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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع و مدخل البحث - أ

الذي قام  إيل ادليدان لتحقيق  (Field Research) ميدايننوع البحث ىو حبث 
عاشر اليف تعليم الًتكيب لدى طلبة الصف  والقياسية االستقرائيةالطريقة  مااستخد

. لذالك، قام دبنطقة بنجار لولوت سوجنايدبدرسة روضة الشّبان الثانويّة اإلسالمّية 
 32ابستخدام تصميم القبلي البعدى اجملموعة الضابطة. حثاالب

ل الكمي . أما مدخ(Kuantitatif) الباحث يف ىذا البحث مدخل الكمي خدماست
 33تقدًن يف الوصفي ابستخدام األرقام اإلحصاءات. فهو إجراءات البحث نتائج

الطريقة ابستخدم  تعليم الًتكيب مقارنة نتائجالباحث مدخل الكمي دلعرفة  يستخدم
دبدرسة روضة الشّبان الثانويّة اإلسالمّية  عاشراللدى طلبة الصف  والقياسية االستقرائية

 .دبنطقة بنجار لولوت سوجناي
 

 تصميم البحث - ب
الذي يستخدم دلعرفة  (Eksperimen) لتجرييبمصّمم على األسلوب اىذا البحث 

شبو  يب يعينيوىذا البحث التجر  34مستوى الفرق بني العّينتني موجودا أو غري موجود.
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ىذا التصميم لديو جمموعة الضابطة، لكن ال ميكن أن ( Quasi Experimental) التجريبية
تصميم و  35اخلارجية اليت تؤثر لتنفيذ التجرييب.تعمل بكاملو للسيطرة على ادلتغريات 

البحث الذي يستخدم الباحث يعين جمموعة غري متكافئة اختبار القبلي واختبار البعدي 
(Nonequivalet Group Pretest posttest Design)،  ىذا تصميم البحث يستخدم زبفيف

.الصعوابت ربديد اجملموعة الضابطة يف البحث
36

إبجراء   طريقةىي ا تصميم البحث ىذ 
القبلي أواًل دون اختيار عشوائية يف اجملموعة الضابطة أو التجريبية حىت نتائج  االختبار

 التعليم يستطيع أن يعلم بصحيح.
 كما يلي :وتصميم مذكور يستطع أن ينظر   

( واجملموعة experiment classيستخدم الباحث جممعتني ىي اجملموعة التجريبية )
يسّمى  االستقرائيةالطريقة ابستخدام  IIS عاشرفالّصف ال (.control classالضابطة )

الطريقة  ابستخدام MIA عاشر( والّصف الexperiment classابجملموعة التجريبية )
(. يف ىذا البحث، حيّلل ابختبار control classيسّمى ابجملموعة الضابطة )القياسية 

ىذا البحث يستعمل يف  37.(uji Tت ) اختبارادلختلف يعين ابستخدام االحصاءات 
 بعدي.الختبار االقبلي و الختبار اال والباحث اختبارين وى
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 اجلدوال تصميم البحث

 واختبار البعدي تعليم اختبار القبلى اجملموعة

 X 03 01 ةاجملموعة التجربي

 V 04 02 اجملموعة الضابطة

 

 O1: االختبار القبلي اجملموعة التجريبة. 

 O2: االختبار القبلي اجملموعة الضابطة. 

  X:  االستقرائيةالطريقة الباحث يستخدم. 

V   :باحث يستخدم الطريقة القياسية.ال 

 O3: االختبار البعدي اجملموعة التجريبة. 

 O4: االختبار البعدي اجملموعة الضابطة. 

فاالختبار القبلى االختبار البعدي. م البحث حيتوي االختبار القبلي و ىذا تصمي
يف  االستقرائيةالطريقة  بل أن يستخدمالذي يفعل ق ةىم طلبة جمموعة التجرييب والضابط

يف اجملموعة  يف تعليم الًتكيب االستقرائيةالطريقة الباحث يستخدم  .تعليم الًتكيب
 بعدي ىم طلبة. واالختبار الالقياسية الطريقةيستخدم ما اجملموعة الضابطة التجرييب، وأ

 الضابطة.جمموعة التجريبية و 

 تنفذ اربعة لقاءات يلي: والباحث
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ابالختبار القبلى بال خرب من قبل عن الدرس  بدأ الباحثيأوال، يف اللقاء األول 
 إىل الطلبة.

