
62 
 

 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 . نوع البحث - أ

نوع من ىذا البحث ىو ،  (fied Research)ىذا البحث يستخدم البحث ادليداىن  

ة ادلفردات يف الذي على فعالية استخدام وسيلة بطاق (Eksperimen)البحث التجرييب 

 دبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىف متبان.بة الصف السابع لتدريس الرتكيب لط

حيث قدمت ببيانات  ،(Kuantitatif)ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث ىو الكمي 

 الباحثة يف شكل أرقام واستخدام التحليل اإلحصائى يف شكل التجريبة. 

 تصميم البحث   - ب

وفقا لنذير، ادلنهج التجرييب ىو ادلالحظة يف ىذا البحث ىو تصميم  حبث ذبرييب. 

ظل احلالة ادلوضوع وتنظية الباحثة، و البحث التجرييب ىو البحث الزّمام دبوجود مضاربة 

فصول ادلالحظة  تعطى ادلعاملة  1مالية على موضوع البحث مع موضوع الضابطة.

لفة. ىذا البحث ينفد ىدفو ىو دلعرفة موجود وغًنه فرق تأثًن العقب معاملة سلت. سلتلفة

                                                                 
1
  Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 74. 
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يف صفٌن، صف اجملموعة التجريبية وصف اجملموعة ضابطة. ىذا البحث أيضا موجود 

 ثالثة النشاط يعىن: 

 اإلختبار القبلى -1

يف ىذا البحث، أولو رلموعتٌن ستعطى اإلختبار القبلى لتعريف مدى خزانة 

   ميلكهم.تدريس الرتكيب الىت ميلك الطلبة ولتعريف اختالف قدرة األوىل الىت

 تعليم -2

تعطى طلبة التعليم ادلختلفة يف  مرة. مرتٌنيف ىذا البحث تنفد التعليم 

قة ادلفردات يف رلموعتٌن. يف رلموعة التجربية تطبيق فعالية استخدام وسيلة بطا

أما   متبان. دبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىفالصف السابع  لطالباتتدريس الرتكيب 

 رلموعة الضابطة فهي ال تطبيق  ىذه الوسيلة. 

 اإلختبار البعدى -3

 اإلختبار البعدى لتعرف نتيجة تعليم الرتكيب. لطالبات اتعطي 

 موضوع البحث -ج

فعالية استخدام وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس ادلوضوع ىف ىذا البحث يعىن   

متبان.  للبنات ىف دبعهد "الطّاىرّية" الصف السابع  لطالباتالرتكيب 

2117/2118. 
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 ذات البحث -د

 38 هوعدد 2118 – 2117يف فصل السابع  الطالباتالبحث ىو مجيع  ذات

 طالبات. 

الصف السابع "أ" و "ب" دبعهد  طالبات: يف ىذا البحث يعىن  3. 1اجلدول 

 "الطّاىرّية" للبنات ىف متبان.

 عداد فصل رقم

 19 السابع "أ" 1

 19 السابع "ب" 2

 33 عداد

 البيانات ومصادرها  - ج

 البيانات -1

 البيانات ادلطلوبة ) البيانات األساسية (، أوال
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نتائج اختبار البيانات ادلطلوبة يف ىذا البحث ىي البيانات األساسية أي البيانات 

القبلى واالختبار البعدى عن النتيجة ربصيل من اجملموعة الضابطة واجملموعة 

 .التجريبية

 البيانات الثانوية ) احلافزة (ثانيا، 

 ىذه البيانات عبارة عن تصور عام على زلل البحث وىي تشتمل على:  

 تاريخ ادلدرسة  (1

 طالباتالبيانات ادلدرسة و  (2

 وادلراىق  والبنية التحتية الدراسة. (3

 مصادر البيانات -2

 مصادر البيانات في هذ البحث كما يلي: 

 متبان. دبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىفالصف السابع  طالبات،  ادلستجيب يعىن أوال

الصف السابع يف تلك طالبات ادلخرب يعىن رئيس ادلدرسة اللغة العربية  لثانيا، 

 ادلدرسة. 

