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 الباب الثالث

 منهج البحث
 

 مدخل البحث نوع و  -أ 
 يعين يعمل البحث إىل (Field Research) بحث ادليداينالنوع البحث ىو 

يف تعليم الرتكيب ل (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاسرتاتيجية  استخدام
 .بنجرماسني 6من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لصف الثامنا

وقفا سيف الدين  (،kuantitatif) الباحث ابستخدام مدخل كمي لذلك قام
 41.أزوار، الباحث مدخال كميا ضغط ربليلو ىف البياانت عدد ادلصنوع بطريقة االحصاء

 

 تصميم البحث  -ب 
ذير، نوقفا ل (.eksperimen)ىذا البحث ىو استخدام تصميم البحث التجريىب 

 وتنظم الباحث، والبحث التجرييب ىو ادلالحظة ىف ظل احلالة ادلصنوع ادلنهج التجرييب
 46ىو البحث الزمان دبوجود مضاربة مالية على موضوع البحث مع موجود الضابطة.

الصف  ،الضابطةالتجربية و ىي جمموعة  تنيجمموعالباحث  يستخدمبحث اليف 
 لمجموعة الضابطةل"ب"  والصف الثامن (eksperimen) مجموعة التجربيةللالثامن "أ" 
(kontrol) من مبتدأ  الرتكيب اإلسنادي وىو مجلة امسية . وادلواد يف ىذا البحث يعين

 واخلرب.
، أوال ستعّلم الرتكيب بغري موعةاجملني يف كل يف ىذا البحث ستفعل اللقاع

تطابق الثاين ستعّلم الرتكيب ابستخدام اسرتاتيجية الضابطة و  موعةاجملاالسرتاتيجية يف 
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تستخدم أيضا االختبار التجريبية. و  موعةاجمليف  (Index Card Match) بطاقة الفهرسة
 .(post-test) االختبار البعديو  (pretest)القبلي

 
 هتوعين البحث جمتمع -ج 

 جمتمع البحث -1
( 8الصف الثامن أي مثانية ) طالباجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع 

 .طالب( 063فصول وعددىم ثالمثائة وعشرون )
 عينة احلث -6

الثامن "أ" الذي  أيخذ الباحث فصالن وىو الصفّ فعينة البحث الذي 
الثامن "ب" الذي كان عدد نفرا ومن الصّف  (43) طلبتو أربعون دكان عد

تطابق اسرتاتيجية نفرا. فالصّف الثامن "أ" اليت تستخدم  (43) طلبتو أربعون
 (experimen) ةيبيالتجر جموعة تسّمى دب (Index Card Match) بطاقة الفهرسة

يف  .(kontrol) الضابطةجموعة اليت تستخدمها تسّمى دب فالصّف الثامن "ب"
استخدام الباحث أن أيخذ البياانت ابلطريقة تعيني العينة املستهدقة  هذه البحث

(Purposive Sampling هي أتخذ البياانت بطريقة ).املباحثة 

 .الضابطةو  ةيبيالتجر جمموعة  عينة البحث يف. 0،1 جدول

 رقم فصل دعد البيان

 ۱ "أ" الثامن 43 ةيبيالتجر موعة اجمل

 ۲ "ب"الثامن  43 الضابطةموعة اجمل

  دعد 83 
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 البياانت ومصادرها -د 
 البياانت -1

 أوال، البياانت األساسية
اجملموعة  طالبتعين  االختبار البعدي ومصادرىانتائج االختبار القبلي و 

 اجملموعة الضابطةالتجريبية و 
 اثنيا، البياانت الداعمة

 اإلداريةمصادرىا رئيس الشؤون و تصوير العام عن موقع البحث و  (أ 
 اإلداريةأجهزة ادلدرسة ومصادرىا رئيس الشؤون و  (ب 
 اإلداريةدارين وادلدرسني ومصادرىا رئيس الشؤون و إلالبياانت عن ادلوظفني ا (ج 
 مصادرىا مدرسة اللغة العربيةبية يف تلك ادلدرسة و اللغة العر  منهج تعليم (د 
 مصادر -2