اثنيا، بعد بدأ ابالختبار القبلى، اللقاء الثاىن إىل الثالث الباحث تقدًن ادلادة ادلقررة 
 .والقياسية االستقرائيةًتكيب ابستخدام الطريقة ال وىى تعليم

 الرابع، ويف اللقاء الرابع قام الباحث ابالختبار البعدي.

دبدرسة روضة الشّبان الثانويّة اإلسالمّية  عاشرالالصف  يفطلبة  وىذا البحث ينّفذ
 .دبنطقة بنجار لولوت سوجناي
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 ذات البحث وموضوعه - ج
 ذات البحث -1

 فقط فصالن يعين العاشر البحث يف ىذا البحث يعين مجيع طلبة الصف ذات
اإلسالمّية الثانويّة  روضة الشّبان درسةدب MIAعاشر ال الصفو  IISعاشر الالصف 
 .طالبا 59وعددىم ، دبنطقة بنجار لولوت سوجناي
 

اإلسالمّية  ةثانويّ روضة الشّبان الابدلدرسة لعاشر ا عدد طلبة الصف 3.9اجلدوال 
 دبنطقة بنجار. لولوت سوجناي

 الفصل الرقم
 اجلنس

 عدد
 النساء الرجال

 IIS 97 93 32عاشر الالصف  9
 MIA 94 95 29العاشر الصف  2

 95 82 11 عدد

 
 البحث موضوع -8

تركيب اللغة العربية )دراسة ذبريبية  االستقرائية والقياسية يف تعليم الطريقة استخدام
 جناي لولوتو س يفاإلسالمّية الثانويّة  روضة الشّبانلدى طلبة الصف العاشر دبدرسة 

 (دبنطقة بنجار
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 البياانت ومصادرها - د
 البياانت -1

األساسية أما البياانت ادلتاجة يف ىذا البحث فأقسم إىل نوعني، مها البياانت 
 .ثانويةال والبياانت

 البياانت األساسية ( أ
يف  ختبار القبلي والبعدياال يعين نتائجساسية يف ىذا البحث  ما البياانت األأ

 سوجناياإلسالمّية الثانويّة  دبدرسة روضة الشّبان طلبة الصف العاشر تعليم الًتكيب
 .دبنطقة بنجار لولوت

 ثانويةالبياانت ال ( ب
البياانت الرئيسية، أي بياانت حول الصورة العامة  يساعدىي ل ثانويةال البياانت

 للموقف من البحث، منها :
 تصوير العام عن موقف البحث  (9
 لولوت سوجناياإلسالمّية الثانويّة  روضة الشّبان أحوال الطلبة يف ادلدرسة (2

 .دبنطقة بنجار
 ين وادلعلمني.وففني اإلدار ادلالبياانت عن  (3
 أوادلدّرسة اللغة العربية.منهج ادلدّرس  (4

 مصادر البياانت -8
 :أما مصادر البياانت يف ىذا البحث يعين 

الثانويّة  روضة الشّبان دلدرسةاب ”IIS“و  ”MIA“ادلستجيب يعين الطلبة يف العاشر  ( أ
 .دبنطقة بنجار لولوت سوجناياإلسالمّية 
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 سوجناياإلسالمّية الثانويّة  روضة الشبّان ادلدرسةالبياانت ادلكتوبة عن التوثيق تعين  ( ب
 .دبنطقة بنجار لولوت

 
 أساليب مجع البياانت - ه

 األساليب األتية : الباحثجلميع البياانت فتستخدم 
يف  والقياسية االستقرائيةالطريقة  مااستخد ليحفر البياانت عن ، يستعملاإلختبار -1

دبدرسة روضة الشّبان الثانويّة اإلسالمّية  عاشرالتعليم الًتكيب لدى طلبة الصف 
إلختبار . واإلختبار نوعان ىو اإلختبار القلىب وادبنطقة بنجار لولوت سوجناي

الطريقة  استخدام ىو اإلختبار الذي يفعل قبل بليالبعدى. فاإلختبار الق
 استخدام اإلختبار الذي يفعل بعد. واإلختبار البعدي ىو والقياسية االستقرائية

 .والقياسية االستقرائيةالطريقة 
ضة الشبّان دبدرسة رو  عاشرالالصف  ، يستعمل ليحفر البياانت عن عددتوثيقال -8

وعدد ادلدرس يف ادلدرسة. ىذه الطريقة مستخدمة لتحصيل  الثانويّة اإلسالمّية
روضة الشبّان البياانت ادلتوثقة من ادلدرسة ادلتعلقة عن حالة صورة العامة مدرسة 

