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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث -أ
تعمل الباحثة  ، ىو(Field Research)نوع البحث ىو البحث ادليداين  

فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ إىل ادليدان مباشرًا لتبحث 
لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية 

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالسنة الدرسية  اإلسالمية يف كاليان أ بنجرماسني
ادلدخل أّما  .(Kuantitatif)استعملت الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكمي 

البحث نتائجة تقدمي يف الوصفي باستخدام األرقام  إجراءاتفهو  الكمي
 1اإلحصاءات.

 تصميم البحث -ب
 (Experiment) األسلوب التجرييبىذا البحث مصّمم بالتخطيط على    

 2.موجوًدا أو غري موجوًدا مستوى الفرق بني العينتني ادلتعّلقتني يستخدم دلعرفة الذي
ىذا التصميم لدية  (Quasi Experimental)وىذا البحث التجرييب يعين شبو التجريبية 

الضابطة، لكن ال ميكن أن تعمل بكاملة للسيطرة على ادلتغريات اخلارجية  رلموعة
استخدمت الباحثة اجملموعتني، مها اجملموعة  3اليت تؤثر لتنفيذ البحث التحرييب.

 .(Control Class)واجملموعة الضابطة  (Experiment Class)التجريبية 
استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل اإلجتماعية   العلوم احلادي عشرصف وال 

 احلادي عشر والّصف (Experiment Class)يسّمى باجملموعة التجريبية   بعجلة اقرأ

                                                
1 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar  Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 30 
2 Duwi Prayitno, Paham Analisa Statistka Data Dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 

2010), Cet. Ke-1, hal.37 
3 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 114 
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باجملموعة  يسّمى استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأال  العلوم الطبعية
يف ىذا البحث، حتّلل باختبار ادلختلف يعين باستخدام . (Control Class)الضابطة 

يف ىذا البحث استعملت الباحثة االختبارين، مها  4.(Uji T)إحصاءات اختبار ت 
 االختبار القبلي واالختبار البعدي.

 موضوع البحث -ج
النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة فعالية استخدام ادلوضوع يف ىذا البحث ىو 

اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية 
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالسنة الدرسية  اإلسالمية يف كاليان أ بنجرماسني

 بحث وعّينتهمجتمع ال -د
 احلادي عشر رلتمع البحث يف ىذا البحث يعين مجيع الطلبة الّصف  

 احلادي عشر فصل " مرمي الثانوية اإلسالمية يف كاليان أ بنجرماسنيمدرسة سيت  
 طالبا.  ٜٖ" وعددىم  العلوم الطبعية احلادي عشر " و " اإلجتماعية  العلوم

 احلادي عشر فصل " وعّينة البحث يف ىذا البحث يعين طلبة الّصف  
  الطبعيةالعلوم  احلادي عشر طالبا و فصل   ٕٔعددىم  اإلجتماعية  العلوم

  طالبا. ٛٔعددىم 
  

                                                
4 Ibid, hal. 112 
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  العلوم الحادي عشر: عّينة في هذا البحث هي الطلبة الّصف 1.3الجدول 
ستي  مريم الثانوية بمدرسة  العلوم الطبعية الحادي عشر  و اإلجتماعية

 9132/9191السنة الدرسية  اإلسالمية بنجرماسين
 عدد مجموع فصل رقم

  العلوم احلادي عشر ٔ
 اإلجتماعية

 ٕٔ التجريبية

العلوم  احلادي عشر ٕ
 الطبعية

 ٛٔ الضابطة

 12 عداد
 

 البيانات ومصادرها -ه
 البيانات -ٔ

أّما البيانات احملتاجة يف ىذا البحث فينقسم إىل نوعني، مها البيانات    
 األساسية والبيانات الثانوية.

