت في اليلمت أو ً م جدصل على مهمت مخخلفت, جلً املهمت هي جيٍى ول الفٍس

 الجمل

 كظت و إهماٌ املهمت اأعط املدزض الطالب وكذ للمى 

  ملاالطًلسأ  ب  هخائج الفٍس

 

 الوظيفة :باملوضوعاللقاء الثاوي  .2

لت الخعالم الخعاووي بأطلىب  ذطبُلوي في الللاء الثا  make) املطابلتالباخثت طٍس

a match)  لت الخعالم الخعاووي بأطلىب هي اخدي    (make a match) املطابلت طٍس

لت البدًلت التي ًمىً جطبُلها على الطالب.  طٍس

لت طلب مً   (make a match) املطابلت بأطلىبالخعاووي  خعلمال في جطبُم طٍس ًُ  ،

 أو  الىكذكبل املىعد  تهمبطاك إحابتالطالب لبدث عً 
ا

، كد جيىن البطاكت طؤالا

لتالالشمت لخطبُم أدواة   إحابت. بطاكت  هي  املطابلت بأطلىبالخعلم الخعاووي  طٍس

جدخىي على أطئلت وبطاق جدخىي على إحاباث عً الظؤاٌ. البطاكت هي وطُلت 

لىلل السطائل أو املعلىماث إلى الطالب. ىطُلتها واطخخدمتم ًمىً ُحعل

 :(make a match) املطابلتأما  عملُت الخعلم و الخعلُم بأطلىب 

 ة أطئلت و أحىبتبخدضير  بطاكا كامذ املدزطت 

  بطاكت واخدة طالب ًمظًول
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 له بطاكاث مطابلت ً حُبدث ول طالب عً ػٍس

  ًىاكؽ الطالب الاهتهاء مً املهمت في وكذ واخد

  عسض هخائج املجمىعت 

 

 الوظيفة و الهمة :باملوضوعاللقاء الثالث  .3

بأطلىب جدلُم  بأطلىب  الخعلم الخعاووي الباخثت  اطخخدمذفي الللاء الثالث 

م   لِؼازوىا للطالب الفسصت   جىفير أوطاع  (grup investigation)الطالب في الفٍس

ا مباػسة
ا
يؼطىن الخعلُم عملُت في و وؼط  جلدمها التي املىاضُع مىاكؼت في ٍو

 املدزطت

لت الخعلم الخعاووي  اطخخدمذعملُت الخعلُم ب بأطلىب جدلُم بأطلىب طٍس

م  :همل ًلي  (grup investigation)الطالب في الفٍس

 الفصل إلى عدة مجمىعاث غير مخجاوظت املدزطتلظم ج 

 مالغسض مً الخعلم ومه دزطتاملع ذػسخ  االتي ًخعين اللُام به مت الفٍس

  مول  جدصل على مهمت مخخلفت الفٍس

  هخائج املىاكؼت ًباًًبعد الاهتهاء ، ًطلب مً الطالب 

 أخسي لىخائج مىاكؼاتهم تكد حظخجُب مجمىع 

 ا في خالت وحىد أخطاء مادة و دزطتلدم املج ا مىحصا اح ػسخا  عطي اطخيخاحا

 

 الوظيفة و الهمة :باملوضوعاللقا الرابع  .4
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، theasure clues بأطلىب الخعلم الخعاووي الباخثت  اطخخدمذفي الللاء السابع 

لت بهرٍ  .ابخياز في إهماٌ املهمتو امً الطالب للعمل مع ًطلبالطٍس

لت الخعلم الخعاووي  اطخخدمذعملُت الخعلُم ب  :theasure clues بأطلىبطٍس

  م، ول  فسكخينًىلظم الطالب إلى  جخيىن مً الطالب والطالباث الفٍس

  ًحعلُماثجدخىي على  و خٌى الفصلالطالب للبدث عً ألاظسف ًطلب م 

 الخعلُماث التي حمعها الطالب طخلىدَم للعثىز على الىنز أو إلاحابت 

 ً ميش ئ ول طت مفاَُمُت  الفٍس  وحدَالصم املعلىماث التي  وخٍس

 مول  ػسح، مً الىاحبت بعد الاهتهاء  مادة عملها الفٍس

   ميافأة. طُدصل على ت في إهماٌ املهمتحُدص و أطسع املجمىعت 

 

