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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث - أ
(، وىو من البحث  Field Research)ميداين  نوع البحث يف ىذا البحث

التجرييب. والبحث التجرييب ىو من أحد ختطييط منهج البحث الذي يهدؼ 
 24ليطلب التأثًن أي ادلعاملة ادلعينة.

ائج تقدمي نتالذي  ( Kuantitatif )ىذا مدخل البحث يعين البحث الكمي 
. تستخدـ الكاتبة البحث الكمي دلعرفة فعاؿ 23باستخداـ األرقاـ اإلحصاءات

استخداـ وسيلة الصور ادلتسلسلة يف الكتابة على اإلنشاء ادلوّجو بادلعهد اإلسالمي 
 دار العلم للبنات بنجربارو.

ىذا البحث مصمم على أسلوب التجرييب يعين التجرييب غًن احلقيقة، ألف ىذا 
بحث ال يستخدـ اجملموعة الضابطة. بذلك ىذا البحث يستخدـ رلموعة واحدة ال

 يعين اجملموعة التجريبية فقط.
 تصميم  البحث - ب

 وىذا التصميم ينقسم إىل ثالث مراحل كما التلي:
 مرحلة ادلقابلة -1

 عهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو.ادلزارت الباحثة إىل  ( أ
 هافيتعليم اللغة العربية  اللغة العربية عن أساتيذسألت الباحثة إىل   ( ب

 .وباخلصص تعليم اإلنشاء 
                                                             

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta,2010 

)cet.11,hlm.8 
43 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta:PT. 

Raja Grafindo Persada, 1996),hlm.30 
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يف تعليم اللغة العربية باخلصص يف تعليم طلبة  جلباحثة نتائج(   طلبت ا
 .اإلنشاء

 .تأخذ اإلختبار األوؿ  الباحثة(  د
 ذفيمرحلة التن -4

 .تتازر الباحثة مع ادلعلم لتعليم اإلنشاء هبذه الوسيلة ( أ
 بعدي.التستعمل الباحثة االختبار   ( ب

 مرحلة الرتكيب -3
  .تركيب الباحثة نتائج البحث

 موضوع البحث - ج

ىي حوؿ فعالّية استخداـ وسيلة الصور  ىذا البحث يفأّما موضوع البحث 
إلسالمي االصف الرابع بادلعهد  لطالباتالكتابة على اإلنشاء ادلوجو  يفادلتسلسلة 

 دار العلم للبنات بنجربارو.

 ذاتي البحث  - د

اإلسالمي  بادلعهدالصف الرابع  لطالباتيعين مجيع ا ىذا البحث يفالذايت 
 .اتلباط 21وعددىّن  بنجربارو للبنات دار العلم

 يانات البحث ومصادرها  ب - ه
 البيانات  -1

 ىذه الرسالة العلمية ىي :  يفالبيانات احملفور         

 البيانات األساسية  ( أ
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مهارة الكتابة على اإلنشاء ادلوجو باستخداـ  البينات ادلتعلقة برتقّية (1
بادلعهد اإلسالمي دار  وسيلة الصور ادلتسلسة لطالبات للصف الرابع

 بنجربارو.  للبنات العلم
كتابة على اإلنشاء ادلوجو باستخداـ المهارة  يفمزايا التعلم اللغة العربية  (4

اإلسالمي دار  بادلعهد الرابعللصف  لطالباتوسيلة الصور ادلتسلسة 
 العلم بنجربارو. 

 دعم البيانات   ( ب
 :  وى ا البحث العلميعم الدبيانات ذلذد

بادلعهد  والدرسفٌن بيانات عن رئيسة ادلدرسة، وادلعلمٌن، وادلوظ( 1
 اإلسالمي دار العلم بنجربارو.

 ، وادلعلم، والزمالء وادلتعاونٌن الباتيف ىذا البحث ىى الطمصادر البيانات 
 الباتأ( الط)

ادلشاركة التعلم اللغة  يفاحلصوؿ على بيانات عن التعلم 
العربية ىف مهارة الكتابة على اإلنشاء ادلوجو باستخداـ وسيلة الصور 

 ادلتسلسة.
 ادلعلم  ب()

دلعرفة الدراجة النجاح التعلم اللغة العربية ىف مهارة الكتابة 
 على اإلنشاء ادلوجو باستخداـ وسيلة الصور ادلتسلسة.

