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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع و مدخل البحث -أ 
فّعالية استخدام وسيلة رسوم Field Research)  )نوع البحث ىو حبث ادليدان 

طلبة برنامج الفائدة ادلشرتكة يف ادلدرسة الثانوية يف تعليم مهارة القراءة  (Komik)اذلزيلة 
 .تنجوج 3احلكومية 

بإجراء  (Kuantitatif)ادلدخل الكميإن ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو 
ال تلتزم حبدود الواقع إمنا حتاول إعادة  الباحثالتجريبية. و يسمى بالتجريب ألن 

تشكيلو عن طريق إدخال تغيريات عليو و قياس أثر ىذه التغيريات و ما حيدث من 
ة نتائج. جيري ىذا البحث باستخدام رلموعة واحدة ىي اجملموعة التجريبية. اجملموع

 و تطبق ىذا تعليم تعاوين يف ىذه اجملموعة. 2التجريبية جيري هبا السلوك اخلاص.
 تصميم البحث -ب 

 (Experimentىو تصميم التجريبية  يف ىذا البحث الباحثأما تستخدم  

Design)  .أن كان اجملموعتني يعين اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
 Control Group)باألسلوب اجملموعة الضابطة االختبار القبلي واالختبار البعدي 

Pre-Test Post-Test).3   
 
 
 
 

                                                             
1
Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Hilal Pustaka: Pasuruan, 2007), hlm 78. 

2
 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 125 
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 موضوع البحث -ج 
 (Komik)وسيلة رسوم اذلزيلة فّعالية استخدام  أّما ادلوضوع من ىذا البحث ىي

 3ادلدرسة الثانوية احلكومية برنامج الفائدة ادلشرتكة يف  مهارة القراءة لدى طلبةيف تعليم 
 .تنجوج

 ذاتي البحث -د 
الذايت من ىذا البحث ىو طلبة برنامج الفائدة ادلشرتكة يف مدرسة الثانوية  

 XI MIPA 1) ). فالصف "أ" 77عددىم  ،تنجوج قسم "أ" و قسم "ب"  3احلكومية 
. 44يسمى مبجموعة التجريبية عددىم   (Komik)اليت تستخدم وسيلة رسوم اذلزيلة 

يسمى   (Komik)اليت ال تستخدم وسيلة رسوم اذلزيلة (XI MIPA 4) فالصف "ب" 
 .44مبجموعة الضابطة عددىم 

 : توزيع إمجايل السجل الذايت   4.2اجلدول
 عداد فصل رقم
1 XI MIPA 1 44 
2 XI MIPA 4 44 

ومن خالل اجلدول السابقة يعني الفصالن يف رلموعتني، مها رلموعة جتريبية و 
 رلموعة ضابطة.

 و مصادرها البحث البيانات -ه 
 البيانات -2

 . الثانوية البيانات يف ىذه الدراسة ىناك نوعان من البيانات األساسية والبيانات
 البيانات األساسية ادلتعلقة مبا يلي: (أ 

 يف ىذ البحث فهي : أما البيانات األساسية
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برنامج الفائدة ادلشرتكة يف  نتيجة االختبار القبلي و البعدي لدى طلبة (2
 .تنجوج 3ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 : أّما البيانات الثانوية النموذج (ب 
  وصف عام للمواقع الدراسة. (2
 رسةمن ادلوضوعات العربية ومدير ادلد اللغة العربية وادلعلم لبةحالة ط (3

 وادلوظفني اإلداريني.
 مصادرىا -2

 مصادر البيانات يف ىذه البحث مصدرىا :
 3ادلدرسة الثانوية احلكومية برنامج الفائدة ادلشرتكة يف  ادلستجيبون، طلبة (أ 

 .3131-:312من العام الدراسي تنجوج
ادلخربون، وىي الرئيسية، ومدرسي ادلواد العربية، وكذلك ادلوظفني اإلداريني  (ب 

 أو اإلدارة. 
الوثيقة اليت تتم كتابة البيانات على موقع الدراسة والدرجات بطاقة التقرير،  (ج 

  .وقوائم احلضور والبيانات ادلكتوبة األخرى
 أساليب جمع البيانات -و 

 جلمع البيانات يف ىذا البحث، استخدم الباحث  على النحوى التايل :
 االختبار (أ 

استخدم الباحث االختبار للوقوف على نتائج تعليم مهارة 
 تعليم مهارة القراءةيف  (Komik)وسيلة رسوم اذلزيلة  باستخدامالقراءة 

. و تنجونج 3ادلدرسة الثانوية احلكومية بربنامج الفائدة ادلشرتكة يف 
االختبار نوعان ىو االختبار القبلي و االختبار البعدي.  فاالختبار 
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وسيلة رسوم اذلزيلة ىو االختبار الذى يفعل قبل استخدام القبلي 
(Komik)  و االختبار البعدي ىو االختبار الذى تعليم مهارة القراءةيف .