 أ(   البيانات األساسية
نتائج االختبار القبلي واالختبار أّما البيانات االساسية يف ىذا البحث ىي  (ٔ

سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية يف  مبدرسة  احلادي عشر  البعدي لطلبة الّصف
 كاليان أ بنجرماسني

 ب(  البيانات الثانوية
 سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسنيمبدرسة ( تاريخ تأسيس ٔ
 الثانوية اإلسالمية بنجرماسنيسيت  مرمي مبدرسة  (التصوير العام عن موقع البحثٕ
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سيت  مرمي مبدرسة  أحوال رئيس ادلدرسة وادلدّرسني وادلدّرسات وادلوّظفني (ٖ
 اإلسالمية بنجرماسني الثانوية

سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية يف كاليان أ مبدرسة أحوال الطلبة مبدرسة  (ٗ
 بنجرماسني

 الثانوية اإلسالمية بنجرماسنيسيت  مرمي مبدرسة  درسة( أحوال ادلبين مب٘
 

 مصادر البيانات -ٔ

 أّما ادلصادر البيانات يف ىذا البحث يعين :    
"  اإلجتماعية  العلوم احلادي عشر فصل "أ(   اجملموعة ىو طلبة الّصف 

 العلوم الطبعية احلادي عشر و "
 ب(   الوثائق ادلدرسة اليت توجد من موّظف الشؤون اإلدارية.

ادلالحظة للوقوف على عملية التعليم بني ادلدّرس والطلبة يف الفصل ج(    
 مباشرة.

  



ٕٜ 

 

 

 أساليب جمع البيانات -و
 يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة األساليب اآلتية :جلمع البيانات 

فعالية استخدام االختبار: استخدمت الباحثة االختبار لتحفر البيانات عن ( ٔ
بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف النصوص ادلصّورة عن مجل 

احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية يف كاليان أ 
. واالختبار نوعان، مها االختبار القبلي واالختبار البعدي. بنجرماسني

استخدام فاالختبار القبلي ىو االختبار الذي استعملت الباحثة قبل 
. واالختبار البعدي ىو ة اقرأ لتعليم القراءةالنصوص ادلصّورة عن مجل بعجل

استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل  استعملت الباحثة بعداالختبار الذي 
 .بعجلة اقرأ لتعليم القراءة

( الوثائق : استعملت الباحثة لتحفر البيانات عن مجيع الوثائق اليت ذلا ارتباط ٕ
 بالبحث كحالة الطلبة وحالة ادلبين وغريىا.
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 : المصفوفة البيانات ومصادرها وأسلوب جمع البيانات1.9الجدول 

أساليب جمع  مصادر البيانات البيانات الرقم
 البيانات

ٔ 

 البيانات األساسية ىي :

واالختبار االختبار القبلي نتائج 
 احلادي عشر البعدي لطلبة الّصف

احلادي  " و " اإلجتماعية  العلوم
 العلوم الطبعية عشر

 لطلبة الّصف
  العلوم احلادي عشر

 " و " اإلجتماعية
العلوم  احلادي عشر

 الطبعية

 االختبار

 

ٕ 

 البيانات الثناوية ىي :

سيت  مرمي  تاريخ تأسيس ادلدرسة(  ٔ
الثانوية اإلسالمية يف كاليان أ 

 .بنجرماسني

(  التصوير العام عن موقع البحث ٕ
سيت  مرمي الثانوية  ادلدرسة

اإلسالمية يف كاليان أ 
 .بنجرماسني

(  أحوال رئيس ادلدرسة وادلدّرسني ٖ
درسة مبوادلدّرسات وادلوّظفني 

سيت  مرمي الثانوية  ادلدرسة

ادلوّظفون الشؤون 
 اإلدارية

 قالوثائ
 وادلالحظة
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اإلسالمية يف كاليان أ 
 .بنجرماسني

سيت  مرمي  ادلدرسة(  أحوال الطلبة ٗ
الثانوية اإلسالمية يف كاليان أ 

 .بنجرماسني

سيت  مرمي  ادلدرسة(   أحوال ادلبين ٘
الثانوية اإلسالمية يف كاليان أ 

 .بنجرماسني
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 اتتصميم القياس -ز
ىيكل يسر ادلرحلة حتليل البيانات يف الباب الرابع، فادلقتضى شيء ما يف 

  صحة للقياس يف ىذا البحث كما يلي :
 : نتيجة االختبار األخري على الطلبة يف تعليم القراءة. ادلؤشر

أسئلة ,صل  ٘ٔكيفية قياس : اختبار القبلي والبعدي أسئلة البحث مجلتها 
أسئلة(  ٘, )اختَ ْر "ص")َصِحْيح( أَْو"خ")َخطَأ(أسئلة(،  ٘بني الصور وا اجلملة )