 مصادر البياانت يف هذه البحث مصدرها :
من  ثامنالصف ال يف طالبالاللغة العربية ومجيع  مدّرس م، وىستجيبونادل (أ 

 .بنجرماسني 6ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 وادلوظفني اإلداريني. ةرس، أي مدير ادلدونخرب ادل (ب 
 الدعميةة ادلتعّلقة ابلبياانت األصلية و الوثيقة، أي ادللحوظات يف ادلدرس (ج 

 أساليب مجع البياانت -ه 
 يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ابألساليب األتية:

 االختبار -1
القطيع ابدلعصود ليقارن  ل الوظيفة اليت تكسب إىل النفس و االختبار يعين تساس

 تطابق بطاقة الفهرسةيستعمل االختبار ليحفر البياانت عن استخدام  40كفاؤهتم.

                                                             
43

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

2015), hlm. 67 



69 

 

(Index Card Match) 6 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةب الصف الثامن يف لطالل 
 االختبار البعدي.يعين االختبار القبلي و  . وىذا االختبار مراتنبنجرماسني

 التوثيق -2
العام عن موقع البحث  وعدد  عن تصويريستعمل التوثيق ليحفر البياانت 

الصف الثامن  طالبعدد و  ادلوظفات يف تلك ادلدرسةادلدرسني وادلدرسات وادلوظفني و 
منهج تعليم اللغة وأجهزة ادلدرسة و  بنجرماسني 6 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةيف 

 العربية فيها.
 ادلالحظة -3

للمسائل، كحالة الصف استخدام الباحث ادلراقب مباشرا إىل مكان البحث 
يف  تعليم الرتكيبل قبل استعمل اسرتاذبية حبث الزوج البطاقة طالبوعدد ال

 .بنجرماسني 6من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لصف الثامنا
 أساليب مجع البياانت.ولتبني حول البياانت ومصدرىا و 

 وأساليب ربليلهاأدوات مجعها أساليب مجع البياانت ومصادرىا و . 0،6 جدول

 مصادر البياانت الرقم
أدوات 
مجع 

 البياانت

أسلوب ربليل 
 البياانت

 البياانت األساسية: 1

اجملموعة  طالبنتائج  (1 
اجملموعة التجريبية و 

طة يعين نتائج الضاب
االختبار القبلي 

 االختبار البعديو 

 ادلعدل  االختبار طالبال
  ادلعياري

 االحنراف
  اختبار

 الطبيعية
  اختبار
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 التجانس
 ( اختار تt) 
 ( اختبار ؤu) 

 البياانت الداعمة 6
تصوير العام عن ال (1 

 موقع البحث
ادلدرسة  رئيس

 اإلدارية الشؤونو 
  التوثيق

رئيس الشؤون  أجهزة ادلدرس (2
 اإلدارية

  التوثيق

ون ير ادادلوظفون اإل (3
 وادلدرسون

 رئيس الشؤون
 اإلدارية

  التوثيق

منهج تعليم اللغة  (4
 العربية يف تلك ادلدرسة

  التوثيق اللغة العربية مدرس

 
 تصميم القياسات -و 

صرفها. واختبارات القواعد قد تكون إنتاجية تشمل القواعد حنو اللغة و 
يف التعرفية يتعرف ة يعطي الطالب اجلواب من عنده، و أو تعريفية. يف اإلنتاجي

 44على اجلواب الصحيح من بني عدة إجاابت.
يومياتنا يف  هاالدرس الثاين وموضوعلتعليم الرتكيب يؤخذ من التصومي 

. تعليم الرتكيب ىنا عرضها لتعليم عن فهم القواعد الرتكيب ادهتاوم ادلدرسة
 اجلملة االمسية وتركيب ادلبتدأ أو اخلرب.عرف و 
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 تصميم القياسات .0،0 جدول
  فهم القواعد عرف اجلملة االمسية تركيب ادلبتدأ أو اخلرب