تعليم مهارة يف  (Komik)وسيلة رسوم اذلزيلة استخدام  يفعل بعد
 .القراءة

 ادلالحظة  (أ 
 عن أحوال لطلبةاألساسية ادلالحظة أي أسلوب ينال البيانات 

 يف و .تنجونج 3ادلدرسة الثانوية احلكومية برنامج الفائدة ادلشرتكة يف 
 .ادلشارك مبالحظة استخدمو البحث ىذا

 ادلقابلة  (ب 
ادلقابلة أي أسلوب ليجد ادلعلومات من ادلستجيبني و ادلخربين 

فّعالية استخدام  مها مباشرة اليت حتتوي على بيانات أساسّية حول
 م مهارة القراءة لدى طلبة الصفييف تعل (Komik)وسيلة رسوم اذلزيلة 

 3ادلدرسة الثانوية احلكومية عشر بربنامج الفائدة ادلشرتكة يف احدى 

 مبقابلة ادلباشرة.  استخدمو البحث ىذا ويف . .تنجونج
 التوثيق (ج 

من  ىذه الطريقة مستخدمة لتحصيل البيانات ادلتواثقةالتوثيق 
ادلدرسة ادلتعلقة عن حالة الطلبة وألساتذة و احلاالت ادلادية دلباين 

 3احلكومية ادلدرسة و جدول الدرس و تاريخ تأسيس ادلدرسة الثانوية 
 .تنجونج
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 تصميم القياسات -ز 
يف ىيكل يسر ادلرحلة حتليل البيانات يف الباب الربع من الرسالة العملية، 

 ىذه الرسالة العلمية، كما تلي:فادلقتضى شيء صحة القياس يف 
يف تعليم مهارة القراءة لدى   (Komik)وسيلة رسوم اذلزليةكيف فعالية استخدام 

 تنجونج. 3طلبة برنامج الفائدة ادلشرتكة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 ادلؤشر : نتيجة االختبار القليب و االختبار البعدي للطلبة يف تعليم القراءة: 

 : كيفية قياس
 قيمة حتصيل آخر الطلبة حتديد باستخدام الدليلة اآلتية: 

 : تفسري حصول تعليم الطلبة. 4.3اجلدو 

 التقدير النتيجة باألرقام الرقم
 ممتاز 211 – 1: 2
 جيد جدا 1:> - 91 3
 جيد 91 > - 81 4
 مقبول 07 > - 71 5
 ضعيف 71 >77 6

 
و بعد ذلك قيمة الذى حتّصل العملية باالختبار إحصاء لتحديد موجود و غريه 

أسلوب حتليل االختالف كبري من نتائج تعليم الصفان الذى يبحث و بنّي بالّتفصيل يف 
 .البيانات

لسّهل يف إطار مرحلة البيانات يف الباب الرابع، كيفية لتقييم نتيجة تعلم الطلبة 
 باستخدام الرموز عثمان و سيتياوان بالرموز: 
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N = 100
maksimalskor 

perolehanskor 
  

 البيان :
N 4= قيمة األخري 

 اآلتيةقيمة  حصل األخري طلبة تأويل باستخدام دليل 
 أسلوب تحليل البيانات -ح 

أما أساليب التحليل البيانات يف ىذا البحث استخدام البحث التحليل 
  SPSS Versi 22االخصائ الوصف برناميج 

 (Mean)ادلعدل  -2
عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعلم احلصول لطلبة 

 يستطيع أن يعرف من خالل ادلعدل الذي حدد بـ :
 SPSS Versi 22أوال، افتح 

 وشغل باجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة Variable Viewثانيا، اختار 

 وشغل النتائج كما رلموعتها Data Viewثالثا، اختار 

 Analyze – Descriptive Statistic – Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 

 أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغري س.  خامسا،

 Options – Centang Mean, std.devitiondanانقر  سادسا،

 سابعا، انقر نعم.
 (Standar Deviasiاالحنراف ادلعياري ) -3

االحنراف ادلعياري العينة ادلستخدمة يف احتساب فيمة الىتبار 
لتحليل  IBM SPSS Statistic V.22بررلة  الباحثالطبعية. استخدم 

 :البيانات من قيمة ادلعدل واالحنراف ادلعياري خيطوات التحليل كما يلي 
 SPSS Versi 22أوال، افتح 

                                                             
3
Usman dan Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT  

Remaja Rosda Karya Ofset, 2001), hlm. 136. 
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 وشغل باجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة Variable Viewثانيا، اختار 
 Data Viewثالثا، اختار 

 Analyze – Descriptive – Statistics – Descriptiveرابعا، انقر فوق القادلة 
 خامسا، ادخل قيمة الطلبة إىل تامراجع ادلتغري س

  Options – Centang Mean – Std, Devitionسادسا، انقر 
 سابعا، انقر نعم

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  -4
أما اختبار الطبيعية مستخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. 
يقوم اختبار البحث طبيعية البيانات يف البحث استخدام اختبار 

عمل االختبار . (Kolmogorov - Smirnov)مسورنوف  –قلمغروروف 
 (Kolmogorov-Smirnov)مسرنوف -الطبيعي باستخدام االختبار قلموغروف

 أما خطوات حتليلها كما يلي: ة.بإذا عينتو فوق مخسون طل
 SPSS Versi 22أوال، افتح 

 Analyze – Descriptive Statistics –Exploreثانيا، اختار 
 Dependent List and Factor Listثالثا، أدخل ادلغري إىل 

 Normality plots with testsاختار  Plots رابعا، مث اخرت "ادلربع االختبار" يف

 اختار مث
 خامسا، انقر نعم

 اخلالصة من ىذه التحليلية :
 Ha  إذا قيمة ملحوظها أكرب من درجة ادلغزى :( sig > 0,05 )  فالبيانات

 الطبيعية.

