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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع و مدخل البحث - أ

 بحث ادليدان عن فعالية استخدام اسرتاتيجيةال نوع البحث يف ىذا البحث ىو
رسة الثانوية اإلسالمية ادلدعاشر يف الطلبة الصف اليف تعليم القراءة لدى  جيغساو
 .بكواال كابواس كابواس احلكومية

وفقا لسيق الدين أزوار،  (Kuantitatif)قامت الباحثة باستخدام مدخال كميا 
 1.البحث مدخال كميا ضغط ربليلية يف البيانات عدد ادلصنوع بطريقة اإلحصاء

 تصميم البحث - ب
ىذا البحث ىو تصميم حبث التجريب. وفقا لنذير، ادلنهج التجريب ىو 

الّزمام ، والبحث التجريبية ىو البحث ةنظم الباحثتادلالحظة يف ظل احلالة ادلصنوع و 
وىذا التصميم  2دبوجود مضاربة مالية على موضوع البحث مع موجود الضابطة.

 تلي:الينقسم إىل ثالث مراحل كما 
 مرحلة ادلقابلة -1

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال  أوال، زارت الباحثة إىل 
 كابواس.

مشكالت تعليم اللغة  ثانيا، سألت الباحثة إىل مدرس اللغة العربية عن
 فيو. العربية

                                                           
1
 Saifuddun Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), h. 5 

2
 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), h. 74 
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 ثالثا، طلبت الباحثة نتائج طلبة الصف العاشر
موعة رابعا، انقسمت الباحثة الصفني إىل اجملموعة التجريبية واجمل

 الضابطة

 مرحلة التنفيذ -2

 أوال، تستعمل الباحثة االختبار القبلي
 ثانيا، تعّلم الباحثة تعليم اللغة العربية يف اجملموعتني

 ثالثا، تستعمل الباحثة االختبار البعدي 

 مرحلة الرتكيب -3

  تركب الباحثة نتائج البحث
 

 موضوع البحث - ج
 قراءةال مهارة يف تعليمنتيجة الطلبة  وأّما ادلوضوع من ىذا البحث ى

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس  يف جيغساوبالستخدام اسرتاتيجية 
 .بكواال كابواس

 
 مجتمع البحث و عينته -د 

 جمتمع البحث -أ 
يف قسم العلوم الطبيعية  طلبة الصف العاشر أما جمتمع البحث يعين مجيع

طالبا.  98 وعددىم بكواال كابواسادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس 
 فصول، وىي كما يف اجلدول اآليت: ثالثةوينقسم إىل 
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ادلدرسة الثانوية يف  طلبة الصف العاشر قسم العلوم الطبيعية 3،1ل اجلدو 
 اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواس

 العداد
 الجنس

 رقم الفصل
 الرجال النساء

34 21 13 X- IPA 1 1 

33 23 11 X- IPA 2 2 

31 21 11 X- IPA 3 3 

 جمموع 33 65 98

 عينة البحث -ب 
كاجملموعة  "X-IPA 1"وعينة البحث يف ىذا البحث يعين طلبة الصف 

. واختارت الباحثة تلك اجملموعة  كاجملموعة التجريبية "X-IPA 2" و الضابطة
بأسلوب العينة القصدية بعد نظرت الباحثة نتائج معدل الطلبة وعدد الطلبة. أما 

( ونتيجة معدل 71،44) ”X-IPA 1“نتيجة معدل اإلمتحان الطلبة يف الفصل 
 X-IPA 2” (71،84.)“اإلمتحان الطلبة يف الفصل 

 
 البيانات ومصادرها -ه

 البيانات .1
تاجة يف ىذا البحث فأقسم إىل نوعني، مها البيانات األساسية احملأما البيانات 

 والبيانات الداعمة.
 البيانات األساسية ( أ

 ما البيانات األساسية يف ىذا البحث فهي :أ
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ختبار القبلي واالختبار البعدي ومصادرىا تعين طلبة اجملموعة نتائج اال
 التجريبية واجملموعة الضابطة.

