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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 
 نوع و مدخل البحث -أ 

نوع البحث يف ىذا البحث يعىن حبث ادليدان عن فعالية وسيلة بطاقة 
درسة ننووكون  ادلووسطة يف تعليم اإلمالء ادلنظور لطلبة الصف السابع دبالذاكرة 

 kuantitatif) )قام الباحث باسوخدام مدخال كميا  اإلسالمية احلكومية كالوى.

وفقا سيف الدين نزوار، الباحث مدخال كميا ضغط ربليلو يف البيانات عدد 
 1.ادلصنوع بطريقة اإلحصاء

 
 تصميم البحث -ب 

. Quasi Eksperiment))الوجرييب  شبوباسوخدام تصميم  ىذا البحث

( ىو ادلالحظة يف ظل احلالة ادلصنوع و تنظيم Ekperiment Class)ادلنه  الوجرييب 
الوجرييب ىو البحث الزمان دبوجود مضاربة مالية على موضوع الباحث، و البحث 

يب دلعرفة يسوخدم البحث الوجر ي 6.(.Control Classالبحث مع موجود الضابطة )
 . و ىذا البحث يسوعمل إندافندن االخوبارالوروق بٌن اجملموعوٌن يف ادلوغًن احلر  

(Independent Test).3 

 

 

 

 

                                                 
1
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5. 

2
 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Indonesia, 1999), hal. 74. 

3
 Purwanto, Statistika untuk penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 147-

149. 
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 : تصميم البحث  3،1ل اجلدو 
 االخوبار البعدي الوجربة االخوبار القبلي اجملموعة
 O1 X O2 الوجريبيةاجملموعة 

 O3 - O4 اجملموعة الضابطة

 
 مجتمع البحث و عينته -ج 

 جمومع البحث -1
يف مدرسة ننووكون  ادلووسطة  السابعالصف طلبة يعين  جمومع البحث
سو ون ثالثة و ، عددىم ( كالوىMTsN Ampukungاإلسالمية احلكومية )

 ثالثة فصول يعين فصل "ن" و "ب" و "ج".ىل . و ينقسم إ(63) طالبا
 طلبة الصف السابع يف تلك ادلدرسة: عدد  3،6ل اجلدو 

 اجلملة الطالبات الطالب ادلدرسة الوصل
VII A 66 11 16 السرجانا خًن النساء 
VII B 61 11 9 خًن النساء السرجانا 
VII C 61 11 11 خًن النساء السرجانا 

 
 عينة البحث -6

و فصل "ب"   الوجريبية" كاجملموعة فصل "جالباحث اخوار 
 عينة القصيدية بعد نظر الباحث نوائ كاجملموعة الضابطة بأسلوب ال

و عدد طلبة الصف السابع. نما طلبة الصف السابع من  االموحان اليومي
طلبة  من عدلنويجة ادل، و 79طلبة الوصل "ب" يعين من  عدلنويجة ادل
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( 61. و نيضا عدد طلبة الوصل "ب" عشرون طالبا )77الوصل "ج" يعين 
 (.61و عدد طلبة الوصل "ج" يعين واحد و عشرون طالبا )

 
 البيانات و مصادرها -د 

 و مصادرىا البيانات -1
 البيانات األساسيةنوال، 
ومصادرىا تعين طلبة  نوائ  االخوبار القبلي و االخوبار البعدي ( ن

 اجملموعة الوجريبية و اجملموعة الضابطة
 البيانات الداعمةثانيا، 
 الشؤون و اإلداريةو مصادرىا رئيس  تصوير العام عن موقع البحث (ن 
 الشؤون و اإلدارية و مصادرىا رئيس ةة ادلدرسنجهز  (ب 
 عن ادلوظوٌن األدارين و ادلدرسٌن و مصادرىا رئيسالبيانات  (ج 

 داريةالشؤون و اإل
و مصادرىا مدرسة اللغة  منه  تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة (د 

 العربية
 

 أساليب جمع البيانات - ه
 سوخدم الباحث باألساليب األتية:يف ىذا البحث ا

 االخوبار -1
االخوبار يعين تساسل الوظيوة اليت تكسب إىل النوس و القطيع 

يسوعمل االخوبار ليحور البيانات عن فعالية  4بادلعصود ليقارن كواؤهتم.
وسيلة بطاقة الذاكرة يف تعليم اإلمالء ادلنظور لطلبة الصف السابع من 

                                                 
4
 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015), hal. 67  
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(  MTsN Ampukungمدرسة ننووكون  ادلووسطة اإلسالمية احلكومية )
 كالوى. و ىذا االخوبار مرتان يعين االخوبار القبلي و االخوبار البعدي.