 الوثائق ادلدرسية يعىن مجيع الوثائق الىت ذلا إرباط بالبحث. ثالثا، 
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 أساليب جميع البيانات - ه

 الطريقة الىت تتبعها الباحثة يف مجع البيانات ىي: 

 اإلختبار -1

استخدمت الباحثة اإلختبار دلعرفة على نتائج لتدريس الرتكيب باستخدام 

 وسيلة بطاقة ادلفردات

 المالحظة -2

لطالبات ادلالحظة ادلباشرة إىل ميدان البحث على تدريس الرتكيب 

باستخدام وسيلة بطاقة  متبان دبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىفالصف السابع 

 ادلفردات. 

 لمقابلا -3

دبعهد الصف السابع  طالباتادلقابلة شخصية مع مدّرسة  اللغة العربية ل

، واألمور الىت قابلتها الباحثة مع مدّرسة تتكون من متبان "الطّاىرّية"  للبنات ىف

  الرتكيب.  أحوال إىل تدريس الرتكيب وأحوال التالميذ دلعرفة مقدار التالميذ إىل
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 التوثيق -4

ىذه الطريقة مستخدمة لتوصيل البيانات ادلوثقة من ادلدرسة ادلتعلقة عن 

معهد وألساتذة واحلاالت ادلادية دلباىن ادلدرسة وتاريخ تأسيس طالبات خالة ال

 متبان. "الطّاىرّية"  للبنات ىف

ليظهر تبٌن حول البيانات ومصادرىا وأسلوب اجلمع البيانات فيظهر ىف 

 ادلصفوفة التالية:

 مصفوفة البيانات ومصادرىا وأسلوب مجع البيانات  3. 2اجلدول 

مصادر  أنواع البيانات رقم

 البيانات

أسلوب مجع 

 البيانات

 ىي: البيانات األساسية  1

البيانات ادلطلوبة يف ىذا البحث ىي البيانات 

األساسية أي البيانات ادلناسبة عن فعالية استخدام 

طالبات بطاقة ادلفردات يف تدريس الرتكيب لوسيلة 

 متبان. دبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىفالصف السابع 

 

 الطالبات

 اإلختبار القبلى

 ختبار البعدياإلو 

 اإلختباررئيس ادلدرسة،  ىي: البيانات الثانوية  2
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 تاريخ ادلدرسة  (1

 طالبات البيانات ادلدرسة و  (2

 وادلراىق  والبنية التحتية الدراسة. (3

وادلدرسون 

وادلدرسات، 

وادلوظفون و 

 ادلوظفات.

 و ادلالحظة،

 و ادلقابلة،

 و التوثيق.

 

 

 

 تصميم القياسات - و

يف ىيكل يسّر ادلرحلة ربليل البيانات يف الباب الرابع، فادلقتضى شيئ ما 

 صحة للّقسي ىف ىذه البحث، كما يلى: 

 . 2113السؤال رفع إىل منهج التعليم  -1

السادس بادلوضوع ب ادلقّرر اللغة العربية، يف الباب الكتايأخذ السؤال من    

 . 111الثاىن صفحة  ادلرحلة"بيىت " يعىن ىف التعليم الرتكيب دباّدة مبتدأ واخلرب مبتدأ، 

 البحث من ناحية شللكة فكرية -2

كانت اجلملة ادلبتدأ و   البات يرّتب بطاقة ادلفرداتىذا البحث أّكد على الط

 اخلرب مبتدأ.
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 السؤال يف ىذا البحث يؤّىل دبؤّشر، ىو :  

 الرقم
 التقدًن

 إعداد
1 2 3 

يعرف ادلفردات اجلديدة  

 عن بيىت

يشرح القواعد عن 

 مبتدأ واخلرب

يرّتب اجلملة مفيدة 

 عن مبتدأ واخلرب
3 

 31 25 45 111 

 األوصاف.اختبار ادلتعدد و السؤال فتات  -3

 كيفية القياس: 

