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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 البحثنوع و مدخل  -أ

والطرق املستخدمة Field Research) )البحث ىو حبث امليدان  ىذا نوع
فيها، وذلك  ضد الطرف اآلخر يف الظروف غًن الزمامإلجياد عالج حمدد 

 1.(kuantitatif)باستخدام املدخل الكمي
 

 تصميم البحث -ب
. يف ىذا (eksperemen) ىذا البحث يستخدم تصميم البحث التجرييب

يف  لوحة اجليوبالبحث، وىناك بعض اإلجراءات اليت مرت ىي اخترب وسيلة 
 .ةبهلدف لتحسٌن نتائج تعليم الطلبا التعليم املفردات

 اجملموعةو  (kelas control)ىناك ستقسم فرقتٌن يعىن اجملموعة الضابطة
، اجملموعة. يف ىذا البحث ستفعل التقائٌن يف كل (kelas eksperimen)ةالتجريبي

 املفرداتو الثاين ستعّلم  اجملموعة الضابطةيف  وسيلةبغًن  املفرداتأوال ستعّلم 
 (pretest). و تستخدم أيضا االختبار القبليةالتجريبي اجملموعةيف  وسيلةباستخدام 

 .(post-test)الختبار البعديو ا

 

 

                                                 
1
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 مجتمع البحث و عينته -ج
من الصف  دّرسة اللغة العربية ومجيع الطلبةملواضيع يف ىذا البحث ىو م

، ٌنجنرماساب يف الرابعةدرسة املتوّسطة اإلسالمية اكحكومية امل" و "ج" ب"بالثامن  
 .اجملموعةشخصا يف كل  23تصل إىل 

 عينة البحث:  2،1اجلدول 
 البيان اجلملة فصلال

 اجملموعة التجريبية 23 ج

 اجملموعة الضابطة 23 ب

 
 البيانات و مصادرها -د

 البيانات و مصادرىا -أ
 أوال، البيانات األساسية

اجملموعة التجريبية و يف  ختبار البعدينتائج االختبار القبلي و اال
 اجملموعة الضابطة

    ثانيا، البيانات الثانوية

عامة على حمل البحث وىي تشتمل  ةنات عبارة عن صور ىذه البيا
  على :

 جنر ماسٌن.اب الرابعة املتوسطة اإلسالمية اكحكوميةدرسة باملتاريخ بناء  (1
 عدد من املعلمٌن (2
 طلبةعدد من ال (3

 
 



33 

 

 ومصادرىا:  -ب
وللوصول على تلك البيانات طلب الباحث عن مصادرىا من 

 املوارد اآلتية

املتوسطة درسة املب الثامن ستجيب يعين الطلبة يف الصف، املأوال   
 جنر ماسٌن.ابيف  الرابعة اإلسالمية اكحكومية

 املتوسطة اإلسالمية اكحكوميةدرسة املب الثامنللصف ، املخرب يعين ثانيا
 .جنر ماسٌناب يف الرابعة

 الوثائق املدرسة يعين مجيع الوثائق اليت هلا إرتباط بالبحث. ثالثا،
 

 أساليب جمع البيانات -ه
 باألساليب األتية: البحث استخدام الباحث يف ىذا
 االختبار -1

 تكسب إىل النف  و القطيع االختبار يعين تساسل الوظيفة اليت
يستعمل االختبار ليحفر البيانات عن استخدام  3ود ليقارن كفاؤهتم.باملقص

املتوسطة اإلسالمية درسة امللدى طلبة الصف الثامن ب اجليوب وسيلة لوحة
. و ىذا االختبار مرتان يعين االختبار القبلي جنر ماسٌناب الرابعة اكحكومية

 و االختبار البعدي.
 التوثيق -2

م عن موقع يستعمل التوثيق ليحفر البيانات عن تصوير العا
البحث  و عدد املدرسٌن واملدرسات و املوظفٌن و املوظفات يف تلك 

                                                 
2
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 املتوسطة اإلسالمية اكحكوميةدرسة املالصف الثامن بو عدد طلبة  املدرسة
 و أجهزة املدرسة و منهج تعليم اللغة العربية فيها. جنر ماسٌناب الرابعة

 املالحظة -3
ث للمسائل،  ن البحإىل مكا استخدام الباحث املراقب مباشر

لدى طلبة  لوحة اجليوبلبة قبل استعمل وسيلة كحالة الفصل وعدد الط
جنر اب يف الرابعة املتوسطة اإلسالمية اكحكوميةدرسة املالصف الثامن ب

 .ماسٌن
و لتبٌن حول البيانات و مصدرىا و أساليب مجع البيانات. انظر 

 إىل اجلدول:
 مصادرىا و أدوات مجعها وأساليب ربليلها أساليب مجع البيانات و:  2،3 اجلدول

