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 الباب الثالث
 منهج البحث

 البحث ومدخلنوع  -أ
غاز يف تعليم القراءة البحث هو حبث امليدان، عن فعالية استخدام وسيلة األلهذا       

يف تعليم القراءة لطلبة الصف احدى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .النموذجية ببنجرماسني الثانية
. وقفا سيف الدين أزوار، البحث باستخدام مدخل كمي   ةحثاالب تلك، قامولذ        

 تإن كان 41مدخل كمي ضغط حتليلة يف البيانات عدد املصنوع بطريق االحصاء.
.  وصلت احلقيقة أو صورت االحصاء لدلت العالقة بني ةالباحث       املتغّي 

الذي يستخدم ملعرفة مستوى الفرق بني  األسلوب التجرييب ةالباحث تاختار        
طريقة شبه التجرييب                              ةالباحث توهذا البحث استخدم 42العينتني موجودا أو غّي موجود.

 الذي تعليم القراءةاحدى عشر فالصف  43ألهنا ال تأخذ العينات من العينة الغشوائية.
الذي احدى عشر فالصف  باجملموعة الضابطة.يسمى األلغاز  سيلةاستخدام و دون 

 .ةباجملموعة التجريبي يسمى األلغاز سيلةتعليم القراءة باستخدام و 
تصميم البحث -ب  

ملعرفة مستوى الفرق بني  م بالتخطيط على األسلوب التجرييبيصمتهذا البحث       
واملنهج التجرييب هو املالحظة يف ظل احلالة املنصنوع وتنظم  44العي نتني املتعل قتني.

الباحثة، والبحث التجرييب هو البحث الز مام مبوجود مضاربة مالية على موضوع البحث 
هذا البحث ينفذ يف اجملموعتني تعين جمموعة التجريبية وجمموعة مع موجود الضابطة. 

     الضابطة، وهذا البحث له ثالثة النشاط يعين:
                                                           

            41  Saifuddin Azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.   

           42 Duwi Prayitno, Paham Analisa Statiska Data Dengan SPSS, (yogyakarta: Mediakom, 

2010), Cet. 1, hlm.3.  

            43 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1993), hlm. 78. 
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 االختبار القليب  -1 
لدى القراءة ملعرفة مهارة يف هذا البحث، أو له جمموعتني سيعطي االختبار القبلي       

  ميلكهم.اليت قدرة األول الطلبة يف درس اللغة العربية وملعرف اختالف 
                   

 تعليم  -2
ويف كل لقاءت تعليم القراءة املختلفة يف      .اتمر أربعة عليم تيف هذا البحث ينفذ ال     

جمموعتني. يف جمموعة التجريبية تعليمه باستخدام وسيلة األلغاز، أما جمموعة الضابطة 
 تعليمه بدون استخدامه. 

                                                                 
 اإلختبار البعدى -3

بعد استخدام وسيلة  تعليم القراءةاإلختبار البعدى ملعرفة نتيجة تعطي الباحثة الطلبة      
 . زااأللغ

   
 املوضوع -ج

 The Thing) وسيلة األلغاز هذا البحث يعين فعالية استخدام املوضوع يف      

puzzle)  يف تعليم القراءة لطلبة الصف احدى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية
 .النموذجية ببنجرماسني الثانيةاحلكومية 

 
 جمتمع البحث وعيّنته -د 

 جمتمع البحث -1     
قسم العلوم يف هذا البحث يعين مجيع طلبة الصف احلادى عشر اجملتمع      

النموذجية  الثانيةاإلسالمية احلكومية الثانوية االجتماعية مبدرسة قسم العلوم الطبيعية و 
 .ببنجرماسني
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 رقم فصول عداد
الطبيعية " أ"قسم العلوم  احلادى عشر 39  1 
ب " الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 30  2 
ج" الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 34  3 
د"الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 39  4 
ه "الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 33  5 
االجتماعية " أ"قسم العلوم  احلادى عشر 35  6 
االجتماعية "ب"قسم العلوم  احلادى عشر 30  7 
االجتماعية "ج"قسم العلوم  احلادى عشر 38  8 
 9 " أ" دينالقسم العلوم  احلادى عشر 37
الدين "ب"قسم العلوم  احلادى عشر 37  10 