 الصدق .ج 

 بألفا الفا 06 اطخخدمذب البدث في َر دقاخخباز الص
ا
بيظبت   alpha مظخجُبا

 في َر دق. يهدف اخخباز الص2.388املظخخدمت هي حدواٌ   r: ، ثم همُت 5

ا ملخطلباث الصالخُت  واثإلى الخأهد مً ألاد البدث ا وفلا   r املخخبرة صالحت جماما

 .(rtabel dan rhitung) الحظاب r حدواٌ و 

 

في ػيل اطخبُان الطخجاباث الطالب للخعلم الخعاووي  واثألاد صدق هخائج اخخباز 

:فُما ًلي مهازاث اللساءة العسبُت سكُتفي ج
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0.0الجدٌو 

في ػيل اطخبُان  واثألاد صدق

 rhitung الحظابrhitung  rحدواٌ   rزكم

صدق22,3882,783

 صدق02,3882,745

 صدق32,3882,742

 صدق42,3882,806

 صدق52,3882,720

 صدق62,3882,525

 صدق72,3882,498

 صدق82,3882,853

 صدق92,3882,755

 صدق222,3882,703

 صدق222,3882,650

 صدق202,3882,720
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 صدق232,3882,636

 صدق242,3882,744

 صدق252,3882,783

 صدق262,3882,784

 صدق272,3882,762

 صدق282,3882,832

 صدق292,3882,505

 صدق022,3882,697





 rهدُجت  أن حمُع ألادواث  صالحت بظبب وعسف بىاء على الالجدٌو أعالٍ ، 

ٌ  r أهبر مً هدُجت  (rhitung)  خظاب ه اطخخدمخلً، ًمىً ارل.  (rtabel) الجدو

لجمع البُاهاث.
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 الثبات .د 

 .(alpha cronboach) صُغت ألفا هسوهبىحؽ اطخخدمذالبدث ب الثباث أدواة َرا

ظخىي أما املللىىافر.  SPSS 15.0مظاعدة مً  اطخخدمذب ثباثالَرا اخخباز 

سطمي أزي هىخى الاعخمادًت  إلى كُمت  عىد طَى
ا
:2هما ًلي alphaاطدىادا

 2.3الجدول 

 الاعخمادياملستوى 

 هتيجة وضوح

 0020 – 0000  مىخفض

 0040 – 0020 مقبول 

 00,0 – 0040 حيد

 00,0 – 00,0 حيد حدا

 1000 – 00,0 ممتاز

 

الطالب إلى الخعلم الخعاووي في  في اطخجابتطخبُان ا ةواأدالثباث اخخباز  هخائج

اللساءة العسبُت في الالجدٌو الخالي: ةمهازجسكُت 

                                                           
1
 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), Hlm. 319. 
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 2.4الجدول 

  الثباثخخباز الا ُجتهد

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

947,  02 

 

 إلى الالجدٌو أعالٍ ، جم الحصٌى على هخائج ال
ا
طالب ت في اطخجاب ثباثواطدىادا

حعني  2.947اللساءة العسبُت والتي حظاوي  ةمهاز سكُتالاطخبُان للخعلم الخعاووي في ج

ها في اطخخدمتًمىً  مىثىكت والبدث ة دوا، أن ألا (alpha) ألفا 2.25أهبر مً 

حمع البُاهاث.