أسئلة 11 أسئلة 6  أسئلة 0  القبلي االختبار   
أسئلة 11 أسئلة 6  أسئلة 0  بعديال االختبار   

ىيكل يسر ادلرحلة ربليل البياانت ىف الباب الرابع، فادلقتضي شيء ماصحة  يف  
 ىذه البحث، كما التايل: القياس يف

 ادلؤشر:

 :قياسالكيفية  .الرتكيبيف تعليم  طالبنتيجة اإلختبار األخري لل
 وىو: سيتياوانو  ابستخدام رموز من عثمان طالبطريقة تقدير حصل تعليم ال

N = 100
maksimalskor 

perolehanskor 
  

 البيان :
N 45= قيمة األخري 

 اآلتية:األخري أتويل ابستخدام دليل  طالبال حصل قيمة
 .طالبتفسري حصول تعليم ال. 0،4 جدول

 بيان قيمة الرقم
 ممتاز 133 – 93 1
 جدا جيد 89 – 83 6
 جيد 79 – 73 0
 مقبول 69 – 63 4
 راسب 63 ≤  5
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يف ىذا البحث ميلك االختبار نوعان ىي االختبار القبلي واالختبار البعدي. يف و 
 االختبار توجد التدريب يعين:

 "5التدريب: االختيار اجلواب، ميلك عشرون األسئلة وكّل سؤال نتيجتها "
 

 أساليب حتليل البياانت -ز 
الباحث التحليل  استخدامأما أساليب ربليل البياانت يف ىذا البحث 

 SPSS Versi 24االحصائ الوصف بربانمج 

 العدد الرتاكمي -1
 طالبأن تثبيت مؤىالت نتيجة التعليم احلصول لل عند سودجان

 أما خطوات ربليلو كما تلي: ، و العدد الرتاكميستطيع أن يعرف من خالل ي

 SPSS versi 24أوال، افتح 
 اجملموعة الضابطةوشغل ابجملموعة التجريبية و  Variable View اثنيا، اختار
 شغل النتائج كما جمموعتها و  Data Viewاثلثا، اختار 

 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 
 إىل ادلربع ادلتغري س طالبدخل قيمة الأخامسا، 

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

 سابعا، انفر نعم
 ادلعياري االحنراف -2

احتساب قيمة  الختبار العينة ادلستخدمة يف ىو ادلعياري االحنراف 
لتحليل البياانت من  SPSS Versi 24يستخدم الباحث برانمج عية. و يالطب

 قيمة ادلعياري االحنراف خبطوات التحليل كما يلي:
 SPSS versi 24أوال، افتح 
 اجملموعة الضابطةوشغل ابجملموعة التجريبية و  Variable View اثنيا، اختار
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 شغل النتائج كما جمموعتها و  Data Viewاثلثا، اختار 
 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 

 إىل ادلربع ادلتغري س طالبدخل قيمة الأخامسا، 
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 اختبار الطبيعية -3

أما اختبار الطبيعية مستخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. 
-اختبار قلمغروف استخدامممتحن طبيعية البياانت اليت ربصل يف البحث 

يف بياانت كميا، سوف يستطيع عملية ( kolmogorov-smirrnov)مسرنوف 
بشرط تلك البياانت عادية، تلك البياانت  statistik parametikاالختبار 

 العادية االختبار الطبيعية. أما خطوات ربليلها يعين:
 SPSS Versi 24أوال، افتح برانميج 

   Variable view-isi name dengan eskperimen dan kontrolاثنيا، اختار
 Data view-isi nilai sesuai kelompoknyaاثلثا، اختار 
 Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S  رابعا، اختار

  Test Variable listأدخل اجملموعتني إىل  ،خامسا
 ابختبار الطبيعيةTest Distribution سادسا، اختبار " ادلربع االختبار" يف  