 الزمالء وادلتعاونٌن ج()
ذ فيأما ادلقصود الزمالء وادلتعاونٌن كمصدر للبيانات لرؤية تن

 وادلعلم. الباتة، سواء من طالبحث اإلجراء بشامل
  أساليب جمع البيانات - و
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 أساليب مجع البيانات يف ىذا البحث يعين : 
 اإلختبارات -1

استخدمت الباحثة اإلختبار دلعرفة على نتائج تعليم اإلنشاء 
باستخدـ وسيلة الصور ادلتسلسلة لطالبات الصف الرابع بادلعهد 

االختبار نوعاف: االختبار اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو. 
ىو بفعل قبل  ( pre-test)القبلي واالختبار البعدي. االختار القبلي 

 ( post-test) ور ادلتسلسلة. واالختبار البعدي استخداـ وسيلة الص
 ىو االختبار الذي يفعل بعد استخداـ وسيلة الصور ادلتسلسلة.

 الوثائق -4
ىذه الطريقة مستخدمة لتحصيل البيانات ادلتوثقة من ادلكاف البحث 
عن تصوير العاـ عن موقع البحث وعدد ادلدرسٌن وادلدرسات وعدد 

ارالعلم للبنات بنجربارو ولتبٌن حوؿ الطالبات يف معهد اإلسالمي د
 البيانات ومصدرىا وأساليب مجع البيانات ونتائج البحث.

 تصميم القياسات - ز

الكتابة على  يفىذا البحث عن فعالية استخداـ وسيلة الصور ادلتسلسلة  يف
 .الصف الرابع بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو لطالباتاإلنشاء ادلوجو 

من خالؿ مؤشرات قياس يف حركة الطالبات وادلدرسٌن. ويهدؼ ىذا القياس ويقاس 
 لتسهيل يف تقدمي التقييم.

الكتابة على اإلنشاء ادلوجو  يفوسيلة الصور ادلتسلسلة  أما تصميم القياسات
 أي: الصف الرابع بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو لطالبات

 



42 
 

 

 22على اإلنشاء ادلوجو : طالبات: تفسًن حصوؿ ال 3.1 ؿجلدو ا

 قيمة الناحية يف قيمة الرقم

 42-42 الصور ادلناسب 1

 42-12 دقة ادلنطق يف القصة 4

 42-12 دقة ادلعىن يف مجيع القصة .3

 12-12 دقة الكلمة .2

 12-2 دقة اجلملة .2

 12-2 اإلمالء .2

 122 القيمة
 

كما ىي ادلكتوبة يف ىذا   اتلبا: تصميم القياسات نتيجة الط 3.4اجلدوؿ 
 22ومقدار القياس وبيان

 يمةقال النسبة قمالر 

 122 – 11 ممتاز .1

 12 – 21 جيد جدا .4
                                                             

44 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, ( 

Jakarta: Prenada Media Group, 2015)hlm.150 
45 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (PT . Remaja Rosada Karya, Bandung: 2014), 

hlm.236. 
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 22 – 21 دجيّ  .3

 22  -21 مقبوؿ .2

 22 – 21 ناقص .2

 2 – 22 راسب .2

 

 أسلوب تحليل البيانات - ح

 لطالباتتعليم اللغة العربية وإدراؾ ا يفالباحثة تناؿ البيانات من قيمة ادلعر 
وسيلة الصور ادلتسلسلة والبيانات نتائج تعليم اللغة  .من تعليم اإلنشاء باستخداـ

العربية من االختبار القبلي واالختبار البعدي، والتحليل باستخداـ إحصاءات 
 وإحصاءات التحليلي. فيالوص

جراء االختبار األوؿ لتحليل البحث إحصاءات ىي اختبار ادلختلفة قبل إ
يفعل من احلسابات اإلحصائية حييط من ادلتوسط واإلختبار ادلعياري. واختبار 

 tالطبيعية ويستخدـ اختبار 

 فرضية البحث اإلحصائية 

 ىي: t يف ىذا البحث الباحثة إجرء حتصيل

 (Thitungأصغر من  Ttabel) Ho ،Ttabel >  Thitungالفرضية الصفرية  -
 (Thitung من كربأ Ttabel) Ha  ،Ttabel >  Thitungالفرضية البديلة  -
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قبل إجراء االختبار  ،حتليل البيانات بإحصاءات حتليلية ىي اختبار ادلختلفة
واإلحنيار ادلعياري.  وسط احلسايباألوؿ يفعل من احلسابات اإلحصائية حييط من ال

 الطبيعية.يع ز إذا البيانات تو  (Tاختبار ) ت يستخدـ اختبار
لنيل البيانات يف استخداـ  IBM SPSS Statistic V.22 ةالباحث خدـواست

 االختبارات السابقة.

