الباب الثالث
منهج البحث
أ -نوع ومدخل البحث
نوع البحث يف ىذا البحث يعين حبث ادليدان عن فعالية استخدام
أسلوب اإلمالء منظور بوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة الصف
السابع دبدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر.
قامت الباحثة باستخدام مدخال كمي ( (Kuantitatifوفقا سيف
الدين أزوار ،البحث مدخال كمي ضغط ربليلية يف البيانات عدد ادلصنوع بطريقة
1
اإلحصاء.

ب -تصميم البحث
ىذا البحث باستخدام تصميم شبو ذبرييب
ادلنهج التجرييب ( (Eksperimen Classىو ادلالحظة يف ظل احلالة ادلصنوع وتنظيم
البحث ،والبحث التجرييب ىو البحث الزمان دبوجود مضاربة مالية على موضوع
البحث مع موجود الضابطة ) 2.(Controll Classيستخدم البحث التجرييب دلعرفة
احلر باختبار مستقل ) 3. (Independent Testوىذا
الفروق بني اجملموعتني يف ادلتغري ّ
التصميم ينقسم إىل ثالث مراحل كما التلي:
(.(Quasi Eksperimen

1

Saifuddin Azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5
Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Indonesia, 1999), hal. 74
3
Purwanto, Statistika untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 1472
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 -1مرحلة ادلقابلة
أوال ،زارت الباحثة إىل مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية
األىلية ببنجر
ثانيا ،سألت الباحثة إىل مدرس اللغة العربية عن مشكالت تعليم اللغة
العربية فيها
ثالثا ،طلبت الباحثة نتائج طلبة الصف السابع
رابعا ،انقسمت الباحثة الصفني إىل اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة
 -2مرحلة التنفيذ
أوال ،تستعمل الباحثة االختبار القبلي
ثانيا ،تعلّم الباحثة تعليم اللغة العربية يف اجملموعتني
ثالثا ،تستعمل الباحثة االختبار البعدي
 -3مرحلة الرتكيب
تركب الباحثة نتائج البحث

ج -مجتمع البحث وعينته
-1

جمتمع البحث

جمتمع البحث يعين كل طلبة الصف السابع دبدرسة روضة الشبان
ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر وعددىم مخسة ومخس مئة طالبا
( .)105وينقسم إىل ثالثة فصول يعين فصل "أ" وفصل "ب" وفصل "ج"
وفصل "د".
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اجلدول  : 3،1عدد طلبة الصف السابع
الفصل

ادلدرس

الطالب

الطالبات

العدد

VII A

حممود الدين

-

25

25

VII B

حممود الدين

-

24

24

VII C

حممود الدين

27

-

27

VII D

حممود الدين

29

-

29

-2

عينة البحث
أما عينة البحث يف ىذا البحث يعين فصل "ب" كاجملموعة التجريبية
وفصل "ج" كاجملموعة الضابطة .واختارت الباحثة تلك اجملموعة بأسلوب
العينة القصدية بعد نظرت الباحثة نتائج معدل الطلبة وعدد الطلبة .أما
نتيجة معدل الطلبة بعد اختبار القبلي يف الفصل "ب" أربعة وستون ()64
وعددىم أربعة وعشرون طالبة ،ونتيجة معدل الطلبة يف الفصل "ج" أربعة
وسبعون ( )60وعددىم سبعة وعشرون طالبا.

د -البيانات ومصادرها
-1

البيانات ومصادرىا
أوال ،البيانات األساسية
أ) نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضابطة
ثانيا ،البيانات الداعمة
أ) تصوير العام عن موقع البحث ومصادرىا رئيس الشؤون واإلدارية
ب) أجهزة ادلدرسة ومصادرىا رئيس الشؤون واإلدارية
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ج) البيانات عن ادلوظفني األدارين وادلدرسني ومصادرىا رئيس الشؤون
واإلدارية
د) منهج تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة ومصادرىا مدرس اللغة
العربية.