 

 ردود فعل الطالب على التعلم التعاووي .ه 

 ذاللساءة العسبُت ، كام ةمهاز لتركُتلخعلم الخعاووي في اعسفت اطخجابت الطالب مل

داث  22بُاهاث إًجابُت و  22بخىشَع اطخبُاهاث على املظخجُبين مع  تالباخث جصٍس

  :skala likertملُاض لُىسث صُغت بلحظاب هدُجت الباخثت  اطخخدمذ طلبُت.

T x Pn 

T= عدد مستطلعين 

Pn=  إختيار نمرة إستبانت 
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 الصُغت مؤػس

Total skor/Yx 

Y=   أهبر هدُجت  x  عدد مظخطلعين 

X=  مستطلعينعدد  x أصغس هدُجت 

أما هدُجت خظاب اطخبُان فُما ًلي:

0.5الجدٌو 

 ردود فعل الطالب على التعلم التعاووي

 وضوح%زكم بُان

مىافم حدا 280%

 مىافم حدا 083%

 مىافم حدا 388%

 مىافم حدا 486%

مىافم 576%

 مىافم 679%

 مىافم 776%

 مىافم حدا 885%

 حدامىافم  981%



11 
 

 مىافم حدا 2285%

مىافم 2279%

مىافم حدا 2081%

 خس 2359%

 مىافم 2477%

 مىافم 2577%

مىافم حدا 2683%

 مىافم حدا 2783%

 مىافم حدا 2883%

مىافم 2979%

مىافم 0279%

 

لت حعلم  , اطخيخاج الباخثت أن  املظخطلعين ًىافلىن على طٍس اطدىادا إلى الجدٌو

 حعاووي لتركُت مهازة اللساءة العسبُت.
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 ثحليل البياهات و هتائج البحث .و 

 لبليالاخخباز ال تظخخدم الباخثحاٌ.  Tعُىت  اطخخدمذب تخخباز فسضُت الباخثال

مهازاث اللساءة العسبُت  سكُتالبعدي ملعسفت فاعلُت الخعلم الخعاووي في ج  الاخخباز و

الصف الظابع  الطالب البعدي مً  الاخخباز و لبليالاخخباز ال الطالب ،أن هخائج

:ما ًليُمخىططت مدمدًت ًىهُاهسجا فمً مدّزطت 

  ,.2الجدول 

 هتيجة الامتحان القبلي

هدُجتاطمزكم

 72كلب طلُم2

ال0 42حنرشن ٍز

72إًً إًىىفى ول3ً

ىدز بغظىس4 75هاٍز

ان مدّمدي5 05فٍس

ادًا6 52إفً َز

32طدًام. فىس ي علي 7

62زفلي فسميؽ8
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ىدا9 72فضُل ٍز

72َازغ22

اططى22 ل أٍز 65هٍس

65ذوي غلىغ فسدفتى20

85مدّمد فىسي طىِخامي23

55هِخا24

ً مدّمد 25 85مفُد ٍش

52دفُىا أدلين عفُفت26

65هُال فسطيى27

62لُلي مىلدها فىطسي28

42مصوي خلمُا29

62ططُى ن.هظُفت 02

52إمبىن طُىس وغي02

52أمي ولظم00
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45حؼُا لطفُت خير اليظاء03

 62إخفان َدزي04

ا05 لا أٍز 62ٍز

55شلفىس زػُد06

 

 2.2الجدول 

 هتيجة الامتحان البعدي

هدُجتاطمزكم

 82كلب طلُم2

ال0 75حنرشن ٍز

75إًً إًىىفى ول3ً

ىدز بغظىس4 85هاٍز

ان مدّمدي5 52فٍس

ادًا6 65إفً َز

72م. فىس ي علي طدًا7
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85زفلي فسميؽ8

ىدا9 92فضُل ٍز

72َازغ22

اططى22 ل أٍز 92هٍس

85ذوي غلىغ فسدفتى20

92مدّمد فىسي طىِخامي23

62هِخا24

ً مدّمد 25 92مفُد ٍش

72دفُىا أدلين عفُفت26

72هُال فسطيى27

65لُلي مىلدها فىطسي28

62مصوي خلمُا29

72هظُفت ططُى ن.02

55إمبىن طُىس وغي02
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62أمي ولظم00

