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 الباب الثالث 
 منهج البحث 

 نوع ومدخل البحث -أ 
(، أي عمل الباحث إىل Field Researchنوع البحث ىو حبث ادليدان )

 يف تعليم البطاقة ادلتسلسلة  ابستخدام ( عن فعاليةField Researchادليدان مباشر )
 الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة الثامن الصف ادلفردات لدى طلبة

 .ببنجرماسٌن
( الذي تقدمي نتائج Kuantitatifىذا مدخل البحث يعين البحث الكمي )

يستخدم الباحث البحث الكمي دلعرفة فعالية  31ابستخدام األرقام اإلحصاءات.
 ادلتوسطة دبدرسة الثامن الصف ادلفردات لدى طلبة يف تعليم البطاقة ادلتسلسلة استخدام
 رماسٌن.ببنج الثالثة احلكومية اإلسالمية

 تصميم البحث -ب 
. حبث ذبرييب (eksperimen)ىذا البحث مصّمم على األسلوب التجرييب 

الالزمة لإلجابة على األسئلة ابستخدام ذبربة مصممة خصوصا لتوليد البياانت 
ىدف شبو  (Quasi Experimental) شبو التجربةوىذا البحث التجرييب يعين  30البحث.

 واليتلذي تقرييب للحصول على ادلعلومات التجربة ىو للحصول على ادلعلومات ا
33لتالعب كل ادلتغًن السديد.ية يف احلالة غًن ممكنة لشارف أو متناول مع التجربة الفعل
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 kelas) اجملموعة التجريبية استخدم الباحث جممعتٌن مهاتصميم الذي 

eksperimen) واجملموعة الضابطة (kelas kontrol)( ابستخدام أ) ثامن. فالّصف ال 
( ب)ثامن والّصف ال( kelas eksperimen) يسّمى ابجملموعة التجريبية البطاقة ادلتسلسلة
يف ىذا  (kelas kontrol) يسّمى ابجملموعة الضابطة البطاقة ادلتسلسلة بدون استخدام 

 اختبار قبلي واختبار بعدي. االباحث اختبارين ومه استخدمالبحث 

 موضوع البحث -ج 
 يف تعليم البطاقة ادلتسلسلة  موضوع ىذا البحث يعين فعالية استخدام

 الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة الثامن الصف ادلفردات لدى طلبة
 ببنجرماسٌن.

 جمتمع البحث وعينته -د 
 جمتمع البحث -1

 34.جمتمع البحث يعين جمتمع البحث الذي خيط يف خمطط البحث

األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة  مجيع اجملتمع ىو
مجيع من موضوع الدراسة ىو  أن جمتمع نفهم التعريف السابق، من .35البحث

يف ىذا البحث ىم الطالب يف الصف  البحث جمتمع يكونالبحث. وكذلك 
 ببنجرماسٌن. الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة الثامن
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 الفصل الرقم
 اجلنس

 عدد
 النساء الرجال

 38 04 14 الثامن أ .1

 38 00 16 الثامن ب .0

 38 00 16 الثامن ج .3

 39 01 18 الثامن د .4

 38 02 18 الثامن ه .5

 37 01 16 الثامن و .6

 37 00 15 الثامن ز .7

 39 00 17 الثامن ح .8

 324 174 132 عدد

 : جمتمع البحث1.3جدوال  
 عينة البحث -2

عينة ىي اجلزء من اجملتمع الذي ينوب كل اجملتمع. ويستخدم الباحث 
( يعين أتخذ عينة البحث من purposive samplingبطريقة العينة الغرضية )

" و أ" الثامنالصف  ةطلب ىيوعينة البحث يف ىذا البحث األسباب ادلعينة. 
، بسبب من تصوية ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة" ب"

 . كما يف اجلدوال:مدرسة ىناك وظهر على حول واكتساب الطلبة
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 الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة: عينة البحث  0.3اجلدوال  
 ببنجرماسٌن

