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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 نوع ومدخل البحث -أ 

فعالية استخدام  ىو البحث ادليداين، دلعرفة عن نوع البحث يف ىذا البحث

 دار العلوم درسةص العشوائي يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مباسرتاتيجية الن

وأما مدخل البحث يف ىذا البحث ىو ادلدخل  تبالونج. يافور  ادلتوسطة اإلسالمية

 .(Quasi Eksperimen)يب يشبو التجر الكّمي ابستخدام البحث التجرييب ويسّمى ال

 تصميم البحث  -ب 

استخدمت الباحثة تصميم البحث يف ىذا البحث ىو الشبو التجريب. فيجري 

واجملموعة  Experimen Class) )اجملموعة التجريبية الشبو التجرييب ابستخدام اجملموعتني مها

ّمى ابستخدام اسرتاتيجية النص العشوائي يس منافالصف الث. (Control Class)الضابطة 

ائي يسّمى بدون استخدام اسرتاتيجية النص العشو  ابجملموعة التجريبية وأما الصف الثامن

 ابجملموعة الضابطة.

وقامت الباحثة يف االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي.
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 مكان البحث -ج 

مدرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فوراي مكان البحث يف ىذا البحث ىو 

 تبالونج.

 جمتمع البحث وعينته -د 

دار العلوم  مبدرسة ىو مجيع طلبة الصف الثامن يف ىذا البحث البحث جمتمع

 اي تبالونج.ادلتوسطة اإلسالمية فور 

"أ" و "ب" مبدرسة دار  وعينة البحث يف ىذا البحث ىي طلبة الصف الثامن

 ( طلبة.83ي تبالونج, وعددىم )االعلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور 

 : عينة البحث8.3اجلدول 

 دالعد فصلال رقمال

 34 "أ" الصف الثامن .3

 34 "ب" الصف الثامن .5

 88 اجملموع

 البياانت ومصادرها -ه 

 البياانت (3

 البياانت األساسية أوال:
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بار ختساسية يف ىذا البحث ىي نتائج االختبار القبلي واالأّما البياانت األ

ادلتوسطة درسة دار العلوم البعدي عن مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مب

 .قبل استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي وبعده ي تبالونجااإلسالمية فور 

 البياانت الثانوية اثنًيا:

دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية   درسةالتصوير العام عن موقع البحث مب ( أ

 ي تبالونج.افور 

 ي تبالونج.ادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية  فور  درسةمبطلبة الأحوال   ( ب

ي امبدرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور  وال ادلدرسني وادلوظفج( أح

 تبالونج.

 ( مصادر البياانت5

 مصادر البياانت يف ىذا البحث يعين:

ي ادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور  درسةطلبة الصف الثامن "أ" و "ب" مب ( أ

 تبالونج.

ادلتوسطة اإلسالمية  دار العلوم  درسةس اللغة العربية للصف الثامن مبمدرّ  ( ب

 ي تبالونج.افور 

 .دلدرسةواثئق ا ( ج



53 

 

 
 

 أساليب مجع البياانت -و 

 :ت الباحثة ىيستخدميف ىذا البحث اليت ا اليب مجع البياانتسّما أأ

 ادلقابلة (3

اورة ح ى دجد ادلع ى من ابحمل واالخبار لتبادل الفكرةتقي ادلرءان لادلقابلة ىي ي

درسة دار العلوم مع مدّرس اللغة العربية مبالباحثة  يف ىذه ادلقابلة قانت 3ادلوضوع.

دليل ادلقابلة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة اي تبالونج.ابستخدام ادلتوسطة اإلسالمية فور 

 ي تبالونج.ادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور  درسةليم اللغة العربية مببتع

 ادلالحظة (5

حقائق بيولوجية ونفسية، ادلالحظة ىي عملية معّقدة وعملية مركبة من 

الباحثة يف ىذا  تستخدما  5وعملية مهمة يف ادلالحظة منها ادلراقبة واحملافظة.