72حؼُا لطفُت خير اليظاء03

 92إخفان َدزي04

ا05 لا أٍز 82ٍز

82شلفىس زػُد06

 

 ثوزيع التكرار .ز 

ٌ . ًخم جسجِب  الخىساز جىشَع حدو الري ًصف جسجِب البُاهاث باهخظام في الجدٌو

ا لعدد  خم جصيُفها وفلا ا لعدد صغير ٍو مىاطب مً البُاهاث بالدظلظل وفلا

ٌظخىٍاث في ام  امخجان كبلي و امخدان بعدي الجدٌو جىشَع التردداأما . 0لفصى

هما ًلي:

 0.8الجدٌو 

 و امخدان بعدي امخدان كبلي ىسازجىشَع الخ

وضىحامخدان بعديوضىحامخدان فبلي اطمزكم

 وامل  82غير وامل 72كلب طلُم2

                                                           
2
 Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 

103.  
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ال0  وامل 75 غير وامل42حنرشن ٍز

 وامل 75 غير وامل72إًً إًىىفى ول3ً

ىدز بغظىس4  وامل85وامل75هاٍز

ان مدّمدي5  غير وامل52 غير وامل05فٍس

ادًا6  واملغير 65 غير وامل52إفً َز

 غير وامل72 غير وامل32م. فىس ي علي طدًا7

 وامل85 غير وامل62زفلي فسميؽ8

ىدا9  وامل92 غير وامل72فضُل ٍز

 غير وامل72 غير وامل72َازغ22

اططى22 ل أٍز  وامل92 غير وامل65هٍس

 وامل85 غير وامل65ذوي غلىغ فسدفتى20

مدّمد فىسي 23

طىِخامي

 وامل92 وامل85

 غير وامل62 غير وامل55هِخا24

ً مدّمد 25  وامل92 وامل85مفُد ٍش
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 غير وامل72 غير وامل52دفُىا أدلين عفُفت26

 غير وامل72 غير وامل65هُال فسطيى27

 غير وامل65 غير وامل62لُلي مىلدها فىطسي28

 غير وامل62 غير وامل42مصوي خلمُا29

 غير وامل72 غير وامل62هظُفت ططُى ن.02

 غير وامل55 غير وامل52إمبىن طُىس وغي02

 غير وامل62 غير وامل52أمي ولظم00

 غير وامل72 غير وامل45حؼُا لطفُت خير 03

 وامل  92 غير وامل 62إخفان َدزي04

ا05 لا أٍز  وامل 82 غير وامل62ٍز

 وامل 82 واملغير 55شلفىس زػُد06

 

ٌ  0.9 الجدو

  مخدان كبليلال ىسازجىشَع الخ

Pretest 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 52 1 8,3 8,3 8,3 
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83 1 8,3 8,3 7,7 

03 5 7,7 7,7 12,0 

02 1 8,3 8,3 1,,5 

23 0 12,0 12,0 80,3 

22 5 7,7 7,7 05,8 

33 2 1,,5 1,,5 31,2 

32 8 11,2 11,2 78,1 

73 0 12,0 12,0 33,2 

72 1 8,3 8,3 ,5,8 

32 5 7,7 7,7 133,3 

Total 53 133,3 133,3  



2.2 لالمخدان كبلي َُلظطىزغسام صىزة  

 

 2.10الجدول 

 متحان بعديلال ثوزيع التكرار 

Distribusi Frekuensi Nilai Posttest 

Posttest 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 23 5 7,7 7,7 7,7 

22 1 8,3 8,3 11,2 

33 8 11,2 11,2 58,1 

32 5 7,7 7,7 83,3 

73 3 58,1 58,1 28,3 

72 5 7,7 7,7 31,2 

33 5 7,7 7,7 3,,5 

32 0 12,0 12,0 30,3 

,3 0 12,0 12,0 133,3 

Total 53 133,3 133,3  

  