 
 الووثيق -6

تصوير العام عن موقع يق ليحور البيانات عن يسوعمل الووث
و عدد ادلدرسٌن وادلدرسات و ادلوظوٌن و ادلوظوات يف تلك البحث  
ون  ادلووسطة عدد طلبة الصف السابع يف مدرسة ننووكو  ادلدرسة

منه  و نجهزة ادلدرسة و كالوى (MTsN Ampukung)اإلسالمية احلكومية
حول البيانات و مصدرىا و نساليب مجع و لوبٌن  .تعليم اللغة العربية فيها

 :البيانات. انظر إىل اجلدول
و مصادرىا و ندوات مجعها و  نساليب مجع البيانات: 3،3ل اجلدو 

 نساليب ربليلها

 مصادر البيانات الرقم
ندوات 
مجع 
 البيانات

نسلوب ربليل 
 البيانات

 البيانات األساسية: 1

نوائ  طلبة اجملموعة  (1 
و  الوجريبية
الضابطة  اجملموعة

يعين نوائ  االخوبار 
القبلي و االخوبار 

 البعدي

 SPSS 22 االخوبار الطلبة

 البيانات الداعمة 6
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تصوير العام عن  (1 
 موقع البحث

الشؤون و رئيس 
 اإلدارية

  ووثيقال

  ووثيقال الشؤون و اإلداريةرئيس  ادلدرس نجهزة (6
ادلوظوون األدرون و  (3

 ادلدرسون
الشؤون و رئيس 
 اإلدارية

  ووثيقال

منه  تعليم اللغة  (4
يف تلك  العربية
 ادلدرسة

  ووثيقال اللغة العربية ةمدرس

 
 تصميم القياسات - و

يف ىيكل يسر ادلرحلة ربليل البيانات يف الباب الرابع، فادلقوضى شيء 
 : للقيس يف ىذه البحث، كما الوايل ما صحة

 .اإلمالء ادلنظورلطلبة يف تعليم ادلؤشر : نويجة االخوبار األخًن  
 إذا جوابوو األسئلة (11) مجلوها البحث نسئلة يالقبل خوبارالل: كيوية قياس

 األقصى نويجة صار(. 1)نويجوو  و إذا جوابوو خطاء (11) وونويج اصحيح
 11 مجلوها البحث نسئلة يالبعد خوباراللو  .111 ىو و ادلسوجيب من ربص ل
 صار(. 1)نويجوو  و إذا جوابوو خطاء (11) وونويج اصحيح إذا جوابوو األسئلة
 .111 ىو و ادلسوجيب من ربص ل األقصى نويجة

 طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة باسوخدام رموز من عثمان وىو:
N= 

              

             
 x 100 

N :نويجة األخًن 

ادللية باالخوبار إحصاء لوحديد موجود و غًنه و بعد ذلك قيمة اليت ربصل 
 الذي يبحث و بٌن بالووصيل وسيلة خوال  كبًن من نوائ  تعليم الصوٌناال
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تسوعمل لقيمة االخوبار القبلي  ربليل البيانات. ىذا توسًن نوائ  تعليم
 االخوبار البعدي يف اجملموعة الوجربة و اجملموعة الضابطة.و 

 
 أساليب تحليل البيانات - ز

سوخدم الباحث الوحليل ىذا البحث ايف  نما نساليب ربليل البيانات
 SPSS Versi 22 االحصائ الوصف بربنامي 

 

 ادلعدل -1
عند سودجان نن تثبيت مؤىالت نويجة الوعليم احلصول للطلبة 

 ، و نما خطوات ربليلو كما تلي: يسوطيع نن يعر  من خالل ادلعدل

 SPSS versi 22افوح  ،نوال
 و اجملموعة الضابطة الوجريبيةو شغل باجملموعة  Variable Viewثانيا، اخوار 
 و شغل النوائ  كما جمموعوها  Data Viewثالثا، اخوار 

 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveانقر فوق القائمة رابعا، 
 دخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلوغًن سن، خامسا
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Variance، انور سادسا

 ، انور نعمسابعا
 

 ادلعياري االحنرا  -6
ر ادلعياري االحنرا  العينة ادلسوخدمة يف احوساب قيمة  الخوبا

لوحليل البيانات من  SPSS Versi 22الطبعية. و يسوخدم الباحث برنامي  
 قيمة ادلعياري االحنرا  خبطوات الوحليل كما يلي:

 SPSS versi 22، افوح نوال
 و اجملموعة الضابطة الوجريبيةو شغل باجملموعة  Variable Viewثانيا، اخوار 
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 و شغل النوائ  كما جمموعوها  Data Viewثالثا، اخوار 
 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 

 دخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلوغًن سنخامسا، 
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انور 

 سابعا، انور نعم
 

 اخوبار الطبيعية -3
نما اخوبار الطبيعية مسوخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. 
-مموحن طبيعية البيانات اليت ربصل يف البحث اسوخدم اخوبار قلمغرو 

( يف بيانات كميا، سو  يسوطيع عملية kolmogorov-smirrnovمسرنو  )
بشرط تلك البيانات عادية، تلك البيانات  statistik parametikاالخوبار 