 السؤال اختبار ادلتعدد 11، سأال 21 واالختبار البعدى الختبار القبلى

 ت( اذا جوبو خطاء. صار 1( و )3نتيجة ) الدرجة للسؤال اىل جوبو صحيح،

السؤال االوصاف )يؤلف  5، 11األقصى  ربّصل من ادلستجيب وىو نتيجة ال

، و ( اذا جوبو خطاء1( و )5نتيجة ) الكلمة(الدرجة للسؤال اىل جوبو صحيح،

نتيجة  الدرجة للسؤال اىل جوبو صحيح، السؤال االوصاف )جيعل اجلملة( 5

األقصى  ربّصل من ادلستجيب وىو نتيجة ال ت( اذا جوبو خطاء. صار 1( و )9)

21 . 
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 بالستخدام رموز من عثمان وىو: طالبات طريقة التقدير حصل تعليم ال

               = x 100  Nالبيان : 
             

 

 N   .2= قيمة األخبار 

 

 

 تأويل باستخدام دليل اآلتية: طالباتقيمة نتائج االختبار البعدى 

 .طالباتتفسًن نتائج تعليم ال

 رقم

(1) 

 قيمة

(2) 

 بيان

(3) 

 شلتاز 91 – 111 1

 جيد جدا 81 -91 2

 جيد 71 – 81 3

 ناقص  61 – 71 4

                                                                 
2
  Usman dan Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya Ofset, 2001), h. 136 
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 مقبول  51 - 61 5

وبعد ذلك قيمة الذى ربّصل العملية با الختبار إحصاء لتحديد موجود وغًنه 

تّفصيل ىف أسلوب ربليل اإلختالف كبًن من نتائج تعليم الصفان الذى يبحث و بٌّن  بال

  3البيانات.

 

 . أسلوب تحليل البيانات -ز

 -Maan أو اختبار ربليل البيانات بإحصاءات ربليلية ىي اختبار ادلختلفة 

  Whitney   اختبار(u)  يفعل من احلسابات اإلحصائية حييط قبل إجراء اإلختبار األول

توجيع الطبيعية إذا البيانات   tادلعيارى. تستخدام اختبار من ادلتوسط و اإلحنيار 

إذا البيانات غًن توجيع   (u)اختبار  Maan-   Whitneyوتستخدم االختبار والتجانيس. 

 الطبيعية. 

البيانات يف استخدام لنيل  V.21 IBM SPSS Statisticواستعمل الباحثة 

 االختبارات السابقة. 

 (  (Standar Deviasiالمعيار اإلنحرافي (Mean) المتوسط -1
                                                                 

 3
  Dr. Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2015), h.151 
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لتحليل البيانات من  21اإلصدار  IBM SPSS Statisticاستخدامت الباحثة بررلة 

 قيمة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي : 

  Analyze – Discriptive Statistic – Deskriptiveانقر فوق القائمة أوال، 

 قيمة الطالب إىل ادلربع ادلتغًن )س(أدخل  ثاثيا،

 انقر نعم.ثالثا، 

 

  ( Uji Normalitas)اختبار الطبيعية.  -2

كان اختبار الطبيعية مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. تقوم اختبار 

-Kolmogorovمسورنوف ) -قلمغروف   البيانات باستخدام اختبار البحث طبيعية

Smirnov) : خبطوات االختبار كما يلي 

 افتح طبيعيةأوال، 

  Analyze-Nonparametric Test -1-Sample K-Sاخرت ثانيا، 

 Test Variabel Listأدخل ادلغًن إىل ثالثا، 

 انقر نعم. رابعا، 

Ha  إذا =sig  طبيعيةفتوزيعو  1، 15أكرب من 
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H0  = إذاsig 4 طبيعية غير فتوزيعو 1، 15من  صغرأ 

 

 

 (Uji Homogenitas) اختبار التجانس -3

االختبار استخدام وبعد توزيع البيانات الطبيعية، مث يفعل االختبار التجانس. 

 IBM SPSSالتجانس دلعرفة ىل قيمة الطلبة ذبانس أم ال. استخدام الباحثة بررلة 

Statistic  لتحليل البيانات ادلذكورة. وأما اخلطوات اختبارىا كما يلي: 21اإلصدار 

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية.  Viewانقل قيمة الطلبة إىل بيانات أوال، 

 Analyze-Compare Means-One Way Anovaاخرت  ثانيا،

 Dependent List dan factorأدخل ادلغًن إىل  ثالثا،

 Homogeneity of variance testمث اختيار يف الصندوق  Optionsانقر رابعا، 

 اتقر مث نعم. خامسا، 

Ha  إذا =sig  ) >التجانسفتوزيعو  1، 15 ( أكرب من 

H0  = إذاsig ) <5.فغير التجانسفتوزيعو  1، 15 (غر منأص 
                                                                 

4
  V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakata: Pustaka Baru Press, 2015) 

h.55 
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 (T)إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت باختبار. 

