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ABSTRAK 
 

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa audio-recorded ng masining na pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng 
Noli Me Tangere sa kasanayan sa pagsulat ng reflective journal ng mga mag-aaral.Sinagot sa pag-aaral na 
ito ang mga sumusunod na katanungan: Una, ano ang pananaw ng mga tagasagot sa audio-recorded ng 
masining na pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng Noli Me Tangere batay sa nilalaman 
estilo,organisasyon,kalidad ng audio?Ikalawa,ano ang kasanayan ng mga tagasagot sa pagsulat ng reflective 
journal batay sa nilalaman, organisasyon ng mga ideya, mekanismo sa pagsulat, paggamit ng malaki at 
maliit na titik, paggamit ng bantas, paghahati ng salita at wastong gamit ng mga kataga o salita? At ikatlo, 
may makabuluhang kaugnayan ba ang pagsasa-radyo sa ilang mahahalagang tagpo ng Noli Me Tangere sa 
kasanayan sa pagsulat ng reflective journal ng mga mag-aaral? Ang mga tagatugon ng pag-aaral ay ang 
limampung (50) mag-aaral ng ikasiyam na baitang ng Sta. Catalina National High School.Ginamit ang 
talatanungan upang matukoy ang pananaw ng mga mag-aaral sa audio- recorded ng masining na 
pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng Noli Me Tangere samantalang gumamit naman ng pamantayan 
upang mataya ang kasanayan sa pagsulat ng reflective journal ng mga mag- aaral.Ang audio-recorded ng 
masining na pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng Noli Me Tangere,pagpapasagot sa talatanungan ,at 
pagpapasulat ng reflective journal sa mga ,mag-aaral ay isinagawa noong buwan ng Abril 2021.Pagkatapos 
makuha ang mga datos tungkol sa pag-aaral ,gumamit ang mananaliksik ng Mean at Standard Deviation 
para sa pagsusuri at interpretasyon,gayundin ang Pearson r para sa pagtukoy ng ugnayan ng mga 
baryabol.Lubos na sumasang-ayon ang mga tagasagot hinggil audio-recorded ng masining na 
pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng Noli Me Tangere batay sa nilalaman,estilo,organisasyon at kalidad 
ng audio.Nasa Napakahusay na lebel ng kasanayan ang mga mag-aaral sa pagsulat ng reflective journal 
batay sa nilalaman,organisasyon ng mga ideya,mekanismo ng pagsulat,pagbaybay/ispeling, paggamit ng 
malaki at maliit na titik, paggamit ng bantas, pahahati ng salita at wastong gamit ng kataga o salita. Walang 
makabuluhang ugnayan ang Audio-recorded ng masining na pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng Noli Me 
Tangere batay sa Nilalaman,Estilo,Organisasyon at Kalidad ng Audio sa kasanayan sa pagsulat ng reflective 
journal batay sa nilalaman,organisasyon ng mga ideya,mekanismo ng pagsulat,pagbaybay/ispeling, 
paggamit ng malaki at maliit na titik, paggamit ng bantas, pahahati ng salita at wastong gamit ng kataga o 
salita. Batay sa sa naging resulta ng pag-aaral, walang makabuluhang kaugnayan ang audio-recorded ng 
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masining na pagsasalaysay ng ilang piling tagpo ng Noli Me Tangere sa kasanayan sa pagsulat ng reflective 
journal ng mga mag-aaral. 
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