 البياان عداد الصف
 اجملموعة التجريبية 38 أ

 موعة الضابطةاجمل 38 ب
 76 عداد

 0.3جدوال  

 البياانت ومصادرها -ه 
 البياانت -1

 الياانت األساسيةأوال، 
 الثامن الصف ادلفردات لدى طلبة يف تعليم البطاقة ادلتسلسلة  فعالية استخدام (أ 

 ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة
 الصف ادلفردات لدى طلبة يف تعليم البطاقة ادلتسلسلة  خطوات ابستخدام (ب 

  ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة الثامن
 البياانت الفرعية اثنيا،

 تصوير العام عن موقع البحث (أ 
 ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطةأحوال طلبة  (ب 
 الثالثة احلكومية اإلسالمية الياانت عن ادلوظفٌن وادلعلمٌن دبدرسة ادلتوسطة (ج 

 ببنجرماسٌن
 منهج الدراسة عن تعليم ادلدرسة (د 
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 مصادر البياانت -2
 مصادر البياانت يف ىذا البحث يعين:

ضابطة من طلبة الصف الثامن الموعة اجملتجريبة و الموعة اجملمستجيب يعىن  (أ 
 ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية اإلسالمية دبدرسة ادلتوسطة

خمرب يعىن مدير ادلدرسة ومدّرسة اللغة العربية يف الصف الثامن وادلوظفون يف  (ب 
 ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة

على مكان البحث، والبياانت الواثئق ادلدرسة يعىن البياانت الذي كتب  (ج 
 ادلكتوبة األخرى

 أساليب مجع البياانت -و 
 جلمع البياانت يف ىذا البحث، فيستخدم الباحث األساليب اآلتية:

: يستخدم الباحث االختبار لينقب البياانت عن فعالية نتائج يف تعليم االختبار -1
 ادلتوسطة رسةدبد الثامن الصف طلبة لدى البطاقة ادلتسلسلة ادلفردات ابستخدام 

ببنجرماسٌن. واالختبار نوعان ىو االختبار القبلى  الثالثة احلكومية اإلسالمية
واالختبار البعدى. فاالختبار القبلى ىو االختبار الذي  يستعمل الباحث قبل 

. واالختبار البعدى ىو االختبار الذي يستعمل الباحث البطاقة ادلتسلسلة استخدام 
 .  البطاقة ادلتسلسلة بعد استخدام 

: استعمل الباحث ىذا األسلوب لينقب البياانت عن تعليم اللغة العربية من املقابلة -0
ببنجرماسٌن، وتصوير موقع  الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة الطلبة دبدرسة

 البحث.
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 : استعمل الباحث لينقب البياانت عن عدد طلبة الصف الثامن دبدرسةالتوثيق -3
 ببنجرماسٌن وعدد ادلدرس يف ادلدرسة.  الثالثة احلكومية اإلسالمية ةادلتوسط

ليظهر تبٌن حول البياانت ومصادرىا وأسلوب مجع الياانت فينظر يف 
 ادلصفوفة التالية:

طريقة مجع  مصادر البياانت  أنواع البياانت  رقم
 البياانت

 الياانت األساسية وىي: 1
 البطاقة ادلتسلسلة  استخدام فعالية ( أ

 طلبة لدى ادلفردات يف تعليم
 ادلتوسطة دبدرسة الثامن الصف

 الثالثة احلكومية اإلسالمية
 ببنجرماسٌن

البطاقة  خطوات ابستخدام  ( ب
لدى طلبة الصف  ادلتسلسلة

 اإلسالمية ادلتوسطة الثامن دبدرسة
 ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية

 
 الطلبة

 
 
 
 

 ادلدرسة

 
القبلى االختبار 

 واالختبار البعدى
 
 
 

عملية تعليم 
 ادلدرسة 

 البياانت الفرعية وىي: 0
 تصوير العام عن موقع البحث (أ 
 ادلتوسطة أحوال طلبة دبدرسة (ب 

 الثالثة احلكومية اإلسالمية

 
مدير ادلدرسة، 

ادلدرسون 
وادلدرسات، 

 
التوثيق ادلالحظة 

 وادلقابلة 
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 ببنجرماسٌن
الياانت عن ادلوظفٌن وادلعلمٌن  (ج 