دار العلوم  درسةعن عملية التدريس لطلبة الصف الثامن مبالبحث ادلالحظة 

 ي تبالونج.اادلتوسطة اإلسالمية  فور 

 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 231. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 238-239. 
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 ختباراال (8

 تعليم الطلبة يف نتائجاستخدمت الباحثة االختبار يف ىذا البحث دلعرفة 

دار العلوم ادلتوسطة  درسةم اسرتاتيجية النص العشوائي مبالقراءة ابستخدا مهارة

ختبار البعدي. ر القبلي واالختبااي تبالونج. واالختبار نوعان مها االاإلسالمية فور 

ستخدام اسرتاتيجية الباحثة قبل ا ختبار القبلي ىو االختبار الذي استخدمتوفاال

الباحثة بعد  ختبار البعدي ىو االختبار الذي استخدمتوواال لعشوائي،النص ا

 استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي.

 تصميم القياسات -ز 

 لقياس يف ىذا البحث كما يلي:يل عملية حتليل البياانت فتصميم التسه

 : تصميم القياس يف القراءة اجلهرية8.5اجلدول 

ة القراءة تفصيل كفاء الرقم

 اجلهرية

 النتيجة التقييس

 25 نطق خمارج احلرف بدقة وفصاحة نطق خمارج احلرف 3

 05 نطق خمارج احلرف بدقة وغري فصاحة

 85 نطق خمارج احلرف بفصاحة
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 55 نطق خمارج احلرف مناسبة

 35 نطق خمارج احلرف غري مناسة

 25 قراءة النص بطالقة اتمة  طالقة اللسان 5

 05 بطالقة غرب اتمةقراءة النص 

 85 قراءة النص بطالقة

 55 قراءة النص بنقص الطالقة

 35 قراءة النص بغري طالقة

 011 اجملموع

 : تصميم القياس يف القراءة الصامتة8.8اجلدول 

 النتيجة الصحيح الرقم النتيجة الصحيح الرقم

0 3 2 00 33 22 

2 5 35 02 35 25 

8 8 32 08 38 22 

4 0 55 04 30 25 

5 2 52 05 32 22 
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6 2 85 06 32 35 

7 2 82 07 32 32 

8 3 05 08 33 45 

9 4 02 09 34 42 

01 35 25 21 55 355 

 مث حيسب نتيجة األخري للطلبة: نتيجة القراءة اجلهرية + نتيجة القراءة الصامتة
            5 

 دليل اآلتية: ت الباحثةملطلبة فاستخداألخري ل بعد حيسب نتيجة

 : دليل نتيجة األخري8.0اجلدول 

 بيانال ةالنتيج الرقم

 ممتاز 355 – 45 3

 جيد جدا 45< - 35 5

 جيد 35< – 25 8

 مقبول 25< – 25 0

 انقص 25< – 25 2

 انقص جدا 25< 2
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 أساليب حتليل البياانت - ح

 IBM SPSS Statistik ليل البياانت يف ىذا البحث ابستخدام برانمجأّما أساليب حت

V.22  ختبارات السابقة.لنيل البياانت يف اال 

 (Standard Deviation)ادلعياري و االحنراف  (Mean) ادلعّدل (3

خبطوات التحليل كما  ادلعياري االحنرافلبياانت من نتيجة ادلعّدل و لنيل ا

 يلي:

 SPSS Statistik V.22افتح  أوال،

اسم للمجموعة التجريبية واجملموعة واكتب  Variabel View  اخرت اثنيا،

 الضابطة

 وادخل نتائج الطلبة على جمموعتها Data Viewاثلثا، اخرت 

 Analyze - Descriptive Statistics – Descriptiveفوق القائمة  رابعا، اخرت

 ادلتغري )س( خامسا، ادخل نتائج الطلبة إىل

 نعم سادسا، اخرت

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  (5

وزيع البياانت. يقوم دلعرفة الطبيعية من تة اختبار الطبيعياستخدام كان 

-ابستخدام اختبار قلمغوروفيف البحث البياانت  عن طبيعيةاختبار ال
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كما   . أما اخلطوات الستخدام اختبار الطبيعية  (Kolmogrov-Smirnov)مسرنوف