 عداد 352

 
 عينة البحث  -2  
ب  الطبيعيةقسم العلوم عينة يف هذا البحث هو طلبة الصف احلادى عشر     

درسة الثانوية اإلسالمية املب ب االجتماعيةقسم العلوم  دى عشراحلاطلبة الصف و 
 .النموذجية ببنجرماسني الثانيةاحلكومية 

 
قسم العلوم عينة يف هذا البحث يعين طلبة الصف احلادى عشر  : 3. 1اجلدول 

االجتماعية مبدرسة الثانوية قسم العلوم  دى عشرحلواالطبيعية 
 : النموذجية ببنجرماسني الثانيةاإلسالمية احلكومية 
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 رقم فصل عداد
الطبيعية "ب"قسم العلوم  احلادى عشر 30  1 
االجتماعية "ب"قسم العلوم  احلادى عشر 30  2 
 عداد 60

لضابطة. العلوم الطبيعية يسمى مبجموعة ا دى عشر قسماحلفالصف ا                      
ريبية.    العلوم االجتماعية يسمى مبجموعة التج دى عشر قسماحلفالصف ا  

                                    
 البيانات ومصادرها -ه

 البيانات   -1     
البيانات يف هذه الدراسة هناك نوعان يعين: البيانات األساسية والبيانات 

 الداعمة.                                                                     
 ت األساسية االبيان (أ

أما البيانات األساسية يف هذا البحث فهي نتيجة االختبار القبلي 
عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية دى احلاوالبعدي لدى طلبة الصف 

 . النموذجية ببنجرماسني الثانيةاحلكومية 
 ب( أم ا البيانات الداعمة مبا يلي:         

   2 اإلسالمية احلكومية( تاريخ بناء  املدرسة الثانوية 1
             ببنجرماسنيالنموذجية 

 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ( أحوال طلبة مب2   
 النموذجية ببنجرماسني

(أحوال مدير املدرسة واملعلمني واملوظفون معل م اللغة العربية 3       
النموذجية  2ة احلكومية درسة الثانوية اإلسالمي  مب

 ببنجرماسني 
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 2مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أحوال املبين  (4      
 جرماسنيالنموذجية ببن

 2الثانوية اإلسالمية احلكومية ( جدول الدرس مبدرسة 5      
 .النموذجية ببنجرماسني

 
 مصادرها -2
 مصادرها البيانات يف هذا البحث يعين:  

مستجيب، يعين جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة من طلبة الصف احدى   عشر  (أ
 .النموذجية ببنجرماسنية الثانية ة احلكومي  الثانوية اإلسالمي  باملدرسة 

احدى عشر خمرب، يعين مدير املدرسة، معل م اللغة العربية اليت عل م يف الصف  ب(
الثانوية االجتماعية واملوظفون عشر قسم العلوم  الطبيعية واحدىقسم العلوم 

 .ة الثانية النموذجية ببنجرماسنية احلكومي  اإلسالمي  
 إرتباط بالبحث.   ثائق اليت هلا ج( الوثائق املدرسي ة يعين مجيع الو    
 

 أساليب مجع البيانات -و
 أساليب مجع البيانات يف هذا البحث يعين: 

 اختبار  -1
يف  القراءة باستخدام وسيلة األلغاز نستخدم الباحثة االختبار ملعرفة على نتائج تعليم

احلكومية الثانية تعليم القراءة لدى طلبة الصف احدى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .النموذجية ببنجرماسني

واالختبار نوعان االختبار البعدي. فاالختبار القبلي هو االختبار الذي يفعل قبل 
ر الذي يفعل بعد . واالختبار البعدي هو االختبايف تعليم القراءةاستخدام  األلغاز 

 .يف تعليم القراءة استخدام األلغاز
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 مالحظة -2
الياحثة جلمع البيانات، أحوال الطلبة، حال رئيس أي أسلوب استخدمت 

 املدرسة، أحوال املدرسني، أحوال االالت األجهزة، وجدول الدرس.
 