 اإلسالمية ادلتوسطة دبدرسة
 ببنجرماسٌن الثالثة احلكومية

 الدراسة عن تعليم ادلدرسةمنهج  (د 

ادلوظفون 
 وادلوظفات

 : ادلصفوفة3.3اجلدول  
 البياانت وادلصادر البياانت واألسلوب مجع الياانت 

 تصميم القياسات -ز 
 اإلسالمية لتحديد قدرة ادلفردات الطلبة يف صف الثامن دبدرسة ادلتوسطة

ببنجرماسٌن، ويقاس من خالل مؤشرات قياس يف حركة الطالب  الثالثة احلكومية
 وادلدرسٌن. ويهدف ىذا القياس لتسهيل يف تقدمي التقييم.

 الختبار ىذه القدرة درجات يرتاوح نطاق إىل ستة تصنيفات: 
 تعليم ادلفردات الطلبة: نتائج: تفسًن  3.4اجلدول 

 بيان قيمة رقم
 ممتاز 91-122 1
 جيد جدا 81-92 0
 جيد 71-82 3
 مقبول 61-72 4
 انقص 51-62 5
 انقص جدا 52> 6
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 أسلوب حتليل البياانت -ح 
أسلوب ربليل البياانت يف ىذا البحث إبستخدام إحصاءات ربليلية اليت 

(. قبل u)اختبار  Mann-Whitney( أو اختبار tتستخدم ابختبار ادلختلفة )اختبار 
( فعل الباحث u)اختبار  Mann-Whitney( أو اختبار tإجراء اختبار ادلختلفة )اختبار 

على   احلساابت اإلحصائية لبحث  ادلتوسط وادلعيار االحنرايف واختبار الطبيعية واختبار 
( إذا كانت نتيجة طلبة توزيع الطبيعية tالتجانس. أما استخدم اختبار ادلختلفة )اختبار 

( إذا كانت نتيجة طلبة غًن u)اختبار   Mann-Whitneyنس. واستخدم االختبار والتجا
لنيل البياانت  IBM SPSS Statistic V.21توزيع الطبيعية والتجانس. واستعمال الباحث 

 يف االختبارات السابقة.
ودلعرفة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف واختبار الطبيعية واختبار التجانس إستخدم 

  ستخدام الطريقة احلسابية ربليل البياانت فيما يلى:الباحث اب

 (Rata-rata) املتوسط -1
 الرمز على حساب ادلتوسط فيما يلى:

   
∑     

  
  

 البيان:
 (mean) قيمة ادلعدل/ادلتوسطة =    

 جمموعة نتيجة الضرب بٌن كل البياانت مع تواترىا  =       ∑ 

 36جمموعة البياانت =     
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  (Standar Deviasi) املعيار االحنرايف -2
 فيما يلى: ادلعيار االحنرايفالرمز على حساب 

   √
∑  ( 

   ) 

   
  

 البيان:

S =  ادلعيار االحنرايف 

 قيمة ادلعدل=  ̅  

 ... i =1 ،0 ،3، وأما iجمموعة تواتر البياانت إىل  =   ∑
 عدد البياانت=   

 ... i =1 ،0 ،3البياانت إىل =    
لتحليل البياانت من  IBM SPSS Statistic V.21استخدم الباحث برجمة 

 قيمة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي:
 .Analyze - Discriptive Statistic, - Descriptiveانقر فوق القائمة  (1
 أدخل قيمة الطالب إىل ادلربع ادلتغًن )س( (0
 ، مثOptions – centang Mean, Std. Deviation dan Varianceانقر  (3
 انقر نعم. (4
 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية  -3

االختبار الطبيعية مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت.  كان
مسورنوف  –قلمغروروف  ابستخدام اختبار قام الياحثطبيعية  وطريقة على

(kolmogrov - Smirnov أما اخلطوات الختبار قلمغروروف )–  مسورنوف
(kolmogrov - Smirnov:كما يلي ) 
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 افتح الطببيعية (1
 .Analyze – Nonparametric Test – Legacy dialogs – Sample K-Sاخرت  (0
 .Test Variable listأدخل ادلغًن إىل  (3
 انقر نعم. (4