 .أسئلة( ٘, )ِقرَاَءةَأِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية َوفْ ًقا لَِنصِّ ال
ْر , وا ٖ صل بني الصور وا اجلملة كل سؤال صحيح من أسئلة يف اخت َ

 َأِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية َوفْ ًقا لَِنصِّ الِقرَاَءة, و ٖ "ص")َصِحْيح( أَْو"خ")َخطَأ(
صل بني الصور وا  . يفٓٓٔ. صار نتيجة األقصى حتّصل من ادلستجيب وىو ٓٔ

َأِجب َعِن اأَلْسِئَلة % و ٕ٘ اختَ ْر "ص")َصِحْيح( أَْو"خ")َخَطأ( %، ويفٕ٘ اجلملة
 %.ٓ٘ اآلتَِية َوفْ ًقا لَِنصِّ الِقرَاَءة

وبعد ذلك قيمة اليت حتّصل العملية باالختبار إحصاء لتحديد   
موجود وغريه االختالف كبري من نتائج تعليم الصفان الذي يبحث وبني بالتفصيل 

. ىذا تفسري نتائج تعليم تستعمل لقيمة االختبار القبلي أسلوب حتليل البيانات
 واالختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

 قيمة حصل األخري طلبة تأويل باستخدام دليل اآلتية :
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 : تفسير حصول تعليم الطلبة1.1الجدول 

 بيان قيمة رقم
 ممتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 جيد جّدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 جيد ٓٛ-ٔٚ ٖ
 مقبول ٓٚ-ٔٙ ٗ
 ناقص ٓٙ-ٔ٘ ٘
 ناقص جّدا ٓ٘ < ٙ

 
 أسلوب تحليل البيانات -ح

 أسلوب حتليل البيانات يف ىذا البحث بإحصاءات حتليلية ىي اختبار
قبل إجراء االختبار األول فعلت الباحثة احلسابات  (Uji T) ادلختلفة أو اختبار ت 

اإلحصائية اليت حتيط من ادلتوسط وادلعيار اإلحنرايف. استخدمت الباحثة االختبار 
  ت البيانات توزيع الطبيعية والتجانس.إذا كان (Uji T)ت 

لنيل البيانات يف  ٕٔاإلصدار  IBM SPSS Statisticواستعملت الباحثة 
 بارات السابقة.استخدام االخت

 (Standar Deviasi) والمعيار االنحرافي (Mean)المتوسط  -3
  

لتحليل البيانات  ٕٔاإلصدار  IBM SPSS Statisticاستخدمت الباحثة بررلة 
 من قيمة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي :

 ،  Analyze – Descriptive – Descriptive انقر فوق  القائمةأوالا

 ادخل قيمة الطالب إىل ادلربع ادلتغري )س(. ثانياا،
 انقر نعم.ثالثاا، 
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 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  -9

يقوم  كان اختبار الطبيعية مستخدًما دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات.
مسورنوف  –اختبار البحث طبيعية البيانات باستخدام اختبار قلمغروروف 

(Kolmogorov-Smirnov) : خبطوات االختبار كما يلي 
،  افتح الطبيعية. أوالا
-Analyze – Nonparametric Test – Legacy Dialogs – 1-Sample Kاختار  ثانياا،

S 

 Test Variable Listادخل ادلغري إىل  ،اثالثا 

 انقر نعم.رابعاا، 
 Ha  إذا :Sig (2-tailed)  >ٓ،ٓ٘ فتوزيعو الطبيعية 
H0  إذا :Sig (2-tailed) < ٓ،ٓ٘ .5فتوزيعو غري الطبيعية 

  

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

hal. 55 
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 (Uji Homogenitas) اختبار التجانس -1
وبعد توزيع البيانات الطبيعية، مّث يفعل اختبار التجانس. استخدام اختبار 

 IBMبررلة   التجانس دلعرفة ىل قيمة الطلبة جتانس أم ال. استخدمت الباحثة

SPSS Statistic  لتحليل البيانات ادلذكورة. وأّما خطوات اختبار  ٕٔاإلصدار
 التجانس كما يلي :

،  واجملموعة التجريبية. رلموعة الضابطة viewانقل قيمة الطلبة إىل بيانات  أوالا

 Analyze – Compare Means – One-Way ANOVAاخرت  ثانياا،

 Factorو  Dependent Listادخل ادلغري إىل  ثالثاا،

 Homogeneity of variance testمثّ اخرت يف الصندوق  Optionsانقر  رابعاا،

 نعم.و  انقر مثّ  خامساا،
 معاير االختبار : 