 الوثائق  -3
هذه الطريقة مستخدمة لتحصيل البيانات املتوثقة من مكان البحث عن حالة   

الثانوية ة الطلبة وألساتذة، واحلاالت ملباىن املدرسة، وجدول الدرس، وتاريخ بناء مدرس
 .النموذجية ببنجرماسني الثانيةاإلسالمية احلكومية 

لتبيني حول البيانات ومصادرها وأسلوب مجع البيانات واملنظور إىل 
 املصفوفة التالية: 

 : مصفوفة عن البيانات ومصدرها وأسلوب مجع البيانات: 3. 2جدول 
 

أسلوب مجع 
 البيانات

 رقم البيانات مصادر البيانات

(4) (3) (2) (1) 
 
 

االختبارالقبلي 
 واالختبار البعدي

 
 

اجملموعة التجربية 
واجملموعة 
 الطبيعية

 البيانات األساسية
أما البيانات األساسية يف هذه 
البحث نتيجة فهي االختبار 
القبلي والبعدي لدى طلبة 
الصف احلادى عشر مدرسة 
الثانوية اإلسالمي ة احلكومية 

 .النموذجية ببنجرماسني الثانية 

  (أ
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 الوثائق واملقابلة.

 
 
 

الوثائق واملقابلة، 
 املالحظة.

 
الوثائق واملقابلة، 

 املالحظة.
 
 

الوثائق واملقابلة، 
 املالحظة.

 
الوثائق واملقابلة، 

 املالحظة.

 
الوثائق ورئيس 

 املدرسة.
 
 

ورئيس الوثائق 
املدرسة 

 واملوظفون.
الوثائق ورئيس 

املدرسة 
 واملوظفون.

 
 الوثائق

 واملوظفون.
 

الوثائق 
 واملوظفون.

 البيانات الداعمة
( تاريخ بناء مدرسة الثانوية 1

 اإلسالمي ة احلكومية الثانية
 .النموذجية ببنجرماسني

( أحوال طلبة مبدرسة الثانوية 2
 اإلسالمي ة احلكومية الثانية 

 .النموذجية ببنجرماسني
( أحوال مدير املدرسة ومعلم 3

الثانوية اللغة العربية مبدرسة 
 الثانية اإلسالمي ة احلكومية 

 .النموذجية ببنجرماسني
سة الثانوية مبدر املبين أحوال ( 4

 اإلسالمي ة احلكومية الثانية
 النموذجية ببنجرماسني.

( جدول الدرس يف مدرسة 5
الثانوية اإلسالمي ة احلكومية 

 ذجية ببنجرماسني.النمو  الثانية

  (ب

   
 تصميم القياسات -ز

ليم القراءة لدى طلبة الصف األلغاز يف تعهذا البحث فعالية استخدام وسيلة يف      
ببنجرماسني سنة  النموذجية الثنيةمن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احدى عشر

 م. والبحث فيه نوعان االختبار القبلي واالختبار البعدي.                    2017-2018
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( 5( أسئلة. إذا جوابته صحيحا نتيجته )20لالختبار القبلي أسئلة البحث عددها )     
.  100(. صار نتيجة األقصى حتص ل من املستجيب وهو 0وإذا جوابته خطأ نتيجته )

( األسئلة. يف نوع أسئلة األوىل. إذا جوابته 15تبار البعدي أسئلة البحث عددها )ولالخ
(. ويف نوع الثانية إذا جوابته صحيحا 0( وإذا جوابته خطأ نتيجته )5صحيحا نتيجنه )

(. صار نتيجة األقصى حتص ل من املستجيب 0( وإذا جوابتة خطأ نتيجته )10نتيجته )
                                                 .                   100وهو 

                      45طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة باستخدام رموز من عثمان وهو: 
                  X 100 N= 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  

 N:نتيجة األخّي 
لية باالختبار إحصاء لتحديد موجود وغّيه االختالف  وبعد ذلك اليت حتصل امل      

كبّي من نتائج تعليم الصفني الذي بيحث وبني بالتفصيل ولعب حتليل البيانات. هذا 
تفسّي نتائج تعليم تستعمل لقيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة التجربية 