ه -أساليب جمع البيانات

أما ىذا البحث استخدمت الباحثة باألساليب األتية :
 -1االختبار
االختبار يعين الوظيفة اليت تكسب إىل النفس والقطيع بادلقصود
ليقارن كفاؤهتم 4.يستعمل االختبار ليحفر البيانات عن فعالية استخدام
أسلوب اإلمالء ادلنظور بوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة
الصف السابع دبدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر.
وىذا االختبار ينقسم إىل قسمني يعين االختبار القبلي واالختبار
البعدي .استخدام االختبار القبلي قبل ذبرب الباحثة وسيلة الصور،
-2

واستخدام االختبار البعدي بعد جربت الباحثة وسيلة الصور.
التوثيق
يستعمل التوثيق ليحفر البيانات عن تصوير العام عن موقع
البحث وعدد ادلدرسني وادلدرسات وادلوظفني وادلوظفات يف تلك ادلدرسة
وعدد طلبة مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر
وأجهزة ادلدرسة ومنهج تعليم اللغة العربية فيها .ولتبني حول البيانات
ومصدرىا وأساليب مجع البيانات .انظر إىل اجلدول :

4

Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2015), hal. 67
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اجلدول  : 3،2أساليب مجع البيانات ومصادرىا وأدوات مجعها وأساليب ربليلها
البيانات

الرقم

مصادر

أدوات مجع

أسلوب ربليل

البيانات

البيانات

البيانات األساسية
-1

2

نتائج طلبة
اجملموعة
الضابطة يعين
نتائج اختبار
االختبار القبلي
واالختبار
البعدي

الطلبة

االختبار

SPSS 22

البيانات الداعمة
 )1تصوير العام عن
موقع البحث

رئيس الشؤون
واإلدارة

التوثيق

 )2أجهزة ادلدرسة

رئيس الشؤون

التوثيق

 )3ادلوظفون األدرون
وادلدرسون

رئيس الشؤون

التوثيق

 )4منهج تعليم اللغة

مدرس اللغة

التوثيق

العربية يف ادلدرسة

العربية

و -تصميم القياسات
يف ىيكل البحث يسر ادلرحلة ربليل البيانات يف الباب الرابع ،فادلقتضى
شيء ما صحة للقياس يف ىذا البحث ،كما التايل :
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ادلؤشر  :نتيجة االختبار األخري لطلبة يف تعليم اإلمالء ادلنظور.
التدريب  :1اكتب الكلمات بعد نسخت الكلمات
كيفية قياس  :لالختبار القبلي أسئلة البحث عددىا ( )10األسئلة إذاجوابتو
ربصل
صحيحا نتيجتو ( )10وإذا جوابتو خطاء نتيجتو ( .)0صار نتيجة األقصى ّ
من ادلستجيب وىو .100ولالختبار البعدي أسئلة البحث مجالتها  10األسئلة إذا
جوابتو خطاء نتيجتو ( )10وإذا جوابتو خطاء نتيجتو ( .)0صار نتيجة األقصى
ربصل من ادلستجيب وىو.100
ّ
طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة باستخدام رموز من عثمان وىو:
=N

x 100

 =Nقيمة األخري.

5

وبعد ذلك ،قيمة اليت ربصل ادللية باالختبار إحصاء لتحديد موجود وغريه
االختالف كبري من نتائج تعليم الصفني الذي تبحث وبني بالتفصيل وسيلة ربليل
البيانات .ىذا تفسري نتائج تعليم تستعمل لقيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.

ز -أسلوب تحليل البيانات

أما أسلوب ربليل البيانات يف ىذا البحث استخدمت الباحثة التحليل االحصائ
الوصف بربناميج SPSS Versi 22
 -1ادلعدل
عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعليم احلصول للطلبة
يستطيع أن يعرف من خالل ادلعدل ،وأما خطوات ربليلو كما التلي :
أوال ،افتح SPSS Versi 22
5

Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 136.
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ثانيا ،اختار  Variable Viewوشغل باجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
ثالثا ،اختار  Data Viewوشغل النتائج كما جمموعتها
رابعا ،انقر فوق القائمة Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptive
خامسا ،أدخل قيمة الطلبة إىل ادلرجع ادلتغري س
سادسا ،انفر Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varience
سابعا ،انفر نعم
-2

ادلعياري االحنراف
ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة الختبار
الطبعية .وتستخدم الباحثة برناميج  SPSS Versi 22لتحليل البيانات من
قيمة ادلعياري االحنراف خبطوات التحليل كما يلي :
أوال ،افتح SPSS Versi 22
ثانيا ،اختار  Variable Viewوشغل باجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
ثالثا ،اختار  Data viewوشغل النتائج كما جمموعتها
رابعا ،انفر فوق القائمة Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptive
خامسا ،أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغري س
سادسا ،انفر Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varience
سابعا ،انفر نعم