H0 :  إذا فيمة ملحوظها أصغر من درجة ادلغزى(sig < 0,05)  فالبيانات
5غري الطبيعية.

  

 

                                                             
4
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 55 
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 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس  -5
اختبار النجانس.  الباحثوبعد توزيع البيانات الطبيعية تفعل 

استخدام اختبار التجانس دلعرفة ىل نتيجة الطلبة جتانس أم ال. وخطوات 
 اختبار كما يلي :

اجملموعة الضابطة واجملموعة  Viewأوال، انقل قيمة الطلبة إىل بيانات 
 التجربية.

 – Analyze – Non Parametric Tests – Legacy Dialogs ثانيا، اختار

1Sample K – S 
  Test Variabel Listثالثا، اخزو اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة إىل 

 رابعا، انقر نعم
 أما اخلالصة من تلك التحليلية يعين: 

Ha  إذا :Sig < 0,05  (2 Tailed)، .فالبيانات التجانس 
H0  إذا :Sig > 0,05  (2 Tailed).6، فالبيانات غري التجانس 

 (t)إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت باختبار ت 

 (u)إذا كانت غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدمت باختبار ؤ 

 

     (t)االختبار ت  -6
ىذا االختبار مهدوف دلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبة 
واجملموعة الضابطة توجد الفروق الواضحة، االختبار ادلستخدم 

باستخدام بررلة. وأما   tحساب االختبار Independent - sample T testىي
 خطوات اختبارىا كما يلي :

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة. Viewأوال، أدخل نتيجة الطلبة ادلغري 
مزخورة باجملموعة اجتربية ىي اجملموعة األوىل  Data Viewثانيا، البيانات 

 واجملموعة الضابطة ىي اجملموعة الثانية. 
  Analyze-Compare Means-Independent-Samples T - Testثالثا، 

                                                             
5
 Ibid, hlm. 115 
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 رابعا، انقل قيمة اختبار ادلتوسط احملتوى إىل الصندوق اختبار ادلغري "س".
 (Grouping Variable)خامسا، أدخل اجملتمع إىل صندوق اجملتمع ادلغري 

 Define Groupsسادسا، انقل 
 (.3( واجملموع الثاين ب )2سابعا، أخزر اجملموع األول ب )

 سامنا، انقر "مث" و"نعم".
واخلالصة من ىذه اخلتبار يعين إذا البيانات التحليل توزيع الطبيعية 

  (uji t )والتجانس فاستخدم باختبار ت 
 Haفـ   (sig. tailed 2) > 0.05إذا قيمة ادللحوظة أكرب من درجة ادلغزى  -

 مقبول، فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي واالىتبار البعدي.
  Hoفـ  (sig. tailed 2) <0,05 إذا قيمة ادللحوظة أصغر من درجة ادلغزى  -

 7مردود، فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي واالختبار البعدي.
 (u)االختبار ؤ  -7

إذا البيانات التحليلية غري الطبيعية وغري التجانس فيستخدمت 
 باختيار باستخدام بررلة كما تايل : الباحث

اجملموعة الضابطة واجملموعة  Viewأوال، أدخل نتيجة الطلبة إىل ادلغري 
 التجريبية بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.

موعة األوىل واجملموعة مزخورة باجملموعة التجربية كاجمل Viewثانيا، البيانات 
 الضابطة كاجملموعة الثانية.

 Analyze – Nonparametric – Legacy Dialogs – Independentثالثا، انقر 

2 
 Test Variable Listرابعا، أدخل قيمة االختبار إىل الصندوق 

 Define Groupsخامسا، أدخل اجملتمع إىل الصندوق 
 وىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية(.سادسا، أخزو اجملموعة األوىل ب )األ

 سابعا، انقر "مث" و"نعم".
                                                             

6
 Getut Pramesi, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), hlm. 100 
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 أما اخلالصة من ىذا االختبار ىي:
مردودة  Haفتوجد الفرق بني اجملموعتني، فـ  Sign (Tailed 2)  > 0,05إذا  -

 مقبولة. Hoو 
مقبولة  Haفتوجد الفرق بني اجملموعتني، فـ  Sign (Tailed 2)  > 0,05إذا  -

 8مردودة. Hoو 
 

                                                             
7
 Ibid, hlm. 99 