 مصادر البيانات الرقم
أدوات 
مجع 
 البيانات

أسلوب ربليل 
 البيانات

 البيانات األساسية: 1

نتائج طلبة  (1 
اجملموعة التجريبية 
و اجملموعة 
الضابطة يعين 
نتائج االختبار 
القبلي و االختبار 

 البعدي
 

 SPSS 24 االختبار الطلبة
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 ت الداعمةالبيانا 3
تصوير العام عن  (1 

 موقع البحث
رئي  الشؤون و 

 اإلدارية
  التوثيق

رئي  الشؤون و  أجهزة املدرس (2
 اإلدارية

  التوثيق

املوظفون األدرون  (3
 و املدرسون

رئي  الشؤون و 
 اإلدارية

  التوثيق

منهج تعليم اللغة  (4
العربية يف تلك 

 املدرسة

  وثيقالت مدرسة اللغة العربية

 
 تصميم القياسات -ه

بع، فا املقتضى شيء ما ايف ىيكل يسر املرحلة ربليل البيانات يف الباب الر 
 :ليياس يف ىذه البحث، كماصحة للقي
 املؤشر:

 نتيجة االختبار األخًن الطلبة يف تعليم املفردات.
 كيفية قياس:

ياوايت طريقة تقدير حاصل تعليم الطلبة باستخدام الرمز من عثمان وسيت
 :وىو

   
              

             
x 100 

 :البيان 
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N 3= قيمة األخًن 
 تفسًن حصول تعليم الطلبة. :2.2 لجدو 

 بيان قيمة الرقم
 ممتاز 111 – 73 1

 جيد جدا 72 – 63 3

 جيد 62 – 53 2

 مقبول 52 – 43 2

 راسب  42 ≤ 3

 
الختبار القبلي واالختبار و يف ىذا البحث ميلك االختبار نوعان ىي ا

 التدريبات يعين: ةثالث توجديف االختبار  البعدي
 "3: نطقة، ميلك أربع املفردات و كل سؤال نتيجتها " 1التدريب  -1
 "3: اختيار اجلواب ، ميلك ستة األسئلة و كل سؤال نتيختها " 3دريب الت -2
 "3: اختيار اجلواب ، ميلك عشرة األسئلة و كل سؤال نتيجتها " 2التدريب  -3

الطلبة ستجد منزل ممتاز إذا يعرف دباذا الذي يرتب مفرداتو إىل معنو، و 
و بعد ذلك قيمة . يحا و سرعة، و ىكذا إىل آخرهيستطيع أن يضع يف موقفو صح

الذى ربّصل العملية باالختبار إحصاء لتحديد موجود و غًنه اإلختالف كبًن من 
 نتائج تعليم الصفان الذى يبحث و بٌّن بالتفصيل ىف أسلوب ربليل البيانات.

 

                                                 
3
Usman dan Setiawan, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2001),  h. 136. 
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 أساليب تحليل البيانات -و
 كاتبلتحليل البيانات اليت مت اكحصول عليها يف ىذا البحث، استخدم ال

مثل أداة التحليل أن  يستخدم األدوات الكمي التحليل الكمي أي أسلوب
 4.ذج اإلحصائييستخدم النما

حث التحليل أما أساليب ربليل البيانات يف ىذا البحث استخدم البا
 SPSS Versi 24ج بربنام االحصائ الوصف

 المعدل -1
عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعليم اكحصول للطلبة 

 يستطيع أن يعرف من خالل املعدل، و أما خطوات ربليلو كما تلي: 

 SPSS versi 24أوال، افتح 
 و شغل باجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة Variable Viewثانيا، اختار 
 و شغل النتائج كما جمموعتها  Data Viewر ثالثا، اختا

 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 
 دخل قيمة الطلبة إىل املربع املتغًن سأخامسا، 

 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 

 المعياري االنحراف -2
 اري االحنراف العينة املستخدمة يف احتساب قيمة  الختباراملعي

لتحليل البيانات من  SPSS Versi 24ج الطبعية. و يستخدم الباحث برنام
 قيمة املعياري االحنراف خبطوات التحليل كما يلي:

 
                                                 

4
 Murdan, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Global 
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 SPSS versi 24أوال، افتح 
 الضابطةو شغل باجملموعة التجريبية و اجملموعة  Variable Viewثانيا، اختار 
 و شغل النتائج كما جمموعتها  Data Viewثالثا، اختار 

 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 
 دخل قيمة الطلبة إىل املربع املتغًن سأخامسا، 

 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 

 ار الطبيعيةاختب -3
أما اختبار الطبيعية مستخدمة ملعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. 
-ممتحن طبيعية البيانات اليت ربصل يف البحث استخدم اختبار قلمغروف