 البيانات الداعمة ( ب
البيانات الداعمة ىي لداعم البيانات الرئيسية، أي بيانات حول الصورة 

 العامة للموقف من البحث، منها :
 تصوير العام عن موقف البحث   (1
 ة ادلدرسةز أجه  (2
 البيانات عن موظفني اإلداربني وادلعلمني.  (3

 مصادر البيانات .2
 مصادر البيانات يف ىذا البحث يعين:

يف ادلدرسة ”X-IPA 2“ و ”X-IPA 1“ادلستجيب يعين الطلبة يف الصف  ( أ
 الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواس.

مدرس اللغة العربية للصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   ( ب
 كابواس بكواال كابواس

 الوثائق ادلدرسة يعين مجيع الوثائق اليت إرتباط بالبحث. ( ج
 أساليب جمع البيانات -و

 جلميع البيانات فتستخدم الباحثة األساليب األتية :
حبث اسرتاتيجية ، يستعمل ليحفر البيانات عن فعالية استخدام ختباراال .1

ادلدرسة الثانوية عاشر يف ى الطلبة الصف الدل قراءةيف تعليم ال جيغساو
. واإلختبار نوعان ىو اإلختبار اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواس

ىو اإلختبار الذي يفعل قبل  قبليواإلختبار بعدى. فاإلختبار  بليق
واإلختبار بعدي ىو اإلختبار الذي يفعل  جيغساوحبث  اسرتاتيجية استخدام

 .جيغساو حبثاسرتاتيجية بعد استخدام 
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لثانوية ادلدرسة اعاشر يف ، يستعمل ليحفر البيانات عن عدد الصف الالوثيقة .2
وعدد ادلدرس يف ادلدرسة. ىذه  اإلسالميةاحلكومية كابواس بكواال كابواس

مستخدمة لتحصيل البيانات ادلتوثقة من ادلدرسة ادلتعلقة عن حالة  سرتاتيجيةا
 .مدرسة اإلسالمية الثانوية احلكومية كابواس بكواال كابواسصورة العامة 

 
 تصميم القياسات -ز 

البيانات يف الباب الرابع فاحملتاج إىل النتغري من أجل تسهيل مرحلة ربليل 
 اليت يكون قياسا يف ىذا البحث، كما يلي:

 نتيجة تعلم الطالب
كيف لتقسيم نتيجة تعلم الطلبات باستخدام الرموز من علنان وسيتياوايت  

 بالرمز:
  

              

             
     

 ادلعلومات:
N =3قيمة األخري 

 لطلبة تأويل بالستخدام دليل األتية:قيمة حصل األخري 
 : تفسري حصول تعليم الطلبة.3،2اجلدوال 

 بيان قيمة الرقم

 ممتاز 111≤92 1

 جيد 92≤ 83 2

 مقبول 83≤75 3

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

Rosdakarya Offset, 2011) h. 136 
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 ناقص  75> 4

 

 أسلوب تحليل البيانات -ح 
أما أسلوب ربليل البيانات يف ىذا البحث استخدمت الباحثة التحليل 

 SPSS Versi 21االحصائ الوصف بربناميج 
 ادلعدل -1

عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعليم احلصول للطلبة 
 يستطيع أن يعرف من خالل ادلعدل، وأما خطوات ربليلو كما التلي :

 SPSS Versi 21أوال، افتح 
 شغل باجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة و    Variable Viewثانيا، اختار 
 وشغل النتائج كما جمموعتها  Data View  ثالثا، اختار

  Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة

 خامسا، أدخل قيمة الطلبة إىل ادلرجع ادلتغري س
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varienceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 ادلعياري االحنراف  -2

ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة الختبار الطبعية. 
لتحليل البيانات من قيمة   SPSS Versi 21وتستخدم الباحثة برناميج  

 ادلعياري االحنراف خبطوات التحليل كما يلي :
 SPSS Versi 21أوال، افتح 

 موعة الضابطة وشغل باجملموعة التجريبية واجمل Variable Viewثانيا، اختار 
 وشغل النتائج كما جمموعتها Data viewثالثا، اختار 
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 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انفر فوق القائمة 

 خامسا، أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغري س
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varienceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 ختبار الطبيعياال -3

أما اختبار الطبيعي مستخدم دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. ممتحن 
مسرنوف -طبيعية البيانات اليت ربصل يف البحث استخدم اختبار قلمغروف