Ha  إذا :Sig (2-tailed)  >ٓ،ٓ٘ .فالتجانس 
H0  إذا :Sig (2-tailed) < ٓ،ٓ٘ .6فغري التجانس 

 (T)إذا كانت نتائجة الطبيعية والتجانس فاستخدمت باختبار 

 (U)وإذا غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدمت باختبار 

 (Uji T)ت اختبار  -4

اختبار ت يسّمى أيًضا باختبار ادلقارنة استخدام اختبار ت دلعرفة البيانات 
متساوية أو خمتلفة من العينتني ادلستخدمني. االختبار ادلستخدم ىو 

                                                
6 Ibid, hal 115 
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Independent-Sample T Test  وحلساب اختبار ت باستخدام بررلةIBM SPSS 

Statistic  وأّما خطوات اختبار ت كما يلي : ٕٔاإلصدار . 
،  اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. viewادخل قيمة الطلبة إىل ادلغري  أوالا

خمزورة باجملموعة التجريبية ىي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewالبيانات  ثانياا،
 ابطة ىي اجملموعة الثانية.الض

 Analyze – Compare Means – Independent-Sample T Testاخرت  ثالثاا،

 وانقل قيمة اختبار ادلتوسط احملتوى إىل صندوق اختبار ادلغري )س(. رابعاا،
 (Grouping Variable)ادخل اجملموعة إىل صندوق اجملموعة ادلغرية  خامساا،

 Define Groupsانقر  سادساا، 
 (.ٕ) ب( واجملموعة الثاين ٔب )أخزر اجملموعة األوىل  سابعاا، 
 انقر مثّ و نعم. ثامناا، 

واخلالصة من ىذا االختبار يعين إذا كانت بيانات التحليل توزيع الطبيعية 
 .(Uji T)والتجانس فاستخدم باختبار ت 

مقبول، فال توجد الفرق قبل وبعد  H0ف  ٘ٓ،ٓ < Sig (2-tailed)إذا  
 ي.االختبار القبلي واالختبار البعد

االختبار توجد الفرق قبل وبعد ، فمردود H0ف  ٘ٓ،ٓ > Sig (2-tailed)إذا  
 7ي.القبلي واالختبار البعد

 
 

                                                
7 Getut Pramesti, Aplikasi SPSS dalam Penelitian, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2014), hal. 100 
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 (Uji U)اختبار ؤ  / (Mann- Whitney) اختبار مان ويتني -5
إذا كانت بيانات التحليل عدم توزيع الطبيعية والتجانس فاستخدم اختبار  

مان ويتين أو يسّمى اختبار ؤ أيًضا. وأّما خطوات اختبار مان ويتين أو اختبار ؤ 
 كما يلي :  ٕٔاإلصدار  IBM SPSS Statisticباستخدام بررلة 

، اجملموعة التجريبية بقيمة اجملموعة الضابطة و  viewادخل قيمة الطلبة إىل ادلغري  أوالا
 اختبار ادلتوسط احملتوى.

خمزورة باجملموعة التجريبية ىي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewالبيانات  ثانياا،
 الضابطة ىي اجملموعة الثانية.

 Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs – 2اخرت  ثالثاا،

Independent Samples 

 Test Variable Listوادخل قيمة اختبار ادلتوسط احملتوى إىل الصندوق  رابعاا،

  (Grouping Variable)  ادخل اجملموعة إىل الصندوق اجملموعة ادلغرية  خامساا،

 Define Groupsانقر  سادساا، 

 (.ٕ) ب( واجملموعة الثاين ٔ) بأخزر اجملموعة األوىل  سابعاا،       
 انقر مثّ و نعم. ثامناا، 
واخلالصة من ىذا االختبار يعين إذا كانت بيانات التحليل عدم التوزيع الطبيعية  

 .)اختبار ؤ(والتجانس فاستخدم اختبار مان ويتين 
Ha  إذا :Sig (2-tailed) > ٓ،ٓ٘ .فال توجد الفروق بني اجملموعتني 
H0    إذا :Sig (2-tailed) < ٓ،ٓ٘ .8فتوجد الفروق بني اجملموعتني 
 

                                                
8 Op.Cit, hal. 99 
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