2.0 لالمخدان بعدي َُلظطىزغسام صىزة

 

 ثحليل وصفي  .ح 

و ، الىدُجت العلُا للمخغير التي جخيىن مً تعام صىزة الخدلُل الىصفي َى

 ًخعين جدلُلها بؼيل وصفي في َرا البدث هيهدُجت  .املخىططو ، الىدُجت الدهل
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 ت هدُجت الخدلُل الىصفي الري كام به الباخث  .الاخخباز البعدي الاخخباز اللبلي و

فُما ًلي: software SPSS   02.2 اطخخدمذب

0.22الجدٌو   

 جدلُل الىصفي امخدان كبلي و امخدان بعدي

Statistics 

  Pretest Posttest 

N Valid 53 53 

Missing 3 3 

Mean 23,373, 75,3303 

Median 33.3333 73,3333 

Mode 33.33 73,33 

Std. Deviation 10,77338 15,23832 

Variance 513,120 123,803 

Range 33,33 03,33 

Minimum 52,33 23,33 

Maximum 32,33 ,3,333 

    

 t –هتائج اختبار  .ط 

لتملعسفت فاعلُت   اطخخدمذالعسبُت, اللساءة  ةمهاز في جسكُتالخعلم الخعاووي  طٍس

التي جمذ صُاغتها مً خالٌ ملازهت كُمت  تفسضُ الاخخباز ، و t - اخخباز تالباخ

siq الىازدة في ٌ . في جلً جدلُل املصدوحت )عُىاث ثىائُت العُىت( تاخخباز عُى الجدو

ثم  siq>2،25( مع افتراض إذا واهذ كُمت 2،25مع كُمت معدٌ الخطأ ) البُاهاث

 و Ho ٌىثم كب siq<2،25، والعىع بالعىع إذا واهذ كُمت Hoوجلبل  Haزفض 

فُما ًلي: t -أما هدُجت اخخباز.  Haمسدود 
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0.20الجدٌو 

 t –اختبار  هتيجة

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest 

– 

posttest 

10,333-  ,,305 1,3,1 13,735-  13,,18-  7,381-  52 33

3,  

 

(.  ٌعني 2،25مع مظخىي الخطأ ) siq 0.000ٌعسف هدُجت الجدٌو أعالٍ مً 

. جمذ صُاغت الفسضُت الظابلت على الىدى الخالي:siq<2.25كُمت 

ت .2  الفسضُت الصفٍس

لِع فيها فعالُت املخغير املظخلل و املخغير الخابع و الفسضُت 
ّ
ذ الفسضُت أه

ّ
دل

لهرا البدث هي جطبُم الخعلم الخعاووي لِع فعاال لتركُت مهازة اللساءة 

 ًىهُاهسجا 3في الصف الظابع د باملدزطت املخىططت املدمدًت العسبُت لطالب 

 الفسضُت البدلُت  .0

ري ًيىن في َرا البدث ٌعني 
ّ
ذ الفسضُت أّن فيها فعالُت بين املظخلل ال

ّ
دل

جطبُم الخعلم الخعاووي و املخغير الخابع الري ًيىن في َرا البدث ٌعني مهازة 

الطالب في اللساءة العسبُت, و الفسضُت البدلُت لهرا البدث جطبُم الخعلم 

في الصف الظابع د اللطالب الخعاووي فعاال لتركُت مهازة اللساءة العسبُت 

.ًىهُاهسجا 3باملدزطت املخىططت املدمدًت 
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ا إلى هدُجت معالجت بُاهاث  ،  SPSS 20.0  software  بمظاعدة T-testاطدىادا

ٌكب لرالً،  siq<2.25هدُجت  . siq  0،000هدُجت أن   والفسضُت البدًلت  ى

ت  ةمهاز لتركُت. وبالخالي إن الخعلم الخعاووي فعاٌ مسدودالفسضُت الصفٍس

 اللساءة العسبُت.



 

 