 (Mean) وسط الحسابيال -1
عند سودجاف أف تثبيت مؤىالت نتيجة التعلم احلصوؿ لطالب يستطيع أف 

 : ػػػػػػػػػػيعرؼ من خالؿ ادلعدؿ الذي حدده بػػ
 SPSS Versi 22افتح أوال، 
) اإلختبار القبلي واإلختبار وشغل باجملموعة التجريبية  variable viewتار خاثانيا، 

 البعدي(
 وشغل النتائج كما رلموعتها  Data viewاختار ثالثا، 
 Analyze- descriptive-statistics- descriptive انقر فوؽ القائمة رابعا، 

 إىل ادلربع ادلتغًن س لطالباتأدخل قيمة اخامسا، 
 options-centang mean, std, devitiondan variance انفرسادسا، 
 انفر نعمسابعا، 

 (Standar Deviasiالمعيار االنحرافي ) -2
استخدـ  .يف احتساب فيمة الختبار الطبعية ادلعياري االحنراؼ العينة ادلستخدمة

وادلعيار من قيمة ادلتوسط  لتحليل البيانات IBM SPSS Statistic V.22الباحث بررلة 
 االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي:

 SPSS Versi 22، افتح أوال
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 ختبار القبلي واال ختبار البعدي.االوشغل  Variable Viewاختار ثانيا، 
 Data Viewاختارثالثا، 
 Analyze- descriptive- Statistics- descriptiveانقر فوؽ القائمةرابعا، 
 إىل تامراجع ادلتغًن س لطالبات، ادخل قيمة اخامسا
 Options- centang mean- std, Devitiondan Variance، انفر سادسا
 انفر نعمسابعا، 

 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية -3
كاف االختبار الطبيعي مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. يقـو اختبار 

 / سفًن ولك مسورنوؼ – البحث طبيعية البيانات باستخداـ اختبار قلمغروروؼ
(Kolmogorov-Smirnov/ Shapiro-Wilk:خبطوات االختبار كما يلي ) 

 SPSS Versi 22، افتح أوال
ختبار القبلي واالختبار اال Viewادلغًن  الباتأدخل نتيجة الط View ختاراثانيا، 
 البعدي

 .Analyze – Discriptive Statistics- Explore، اختار لثاثا

 Dependent  list ، أدخل ادلغًن إىل رابعا
 -Plotsإختار ، خامسا

 انفر نعمسادسا،  
 أو خبطوات االختبار كما يلي :

 ، افتح الطبيعيةأوال
 .Analyze-Nonparametric Test-1-Sample K-S، اختار ثانيا

 Test Variabel List ، أدخلثالثا
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 ، انقر نعم.رابعا
 : Ha2،22 إذا <(sig t.2)  الطبيعية فتوزيعو 

: H0 2،22 إذا > (sig t.2) 22.فتوزيعو غًن الطبيعية 
 tاالختبار  -4

العنتٌن ادلستخدمة دلقارنة ىل من تلك  t  ىي اختبار االختبار ادلقارف
-Paired Samples T واالختبار ادلستخداـ ىالبياناتٌن ) الفرؽ ( مستوية أو خمتلفة. 

Test ة حساب االختبار ت بستخداـ بررلIBM SPSS Statistic ,V.22 ما وأ
 اخلطوات اختبارىا كما يلى : 

 SPSS Versi 22افتح ، أوال

ختبار القبلي واالختبار اال Viewادلغًن  الباتأدخل نتيجة الط View ختارا ثانيا،
 البعدي

  Analyze- Compare Means- Paired Samples T-Test ،ثالثا

 Pairedختبار القبلي واالختبار البعدي إىل االمن الصندوؽ ، انقل رابعا

Variabel 

  ، أدخل اجملتمع إىل صندوؽ "اجملتمع ادلغًن"خامسا

 ب )الثانية(  االختبار البعديب )األوىل( و االختبار القبلي ، أخزر سادسا

 ا، انفر "مث" و نعم سابع

                                                             
46 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 

55. 
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 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين:
Ha إذا :Sig (2 Tailed) < 0,05  ختبار القبلي واال ختبار فتوجد الفروؽ بٌن اال

 البعدي.
H0إذا :Sig (2 Tailed) > 0,05  ختبار القبلي واال ختبار فال توجد الفروؽ بٌن اال

 22.البعدي
رلموعة واحدة يغًن االختبار القبلى. عيوب ىذا التصميم ىو  ستعملىذا التصميم ت

ذ التجرىي ليس بسباب فياألخًن البلوغ من تنابطة، فنتيجة ألّف ال يستعمل رلموعة الض
االختبار  يف لطالباتادلعاملة. ال ينصهح ىذا التصميم ال ستخدمو ألف ميكن نتيجة تعلم 

 خارج ادلعاصلة. يفالبعدى يسبب مبتعًن األخرىل 

 

                                                             
   .11ادلرجع نفسة، ص.47