                                                      واجملموعة الضابطة.                            
 اسلوب حتليل البيانات  -ح 

أما أسلوب حتليل البيانات يف هذا البحث استخدام الباحثة التحليل االحصاء       
 Mann -الوصف بربناميج إحصاء التحليل االستخدام هي اختبار املختلفة أو اختبار 

Whitney   اختبار(U  قبل اجراء اختبار األول يفعل من احلسابات اإلحصائية حييط من )
( إذاالبيانات توجيع الطبيعية tالوسط احلسايب واملعيار اإلحنراف. استخدمت )اختبار 

( إذا البيانات غّي توجيع  u )اختبارMann Whitney والتجانس. واستخدمت االختبار 
  Statiska عرض استخدم برنامج احلصول على البيانات حللت مع ال 46الطبيعية.

Package for Social) Sciences) SPSS  22اإلصدار. 

 
                                                           

            45 Usman dan setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar , (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya Ofset, 2001) hlm. 136.  

           46 Anas Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Teras, 2002), hlm. 67.  
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 (Mean)املتوسط  -1

عند سودجان أن لتثبيت مؤهالت نتيجة التعلم احلصول للطلبة يستطيع أن يعرف      
 من خالل املعدل، وأما خطوات حتليله كما تلي: 

 SPSS Versi 22أوال، إفتح     

 وشغل باجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة  Variabel Viewثانيا، اختار     
 وشغل النتائج كما جمموعتها   Data Viewثالثا، اختار     
  Analyze- Descriptive- Statistik- Descriptive رابعا، انقر فوق القائمة    

 (S)خامسا، أدخل نتئج الطلبة إىل املربع املتغّي "س"     

   Options – Centang Mean, Std, Devition dan Variance   ساذسا، انفر    
 سابعا، انفر نعم    

 
 ( (Standar deviasi املعياري االحنراف -2

املعياري االحنراف العينة املستخدمة يف احتساب الختبار الطبيعية. واستخدم      
لتحليل البيانات من نتائج املعياري االحنراف خبطوات  SPSS Versi 22الباحث برناميج 

 التحليل كما يلي: 
 SPSS Versi 22أوال، إفتح      

 وشغل باجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة Variabel View  ثانيا، اختار     
 وشغل النتائج كما جمموعتها   Data Viewثالثا، اختار      
  Analyze –Descriptive- Statistik- Descriptive  مةرابعا، انفر فوق القائ     

   (S)خامسا، أدخل نتائج الطلبة إىل املربع املتغّي "س       
                                      Options- Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر      

 سابعا، انفر نعم      
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 ( Normalitasاالختبار الطبيعية ) -3
أما االختبار الطبيعية مستخدمة ملعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. ممتحن طبيعية     

مسرنوف )          –البيانات اليت حتصل يف البحث استخدم اختبار قلمغروف 
Kolmogorov-smirrnovيف بيانات كميا، سوف يستطيع عملية االختبار ) statistik 

parametik  بشرط تلك البيانات عادية، ذلك البيانات العادية. االختبار الطبيعة. أما
 خطوات حتليلها يعين: 

 SPSS Versi 22برناميج أوال، إفتح  

                    Variable view- isi name dengan eksperimen dan kontrolثانيا، اختار  
                  Data view – isi nilai sesuai kelompoknyaثالثا، اختار 

  Analyze – Non Parametik Test-I – Sampel K-S رابعا، انفر فوق القائمة  

  Test Variabel listاجملموعتني إىل خامسا، أدخل   

                                       يف باختبار الطبيعية  Test Distributionاختبار " املربع االختبار"  سادسا،  
 سابعا، انفر نعم           

 أما احلالصة من تلك التحليلة يعين:            
: 𝐻𝑎 إذاSig (2 Tailed) < 0,05     فالبيانات  الطبيعية  

 
: 𝐻𝑂 إذا  Sig (2 Tailed) < 0,05 47فاليانات غّي الطبيعية 

 

 ((Uji Homogenitas االختبار التجانس  -4 
وبعد توزيع البيانات الطبيعية يفعل الباحث اختبار التجانيس. استخدم اختبار       