 انفر نعم. سابعا،
 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعين:

 Ha 0,05 <: إذا   Sig (2 Tailed) فالبياانت الطبيعية 
 H0 :إذاSig (2 Tailed) < 0,05  46 فالبياانت غري الطبيعية 

 

                                                             
46

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, ( Yogyakarta: PB Press, 2014), hlm.55 



04 

 

 اختبار التجانس -4
بعد توزيع البياانت الطبيعية يفعل الباحث اختبار التجانيس. و 
ذبانس أم ال.  طالباختبار التجانيس دلعرفة ىل نتيجة ال استخدام

 خطوات اختبارىا كما يلي:و 
 أوال، افتح

  1أدخل  Valueو  Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2اثنيا، شغل 
 كاجملموعة الضابطة  6كاجملموعة التجريبية و 

 جمموعتهاوشغل النتائج و  Data Viewاثلثا، اختار 
  analyze-compare Means-One Way Anova  اختباررابعا، 

 optionsخامسا، انفر 

 Homogeneity of variance testسادسا، اختبار يف الصندوق 

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

Ha 0,05 <: إذا   Sig (2 Tailed) فالبياانت التجانس 
 H0إذا :Sig (2 Tailed) < 0,05  47 .فالبياانت غري التجانس 

 (tالباحث ابختبار ت ) استخدامالتجانس فالطبيعية و إذا كانت نتائجو 
 (uالباحث ابختبار ؤ ) استخدامإذا غري الطبيعية أو غري التجانس فو 

 (tاختار ت ) -5
ىذا االختبار مهدوف دلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبية 
واجملموعة الضابطة توجد الفروق الواضحة، االختبار ادلستخدم ىي 

Independent-sample T test  حساب االختبارt  أما ابستخدام برجمة . و
 خطوات اختبارىا كما تلي:
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اجملموعة اجملموعة الضابطة و  viewادلغري  طالبأوال، أدخل نتيجة ال 
 التجريبية

مزخورة ابجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewاثنيا، البياانت 
 التجريبية ىي اجملموعة الثانية

   analyze-compare Means-Independent-Samples T Test اثلثا،
 ار ادلغري "س"رابعا، انقل نتائج اختبار ادلتوسط احملتوى إىل صندوق اختب

 خامسا، أدخل اجملتمع إىل صندوق "اجملتمع ادلغري"
 اجملموعة الثانية ب )الثانية(ر اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و سادسا، أخز 

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

Ha  إذا :Sig. (2-tailed) < 0,05 فتوجد الفروق بني اجملموعتني 
 H0 إذا :Sig. (2-tailed) > 0,05 .48 فال توجد الفروق بني اجملموعتني 

 (uاختبار ؤ ) -6
غري بياانت التحليلية غري الطبيعية والتجانس أو الطبيعية و إذا ال

التجانس فيستخدم الباحث ابختبار ؤ. أما خطوات االختبار ابستخدام 
 برجمة  كما اتيل:

اجملموعة اجملموعة الضابطة و  viewإىل ادلغري  طالبأوال، أدخل نتيجة ال
 التجريبية بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.

اجملموعة عة التجريبية كاجملموعة األوىل و مزخورة ابجملمو  viewاثنيا، البياانت 
 الضابطة كاجملموعة الثانية.

 Analyze, nonparametric test, leglalcy dialogs, 2 Independent S  اثلثا،
 Grouping Variableتمع إىل الصندوق رابعا، أدخل اجمل
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 Define Groupsخامسا، انفر 
 اجملموعة الثانية ب ) الثانية(و اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و سادسا، أخز 

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

Ha  إذا :Sig. (2-tailed) < 0,05 فتوجد الفروق بني اجملموعتني 
 H0 إذا :Sig. (2-tailed) > 0,05 .49فال توجد الفروق بني اجملموعتني 
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