( يف بيانات كميا، سوف يستطيع عملية kolmogorov-smirrnovمسرنوف )
ك البيانات بشرط تلك البيانات عادية، تل statistik parametikاالختبار 

 العادية االختبار الطبيعية. أما خطوات ربليلها يعين:
 SPSS Versi 24ج ربنامبأوال، افتح 
   Variable view-isi name dengan eskperimen dan kontrolثانيا، اختار
 Data view-isi nilai sesuai kelompoknyaثالثا، اختار 
 Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S  رابعا، اختار

  Test Variable listأدخل اجملموعتٌن إىل  ،خامسا
 باختبار الطبيعيةTest Distribution سادسا، اختبار " املربع االختبار" يف  

 سابعا، انفر نعم.
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 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين:
 Ha 0,05 <: إذا   Sig (2 Tailed) لطبيعيةفالبيانات ا 
 H0إذا :Sig (2 Tailed) < 0,05  3 فالبيانات غًن الطبيعية 

 
 اختبار التجانس -4

و بعد توزيع البيانات الطبيعية يفعل الباحث اختبار التجاني . 
ىل نتيجة الطلبة ذبان  أم ال. و خطوات استخدم اختبار التجاني  ملعرفة 

 اختبارىا كما يلي:
 
 أوال، افتح
  1أدخل  Valueو  Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2ثانيا، شغل 

 كاجملموعة الضابطة  3كاجملموعة التجريبية و 
 و شغل النتائج و جمموعتها Data Viewثالثا، اختار 
  analyze-compare Means-One Way Anova رابعا، اختبار
 optionsخامسا، انفر 

 Homogeneity of variance testسادسا، اختبار يف الصندوق 

 سابعا، انفر "مث" و نعم
 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين:

Ha 0,05 <: إذا   Sig (2 Tailed)  فالبيانات التجان 
 H0إذا :Sig (2 Tailed) < 0,05  4 .ات غًن التجان فالبيان 

 (tإذا كانت نتائجو الطبيعية و التجان  فاستخدم الباحث باختبار ت )

                                                 
5
V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, ( Yogyakarta: PB Press, 

2014), h. 55. 
6
Ibid, h. 115. 
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 (uو إذا غًن الطبيعية أو غًن التجان  فاستخدم الباحث باختبار ؤ )
 

 (tاختار ت ) -5
ىذا االختبار مهدوف ملقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبية 

د الفروق الواضحة، االختبار املستخدم ىي واجملموعة الضابطة توج
Independent-sample T test  حساب االختبارt  باستخدام برجمة . و أما
 خطوات اختبارىا كما تلي:

 اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية viewأوال، أدخل نتيجة الطلبة املغًن  
موعة األوىل مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجمل viewثانيا، البيانات 

 واجملموعة التجريبية ىي اجملموعة الثانية
   analyze-compare Means-Independent-Samples T Testثالثا، 

 رابعا، انقل نتائج اختبار املتوسط احملتوى إىل صندوق اختبار املغًن "س"
 خامسا، أدخل اجملتمع إىل صندوق "اجملتمع املغًن"

 ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب )الثانية(سادسا، أخزر اجملموعة األوىل ب 
 سابعا، انفر "مث" و نعم.

 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين: 
Ha  إذا :Sig. (2-tailed) < 0,05 فتوجد الفروق بٌن اجملموعتٌن 

 H0 إذا :Sig. (2-tailed) > 0,05 .5 فال توجد الفروق بٌن اجملموعتٌن 
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 (u) اختبار ؤ -6
إذا البيانات التحليلية غًن الطبيعية و التجان  أو الطبيعية و غًن 
التجان  فيستخدم الباحث باختبار ؤ. أما خطوات االختبار باستخدام 

 برجمة  كما تايل:
اجملموعة الضابطة و اجملموعة  viewأوال، أدخل نتيجة الطلبة إىل املغًن 
 التجريبية بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.

مزخورة باجملموعة التجريبية كاجملموعة األوىل و اجملموعة  viewانيا، البيانات ث
 الضابطة كاجملموعة الثانية.

 Analyze, nonparametric test, leglalcy dialogs, 2 Independent S  ثالثا،
 Grouping Variableرابعا، أدخل اجملتمع إىل الصندوق 

 Define Groupsخامسا، انفر 
 أخزو اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب ) الثانية(سادسا، 

 سابعا، انفر "مث" و "نعم".
 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين

Ha  إذا :Sig. (2-tailed) < 0,05 فتوجد الفروق بٌن اجملموعتٌن 
 H0 إذا :Sig. (2-tailed) > 0,05 .6فال توجد الفروق بٌن اجملموعتٌن 
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