 فالبياانت تسمى بتوزيع الطبيعية sig>  2،52: إذا   
 37فالبياانت تسمى بتوزيع غًن الطبيعية. sig<  2،52إذا :    

 (Uji Homogenitas) اختبار التجانس -4

 ختبار التجانس.اب قام الباحثوبعد توزيع البياانت الطبيعية، مث 
استحدام االختبار التجانس دلعرفة قيمة الطلبة ذبانسا أم ال. ودلعرفة ىذه األحوال 

ختبار . أما اخلطوات الIBM SPSS Statistic V.21قام الباحث ابستخدام برجمة 
 كما يلي:  التجانس

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية. viewانقل قيمة الطلبة إىل بيانيات  (1
 .Analyze – Compare Meanse – One Way Anovaانقر  (0
 .Dependent list and Factorأدخل ادلغًن إىل  (3
 .Homogeneity of variance testمث اختيار يف الصندوق  Optionsانقر  (4

 انقر مث نعم. (5
 فالتجانس. sig>  2،52: إذا   

 38فغًن التجانس. sig< 2،52: إذا    
 .(T)إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت ابختبار 
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 .(U)وإذا غًن الطبيعية أو غًن التجانس فاستخدمت ابختبار 
 tاالختبار  -5

البياانت  دلعرفة t . استحدام اختبارادلقارنةختبار يسمى أيضا اب tاختبار 
 IBM SPSSودلعرفة ىذه األحوال قام الباحث ابستخدام برجمة خمتلفة.  موية أامتس

Statistic V.21 أما اخلطوات الختبار اختبار .t  :كما اييل 
 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية. viewأدخل قيمة الطلبة إىل ادلغًن  (1
خمزورة ابجملموعة التجربية ىي اجملموعة األىل واجملموعة الضابطة  viewالبياانت  (0

 ىي اجملموعة الثانية.
 .Analyze – Compare Means – Independent-Sample T-Testاخرت  (3
 وانقل قيمة اختبار متوسط احملتوى إىل الصندوق اختبار ادلغًن )س(. (4
 .(Grouping Variable)أدخل اجملتمع إىل صندوق اجملتمع ادلغًن  (5
 .Define Groupsانقر  (6
 (0( واجملتمع ب )1أخزر اجملتمع األىل ب ) (7
 انقر )مث( ونعم. (8

مقبول، فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار    ف  sig>  2،25إذا 
 القبلي واالختبار البعدي.

مردود، فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار    ف  sig<  2،25إذا 
 39القبلي واالختبار البعدي.
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 (U)اختبار  (Mann Whitney)اختبار مان ويتين  -6
اختبار كان ربليل البياانت عدم التوزيع الطبيعى والتجانس فيستخدم  إذا

أيضا. وأما خطوات االختبار  Uأو يسّمى احتبار   (Mann Whitney)مان ويتين
 كما يلي: IBM SPSS Statistic V.21ابستخدام برجمة 

اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية بقيمة  viewأدخل قيمة الطلبة إىل ادلغًن  (1
 اختبار متوسط احملتوى.

خمزورة ابجملموعة التجربية ىي اجملموعة األىل واجملموعة الضابطة  viewالبياانت  (0
 ىي اجملموعة الثانية.

 Analyze – Nonparametrik Test – Legacy Dialogs – 2 Independentاخرت  (3

Samples. 
 .Test Variable Listبار متوسط احملتوى إىل الصندوق وادخل قيمة اخت (4
 (Grouping Variable)أدخل اجملتمع إىل صندوق اجملتمع ادلغًن  (5
 Define Groupsانقر  (6
 (0( واجملتمع الثاين ب )1أخزر اجملتمع األىل ب ) (7
 انقر "مث" و "نعم" (8

 فتوجد الفرق بٌن اجملموعتٌن. sig 2 (tailed)<  2،52: إذا   
 42فال توجد الفرق بٌن اجملموعتٌن. sig 2 (tailed)>  2،52: إذا   
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