 التجانيس ملعرفة هل نتيجة الطلبة جتانس أم ال. وخطوات اختبارها كما يلي: 
 SPSS Versi 22أوال، إفتح برناميج      

                   Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2شغل  ثانيا،     
                                                           

47 V.Wirana Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian (Yogyakarta: PB Press, 2014), hlm.55. 
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                وشغل النتائج كما جمموعتها  Data Viewثالثا، اختار      
  Analyze- Computer Mean- One Way Anova  اختار رابعا،     

 Opstionsانقر  خامسا،     

 Homogeneity of varians testاأللغز  اختبار يف  سادسا،      

 سابعا، انقر "مث" و "نعم"      
 أما احلالصة من تلك التحليلة يعين:      
: 𝐻𝑎 إذاSig (2 Tailed) < 0,05    فالبيانات التجانس 

 
: 𝐻𝑂 إذا  Sig (2 Tailed) < 0,05 .48فالبيانات غّي التجانس  

 
 (t)ت  إذا كانت نتائجه الطبيعية والتجانس فاستخدم الباحث باختبار    

 (u)وإذا غّي الطبيعية أو غّي التجانس فاستخدم الباحث باختبار ؤ     

 
                                     (t) ت ارياالخت  -5  

هذه االختبار مهدوفة ملقارنة هل العينة يف اجملموعة التجربيية واجملموعة                
 -Independentالضابطة توجد الفروق الواضح من عينة األخرى. االختبار املستخدم هو 

sample test T :حساب االختبار باستخدام برجمة. وأما خطوات اختبارها كما تلي 
 اجملموعة التجربيية اجملموعة الضابطة  Viewبة إىل املغّي أوال، أدخل قيمة الطل     
مزجورة باجملموعة الرتيبية هي اجملموعة األوىل واجملموعة  Viewالبيانات  ثانيا،     

                    الضابطة هي اجملموعة الثانية. 
           Analyze, compare mean, Independent- sample t Test ثالثا،     
 وانقل قيمة االختبار املتوسط احملتوى إىل األلغز اختبار املغّي "س"  رابعا،     

                                                           
48 Ibid, hlm. 115 
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 أدخل اجملموعة اىل األلغز  خامسا،     
 الثانية )الثاين( أخزر  اجملموعة األوىل )األول( واجملموعة سادسا،      
 سابعا، انقر "مث" و "نعم"      
 أما احلالصة من تلك التحليلة يعين:      

   
: 𝐻𝑎 إذاSig (2 Tailed) < 0,05    فتوجد الفروق بني اجملموعتني  

 
: 𝐻𝑂 0,05 > (  إذاSig (2 Tailed 49توجد الفروق بني اجملموعتنيالف 

 
 
 (u)اختبار ؤ  -6

التجانس فيستخدم إذا البيانات التحليلية غّي الطبيعية والتجانس أو الطبيعية وغّي     
 . أما خطوات االختبار باستخدام برجمة كما تايل:  (u) الباحث باختبار ؤ

اجملموعة التجربيية اجملموعة الضابطة  view ، أدخل قيمة الطلبة إىل املغّيأوال         
 بنتيجة اختبار متوسط احملتوى. 

مزجورة باجملموعة الرتيبية هي اجملموعة األوىل واجملموعة الضابطة  view ثانيا، البيانات     
 هي اجملموعة الثانية.                    

         Analyze, nonparametric test, leglalcy dialogs, 2 Independent Sثالثا،      
  Grouping Variableأدخل اجملتمع إىل األلغز رابعا،      
 Define Groupsنفر اخامسا،      

 أخزو اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية( سادسا،       
 سابعا، انقر "مث" و "نعم"      

                                                           
49 Ibid, hlm. 99 
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 ما احلالصة من تلك التحليلة يعينأ      
: 𝐻𝑎 إذاSig (2 Tailed) < 0,05     فتوجد الفروق بني اجملموعتني 

 

: 𝐻𝑂 0,05  إذا>Sig (2 Tailed)  50توجد الفروق بني اجملموعتنيالف  

                                                           
50 Ibid, hlm. 99 