((Kolmogrov-smirrnov  يف بيانات كميا، سوف يستطيع عملية االختبار
Statistic Parametik   ،تلك البيانات العادية بشرط تلك البيانات عادية

 االختبار الطبيعية. أما خطوات ربليلها يعين:
 SPSS Versi 21أوال، افتح برناميج  

 Variable view-isi name dengan eksperimen dan    ثانيا، اختار 

control  

  Data view-isi nilai sesuai kelompoknya ثالثا، اختار 
  Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S رابعا، اختار 

  Test Varible list  خامسا، أدخل اجملموعتني إىل 
 باختبار الطبيعية Test Distribution سادسا، اختبار " ادلربع االختبار" يف 
 سابعا، انفر نعم. 
 
 أما اخلالصة من تلك التحليلية تعين: 

 فالبيانات الطبيعية  0,05 < (Sig-2 Tailed): إذا    
 4فالبيانات الطبيعية.  0,05 > (Sig-2 Tailed)إذا :    

 اختبار التجانس -4
                                                           

4
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk penelitian, (Yogyakarta: PB. Press, 2014), h. 55. 
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وبعد توزيع البيانات الطبيعية تفعل الباحثة اختبار التجانس. استخدم 
اختبار التجانس دلعرفة ىل نتيجة الطلبة ذبانس أم ال. وخطوات اختبارىا  

 كما يلي:
 أوال، افتح

  1أدخل  Value Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2 ثانيا، شغل 
 كاجملموعة الضابطة  2كاجملموعة التجريبية و

 وشغل النتائج وجمموعتها  Data View ثالثا، اختار
 analyze-compare-Means- One Way Anova  رابعا، اختبار

 options خاما، انفر
  Homogeneity of varience test سادسا، اختبار يف الصندوق

  سابعا، انفر "مث" ونعم
 

 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين: 
 فالبيانات التجانس  0,05 < (Sig-2 Tailed): إذا   
 5فالبيانات غري التجانس.  0,05 > (Sig-2 Tailed)إذا :   

 
 (t) إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت الباحثة باختبار  ت 

  u) )وإذا غري الطبيعية أوغري التجانس فاستخدمت الباحثة باختبار  ؤ 
 ( t ) اختبار ت  -5

ىذا االختبار مهدوف دلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة 
الضابطة توجد الفروق الواضحة، االختبار ادلستخدم يف ىذا البحث 

                                                           
5
 Ibid, h. 115 
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Independent-sample T test  حساب االختبارt  باستخدام برجمة. وأما
 خطوات اختبارىا كما تلي :

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية Viewأوال، أدخل النتيجة الطلبة ادلغري 
مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل واجملموعة Viewثانيا، البيانات 

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

 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(
 سابعا، انفر "مث" ونعم.

 فتوجد الفروق بني اجملموعتني  0,05 > (Sig-2 Tailed): إذا     
 6فال توجد الفروق بني اجملموعتني.  0,05 < (Sig-2 Tailed)إذا :   
 

  (u)  اختبار ؤ -6
إذا البيانات التحليلية غري الطبيعية والتجانس أوالطبيعية وغري 
التجانس فتستخدم الباحثة باختبار ؤ. أما خطوات االختبار باستخدام برجمة  

 تلي:كما 
اجملموعة الضابطة واجملموعة  view أوال، أدخل نتيجة الطلبة إىل ادلغري 
 التجريبية بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.

مزخورة باجملموعة التجريبية كاجملموعة األوىل واجملموعة viewثانيا، البيانات 
 الضابطة كاجملموعة الثانية.

 Analyze, nonparametric test, leglacy dialogs, 2 independent S ثالثا، 

                                                           
6
 Ibid, h. 99. 
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 Grouping Variable رابعا، أدخل اجملتمع إىل الصندوق 
  Define Groupsخامسا، انفر 

 سادسا، أخزواجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية(
 سابعا، انفر "مث" و"نعم".
 حليلة تعين أما اخلالصة من تلك الت

  
 فتوجد الفروق بني اجملموعتني  0,05 > (Sig-2 Tailed): إذا     

 7فال توجد الفروق بني اجملموعتني.  0,05 < (Sig-2 Tailed)إذا :   
 

                                                           
7
 Ibid, h. 99. 