 (U) فاستخدمت باختباروإذا غًن الطبيعية أو غًن التجانس 

 

 (Uji Tت ) االختبار -4

دلقرنة ىل ىي من تلك البياناتٌن العينتٌن ادلستخدمة   tاختبار ادلقرنة ىي اختبار  

  Independent-Sample T-Test االختبار ادلستخدمة ىي متسوية أو ادلختلفة. )الفرق( 

. وأما 21اإلصدار  IBM SPSS Statisticحساب االختبار ت باستخدام بررلة 

 خطوات اختبارىا كما يلي:

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية    Viewأدخل قيمة الطلبة إىل ادلغًن أوال، 

سلزورة باجملموعة التجربية ىي اجملموعة األوىل واجملموعة الضابطة   Viewالبيانات ثانيا، 

 ىي اجملموعة الثانية.

   Analyze-Compare Means-Independent-Sample T-Testاختار ثالثا، 

 وانقل قيمة اختبار متوسط احملتوى إىل الصندوق اختبار ادلغًن )س( رابعا، 

                                                                                                                                                                                  
    115ادلرجع نفسو، ص.   5
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 ( Grouping Variableاجملتمع ادلغًن )إىل الصندوق أدخل اجملتمع خامسا، 

 Define Groupsانقر سادسا، 

 (2الثاين ) ( اجملتمع1أخزر اجملتمع األوىل )سابعا، 

 انقر )مث( و نعم.ثامنا، 

واخلالصة من ىذه االختبار يعين إذا البيانات التحليل توزيع الطبيعية والتجانس 

  (Uji T)فاستخدم باختبار ت 

     و  ةمقبول    ف  1، 15 (أصغر من>( sig(2-tailed) إذا  

 . ختبار البعديفرق قبل وبعد االختبار القبلي واإلتوجد الفادلردودة. 

. مقبولة     و  مردودة    ف  1، 15 (من كربأ) < sig(2-tailed)إذا  

 توجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي واإلختبار البعدي. ال ف

  (Uji Uإختبار ؤ ) (Mann Whitney)اختبار مان ويتين  -5

إذا البيانات التحليل عدم توزيع الطبيعية والتجانس فادلستخدمة اختبار مان ويتين 

 IBM SPSS Statistic أو يسّمى اختبار ؤ أيضا. وأما خطوات االختبار باستخدام بررلة 

 كما يلي : 21إلصدار ا
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اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية    Viewأدخل قيمة الطلبة إىل ادلغًن أوال، 

 بقيمة اختبار متوسط احملتوى. 

سلزورة باجملموعة التجربية ىي اجملموعة األوىل واجملموعة   Viewالبيانات ثانيا، 

 الضابطة ىي اجملموعة الثانية.

 Analyze-Nonparametric Test- Legacy Dialogs- 2 Independent Sampleاختار ثالثا، 

  

 Test Variable Listمتوسط زلتوى إىل الصندوق  وادخل قينة اإلختبار رابعا،

  (Grouping Variableادخل اجملتمع إلىل صندوق اجملتمع ادلغًن )خامسا، 

 Define Groupsانقر سادسا، 

 (2واجملتمع الثاين ب ) ب )ب(أخزر اجملتمع األوىل  سابعا،

 انقر "مث" و "نعم".  سامنا،

طبيعية او البيانات التحليل عدم التوزيع  واخلالصة من ىذه اإلختبار يعين إذا

 . اختبار ؤ(التجانس فاستخدمة اختبار مان ويتين )

Ha  أصغر من (   <  1، 15: إذا((2 tailed )sig   فتوجد الفروق بٌن

 اجملموعتٌن. 
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توجد الفروق بٌن الف  sig( tailed 2))أكرب من (  > 1، 15إذا    : 

  6اجملموعتٌن.
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