 العادية االخوبار الطبيعية. نما خطوات ربليلها يعين:
 SPSS Versi 22برنامي  افوح  ،نوال
   Variable view-isi name dengan eskperimen dan kontrolاخوار ،ثانيا

 Data view-isi nilai sesuai kelompoknyaثالثا، اخوار 
 Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S  اراخورابعا، 

  Test Variable listإىل  اجملموعوٌندخل ن ،خامسا
 باخوبار الطبيعيةTest Distribution اخوبار " ادلربع االخوبار" يف   ،سادسا

 .انور نعم ،بعاسا
 تعين: تلك الوحليلة نما اخلالصة من

 Ha  :0,05 <إذا   Sig (2 Tailed) البيانات الطبيعيةف 

 H0 :إذاSig (2 Tailed) < 0,05  الطبيعية غًن فالبيانات 
5 

                                                 
5
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, ( Yogyakarta: PB Press, 2014), hal. 55. 
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 اخوبار الوجانس -4
و بعد توزيع البيانات الطبيعية يوعل الباحث اخوبار الوجانيس. 

ال. و خطوات  اسوخدم اخوبار الوجانيس دلعرفة ىل نويجة الطلبة ذبانس نم
 اخوبارىا كما يلي:

 افوح ،نوال
  1ندخل  Valueو  Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2ثانيا، شغل 

 كاجملموعة الضابطة  6كاجملموعة الوجريبية و 
 و شغل النوائ  و جمموعوها Data Viewثالثا، اخوار 

  analyze-compare Means-One Way Anova ، اخوباررابعا
 options، انور خامسا

 Homogeneity of variance testاخوبار يف الصندوق  ،سادسا

 ، انور "مث" و نعمسابعا
 

 تعين: نما اخلالصة من تلك الوحليلة
Ha  :0,05 <إذا   Sig (2 Tailed) وجانسالبيانات الف 

 H0 :إذاSig (2 Tailed) < 0,05  6 .وجانسال غًن فالبيانات 
 

 (tت )خوبار سوخدم الباحث باعية و الوجانس فانوائجو الطبي تإذا كان
 (uاخوبار ؤ )بالباحث سوخدم فا نو غًن الوجانس و إذا غًن الطبيعية

 
 (tاخوار ت ) -5

 الوجريبيةيف اجملموعة  االخوبار مهدو  دلقارنة ىل العينةىذا 
اجملموعة الضابطة توجد الوروق الواضحة، االخوبار ادلسوخدم ىي و 

                                                 
6
 Ibid, hal. 115. 
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Independent-sample T test  حساب االخوبارt  باسوخدام برجمة . و نما
 خطوات اخوبارىا كما تلي:

 الوجريبيةاجملموعة الضابطة و اجملموعة  view، ندخل نويجة الطلبة ادلغًن نوال 
مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل و  view، البيانات ثانيا

 ىي اجملموعة الثانية الوجريبيةاجملموعة 
   analyze-compare Means-Independent-Samples T Test، ثالثا
 اخوبار ادلووسط احملووى إىل صندوق اخوبار ادلغًن "س" ائ ، انقل نورابعا

 ، ندخل اجملومع إىل صندوق "اجملومع ادلغًن"خامسا
 ، نخزر اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب )الثانية(اسادس
 "مث" و نعم. ، انورسابعا

 تعين:  نما اخلالصة من تلك الوحليلة
Ha  : إذاSig. (2-tailed) < 0,05 ووجد الوروق بٌن اجملموعوٌنف 

 H0 : إذاSig. (2-tailed) > 0,05 7 .توجد الوروق بٌن اجملموعوٌن الف 
 

 (uاخوبار ؤ ) -6
و الوجانس نو الطبيعية و غًن  إذا البيانات الوحليلية غًن الطبيعية

فيسوخدم الباحث باخوبار ؤ. نما خطوات االخوبار باسوخدام  الوجانس
 برجمة  كما تايل:

اجملموعة الضابطة و اجملموعة  view، ندخل نويجة الطلبة إىل ادلغًن نوال
 بنويجة اخوبار مووسط احملووى. الوجريبية

موعة األوىل و اجملموعة اجملك جريبيةمزخورة باجملموعة الو view، البيانات ثانيا
 اجملموعة الثانية.ك الضابطة

                                                 
7
 Ibid, hal. 99. 
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 Analyze, nonparametric test, leglalcy dialogs, 2 Independent S  ،ثالثا

 Grouping Variable، ندخل اجملومع إىل الصندوق رابعا
 Define Groups، انور امساخ

 اجملموعة الثانية ب ) الثانية(، نخزو اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و دساسا
 ، انور "مث" و "نعم".سابعا

 عينتنما اخلالصة من تلك الوحليلة 
Ha  : إذاSig. (2-tailed) < 0,05 فووجد الوروق بٌن اجملموعوٌن 

 H0 : إذاSig. (2-tailed) > 0,05 8توجد الوروق بٌن اجملموعوٌن. فال 

                                                 
8
 Ibid, hal. 99. 