 -3اختبار الطبيعي
أما اختبار الطبيعي مستخدم دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات .ممتحن
طبيعية البيانات اليت ربصل يف البحث استخدم اختبار قلمغروف-مسرنوف
( (Kolmogrov-smirrnovيف بيانات كميا ،سوف يستطيع عملية االختبار
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 Statistic Parametikبشرط تلك البيانات عادية ،تلك البيانات العادية
االختبار الطبيعية .أما خطوات ربليلها يعين:
أوال ،افتح برناميج SPSS Versi 22
ثانيا ،اختارVariable view-isi name dengan eksperimen dan kontrol
ثالثا ،اختار Data view-isi nilai sesuai kelompoknya
رابعا ،اختار Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S
خامسا ،أدخل اجملموعتني إىل Test Varible list
سادسا ،اختبار " ادلربع االختبار" يف Test Distributionباختبار الطبيعية
سابعا ،انفر نعم.
أما اخلالصة من التحليل يعين:
 :إذا  (Sig-2 Tailed) > 0,05فالبيانات الطبيعية
6
 :إذا  (Sig-2 Tailed) < 0,05فالبيانات غري الطبيعية.
-4

اختبار التجانس
وبعد توزيع البيانات الطبيعية تفعل الباحثة اختبار التجانس .استخدم
اختبار التجانس دلعرفة ىل نتيجة الطلبة ذبانس أم ال .وخطوات اختبارىا
كما يلي:
أوال ،افتح SPSS Versi 22
ثانيا ،شغل  Value Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2أدخل 1
كاجملموعة التجريبية و 2كاجملموعة الضابطة
ثالثا ،اختار  Data Viewوشغل النتائج وجمموعتها
رابعا ،اختبارanalyze-compare-Means- One Way Anova

V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk penelitian, (Yogyakarta: PB. Press, 2014), hal. 55.
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انفرoptions

خاما،
سادسا ،اختبار يف الصندوق Homogeneity of varience test
سابعا ،انفر "مث" ونعم
أما اخلالصة من التحليل يعين:
 :إذا  (Sig-2 Tailed) > 0,05فالبيانات التجانس
7
 :إذا  (Sig-2 Tailed) < 0,05فالبيانات غري التجانس.
إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت الباحثة باختبار ت )(t
وإذا غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدمت الباحثة باختبار ؤ ((u
-5

اختبار ت ) ( t
ىذا االختبار مهدوف دلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضابطة توجد الفروق الواضحة ،االختبار ادلستخدم يف ىذا
البحث  Independent-sample T testحساب االختبار  tباستخدام برجمة.
وأما خطوات اختبارىا كما تلي :
أوال ،أدخل النتيجة الطلبة ادلغري  Viewاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية
ثانيا ،البيانات Viewمزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل واجملموعة
التجريبية ىي اجملموعة الثانية
ثالثاanalyze-compare Means-Independent-Sample T Test ،
رابعا،انقل نتائج اختبار ادلتوسط احملتوى إىل صندوق اختبار ادلغري "س"
خامسا ،أدخل اجملتمع إىل صندوق "اجملتمع ادلغري"
سادسا ،أخزر اجملموعة األوىل ب ( األوىل ) واجملموعة الثانية ب (الثانية)
Ibid, hal. 115
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سابعا ،انفر "مث" ونعم.
 :إذا  (Sig-2 Tailed) < 0,05فتوجد الفروق بني اجملموعتني
8
 :إذا  (Sig-2 Tailed) > 0,05فال توجد الفروق بني اجملموعتني.
-6

اختبار ؤ ()u
إذا البيانات التحليلية غري الطبيعية والتجانس أو الطبيعية وغري
التجانس فتستخدم الباحثة باختبار ؤ .أما خطوات االختبار باستخدام برجمة
كما تلي:
أوال ،أدخل نتيجة الطلبة إىل ادلغري  viewاجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.
ثانيا ،البيانات viewمزخورة باجملموعة التجريبية كاجملموعة األوىل واجملموعة
الضابطة كاجملموعة الثانية.
ثالثاAnalyze, nonparametric test, leglacy dialogs, 2 independent S ،
رابعا ،أدخل اجملتمع إىل الصندوق Grouping Variable
خامسا ،انفر Define Groups
سادسا ،أخزواجملموعة األوىل ب (األوىل) واجملموعة الثانية ب (الثانية)
سابعا ،انفر "مث" و"نعم".
أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين
 :إذا  (Sig-2 Tailed) < 0,05فتوجد الفروق بني اجملموعتني
9
 :إذا  (Sig-2 Tailed) > 0,05فال توجد الفروق بني اجملموعتني.

Ibid, hal. 99.
Ibid, hal. 99.
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