 .دبنطقة بنجار لولوت سوجناياإلسالمّية  ثانويةال
ليظهر تبني حول البياانت ومصادرىا وأسلوب مجع البياانت فيظهر يف ادلصفوفة 

 التالية:
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 : مصفوفة البياانت ومصادرىا وأسلوب مجع البياانت3.2اجلدول 
 أسلوب مجع البياانت أنواع البياانت رقم
   البياانت األساسية ىي: 9

االختبار القبلي والبعدي  يف تعليم الًتكيب نتائج 
الثانويّة  دبدرسة روضة الشّبان عاشرطلبة الصف ال

 .دبنطقة بنجار لولوت سوجناياإلسالمّية 

 االختبار

  البياانت الثانوية ىي: 2
 التوثيق تصوير العام عن موقع البحث. (9
الثانويّة  روضة الشّبان أحوال الطلبة يف ادلدرسة (2

 .دبنطقة بنجار لولوت سوجناياإلسالمّية 
 التوثيق

 التوثيق .البياانت عن موففني اإلداربني وادلعلمني (3
 التوثيق .منهج ادلدّرس أوادلدّرسة اللغة العربية (4

 

 تصميم القياسات - و
الثانويّة  دبدرسة روضة الشّبان الصف العاشر الطلبة يف تعليم الًتكيبلتحديد قدرة 

خالل مؤشرات قياس يف حركة  ويقاس من .دبنطقة بنجار لولوت سوجناياإلسالمّية 
 وادلدرسني. ويهدف ىذا القياس لتسهيل يف تقدًن التقييم. لبةالط

دبدرسة  العاشر من طلبة يف الصف تعليم الًتكيب أما تصميم القياسات لقدرة
 تصنيفات: مخسةاي  دبنطقة بنجار لولوت سوجناياإلسالمّية الثانويّة  روضة الشّبان
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 38:الطلبة ًتكيب: تفسري حصول تعليم ال 3.3جلدول ا
 بيان قيمة رقم
 ممتاز 99-922 9
 جيد جدا 89-92 2
 جيد 79-82 3
 مقبول 69-72 4
 انقص 59-62 5
 انقص جدا 2 -52 6

 
 أسلوب حتليل البياانت - ز

قبل إجراء االختبار األول  ،ربليل البياانت إبحصاءات ربليلية ىي اختبار ادلختلفة
 ت يفعل من احلساابت اإلحصائية حييط من ادلتوسط واإلحنيار ادلعياري. يستخدم اختبار

 يع الطبيعية والتجانس.ز إذا البياانت تو  (Tاختبار )
لنيل البياانت يف استخدام  IBM SPSS Statistic V.22الباحث  خدمواست

 االختبارات السابقة.

 (Meanاملتوسط ) -1
سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعلم احلصول لطالب يستطيع أن  عند

 يعرف من خالل ادلعدل الذي حدده بــ :
 SPSS Versi 22افتح أوال، 

                                                           
38

 Kunandar, Penilaian Autentik (Penelitian Hasil Belajar Peserta DidikBerdasarkan 

Kurikulum 2013), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.151 
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 وشغل ابجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة variable viewتار خااثنيا، 
 وشغل النتائج كما جمموعتها  Data viewاختار اثلثا، 
 Analyze- descriptive-statistics- descriptive انقر فوق القائمة رابعا، 

 أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغري سخامسا، 
 options-centang mean, std, devitiondan variance انفرسادسا، 
 انفر نعمسابعا، 

 
 (Standar Deviasiاملعيار االحنرايف ) -8

م استخد .يف احتساب فيمة الختبار الطبعية ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة
من قيمة ادلتوسط  لتحليل البياانت IBM SPSS Statistic V.22الباحث برجمة 

 وادلعيار االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي:

 SPSS Versi 22، افتح أوال
 وشغل ابجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة Variable Viewاختار اثنيا، 
 Data Viewاختاراثلثا، 
 Analyze- descriptive- Statistics- descriptiveانقر فوق القائمةرابعا، 
 ، ادخل قيمة الطلبة إىل اتمراجع ادلتغري سخامسا
 Options- centang mean- std, Devitiondan Variance، انفر سادسا
 انفر نعمسابعا، 

 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية -1
الطبيعية مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. يقوم كان االختبار 

مسورنوف  -اختبار البحث طبيعية البياانت ابستخدام اختبار قلمغروروف 
(Kolmogorov-Smirnov:خبطوات االختبار كما يلي ) 
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 ، افتح الطبيعيةأوال
 .Analyze - Nonparametric Test - 1-Sample K-S، اختار اثنيا
 Test Variabel listل ادلغري إىل ، أدخاثلثا
 ، انقر نعم.رابعا

 : Ha2،25 إذا <(sig t.2)  فتوزيعو الطبيعية 

: H0 2،25 إذا > (sig t.2) 39.فتوزيعو غري الطبيعية 
 
 (Uji Homogenitasاختبار التجانس ) -4

خدام االختبار ستا وبعد توزيع البياانت الطبيعية، مث يفعل اختبار التجانس.
 IBM SPSSالتجانس دلعرفة ىل قيمة الطلبة ذبانس أم ال. استخدام الباحث برجمة 

Statistic V.22 :لتحليل البياانت ادلذكورة. وأما اخلطوات اختبارىا كما يلي 
اجملموعة الضابطة واجملموعة  view، انقل قيمة الطلبة إىل بيانيات أوال
 التجربية.
 .Analyze - Compare Means - One Way Anova، اختار اثنيا

 .Dependent list dan Factor، أدخل ادلغري إىل اثلثا
 .Homogeneity of variance testمث اختار يف الصندوق  Options، انقر رابعا

 ، انقر مث نعم.خامسا
 معايري االختبار:

 : Ha2،25 إذا <(sig t.2)  فالتجانس. 
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: H0 2،25 إذا > (sig t.2) .42فغري التجانس  
  (T)إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت ابختبار 

 (U)وإذا غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدمت ابختبار 

 

 

 (Uji Tت )اإلختبار  -9
العينني ادلستخدمني دلقارنة ىل ىي تلك  تاختبار ادلقارنة ىي اختبار 

-Independentالبياانت )الفرق( متسوية أو خمتلفة. االختبار ادلستخدمة ىي 

Sample T-Test  برجمة  ابستخدام تحساب االختبارIBM SPSS Statistic V.22 .
 وأما خطوات اختبارىا كما يلي:

 الضابطة واجملموعة التجربية.اجملموعة  view، أدخل قيمة الطلبة إىل ادلغري أوال
ىل واجملموعة و خمزورة ابجملموعة التجربية ىي اجملموعة األ view، البياانت اثنيا

 الضابطة ىي اجملموعة الثانية.
 .Analyze – Compare Means - Independent-Sample T-Test، اختار اثلثا
 ادلغري )س( ، وانقل قيمة اختبار متوسط احملتوى إىل الصندوق اختباررابعا

 (Grouping Variable)، أدخل اجملتمع إىل صندوق اجملتمع ادلغري خامسا

 Define Groups، انقر سادسا

 (2( واجملتمع الثاين ب )9ىل ب )و ، أخزر اجملتمع األسابعا
 ، انقر )مث( و نعم.سامنا

ة واخلالصة من ىذه االختبار يعين إذا البياانت التحليل توزيع الطبيعي
 .(uji Tت ) فاستخدم ابختباروالتجانس 

                                                           
 .995 .، صجع نفسوار ادل 42
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مقبول، فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار  H0ف  (sig t.2)>  2،25إذا 
 الختبار البعدي.االقبلي و 

مردود، فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار  H0ف  (sig t.2)<  2،25إذا 
 49الختبار البعدي.االقبلي و 

 (u)ؤ االختبار -6
غري الطبيعية وغري التجانس فيستخدم الباحث إذا البياانت التحليلية 

 ابختبار ابستخدام برجمة كما اتيل :
اجملموعة الضابطة واجملموعة   Viewأدخل نتيجةالطلبة إىل ادلغري أوال، 

 التجريبية بنتيجة اختبار متوسطة احملتوى
مزخورة ابجملموعةالتجريبية كاجملوعة األوىل واجملموعة   Viewالبياانت  اثنيا، 

 الضابطة كاجملموعة الثانية
 Analyze, nonparametric, leglalcy dialogs 2 independentانفراثلثا،

 أدخل اجملتع إىل الصندوقرابعا، 
  Define Groupsانفرخامسا، 

 أخزو اجملموعة األوىل ب)األوىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية(سادسا،
 انفر "مثّ" و"نعم"سابعا، 

 
 :تلك التحليلة تعينأما اخلالصة من 

 ودة مردو  Ha، ففتوجد الفروق بني اجملموعتني  > Sig(Tailed 2) 0,05إذا 
H0 مقبولة. 
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 Getut Pramesti, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), hlm. 100. 
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  قبولة وم Haف ،فتوجد الفروق بني اجملموعتني < Sig(Tailed 2) 0,05إذا 
H0 .42مردودة 
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