 يلي:

 SPSS Statistik V.22أوال، افتح 

 Data Viewاثنيا، ادخل نتائج الطلبة إىل 

 Sample-1 –Legacy Dialogs  –Nonparametric Tests  –Analyze  اخرت اثلثا،

K-S  
 Test Variable Listرابعا، ادخل إىل 

 نعم خامسا، اخرت

 مث استخدمت الباحثة دليل اآلتية:

Ha ا: إذ (Sig-2 tailed > 0,05) فتوزيع البياانت طبيعي 

H0 ا: إذ (Sig-2 tailed < 0,05) 8.فتوزيع البياانت غري طبيعي 

 (Uji T)ت  -إذا كانت البياانت توزيعها طبيعي فاستخدمت الباحثة االختبار

 ؤ -ختبارفاستخدمت الباحثة اال يعيطبإذا كانت البياانت توزيعها غري 
Mann-Whitney (Uji U) 

 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس  (8

                                                           
3
 Muhammad Ali Gunawan, Statistik untuk Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Parama 

Publishing, 2013, h. 78. 
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نتائج الطلبة  الباحثة اختبار التجانس دلعرفة درجة جتانساستخدمت 

 كما يلي:  الستخدام اختبار التجانس . وأّما اخلطواتمتجانسة أم غري متجانسة

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية Data View انقل نتائج الطلبة إىل  أوال، 

  Analyze – Compare Means – One Way Anova اثنيا، اخرت

 Dependent List and Factor Listإىل  اثلثا، ادخل

 Homogeneity of variance testمث  Optionsاخرت  رابعا،

 انقر نعمخامسا، 

 مث استخدمت الباحثة دليل اآلتية:

Ha ا: إذ (Sig. > 0,05) ةتجانسفم 

Ho ا: إذ (Sig. < 0,05) 0ة.تجانسفغري م 

 (Uji T)ت  -االختبار (0

ت ادلستخدم يف  – االختبار أيضا ابختبار ادلقارنة,ت يسمى  -ختبارالا

 Uji Paired Sample T Test و Uji Independent sample T test ىذا البحث مها

الفرق بني نتائج  دلعرفة Uji Independent sample T testت البحثة ستخدموا

االختبار القبلي واالختبار البعدي من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، مثّ 

                                                           
 .32ع نفسو, ص. ادلرج 0
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دلعرفة الفرق بني نتائج االختبار  Uji Paired Sample T Testاستخدمت الباحثة 

القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية قبل استخدام اسرتاتيجية النص 

 خدام اسرتاتيجية النص العشوائي.العشوائي وبعد است

 لي:كما ي  Uji Independent sample T testأما خطوات الستخدام 

 Data Viewادخل نتائج الطلبة إىل  أوال،

اجملموعة التجريبية ىي اجملموعة األوىل وأما اجملموعة  Data Viewاثنيا، اكتب يف 

 الضابطة ىي اجملموعة الثانية.

 Analyze – Compare Means- Independent Sample T test اثلثا، اخرت

 صندوق ادلتغري )س( نتائج إىلالانقل  رابعا،

 Grouping Variable موعة إىل صندوقادخل اجمل خامسا،

  Define Groups سادسا، اخرت

 (( واجملموعة الثانية ب )الثانيةاألوىل) ، اكتب اجملموعة األوىل أسابعا

 نعماثمنا، اخرت 

 لي:كما ي  Uji Paired Sample T Testاخلطوات الستخدام وأما 

 Data Viewادخل نتائج الطلبة إىل  أوال،
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االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة  Data Viewاثنيا، اكتب يف 

 التجريبية.

 Analyze – Compare Means- Paired Samples T test اثلثا، اخرت

 Paired Variables انقل إىل رابعا،

 نعمخامسا، اخرت 

 مث استخدمت الباحثة دليل اآلتية:

 الواضح وجد الفرقمردود، في H0مقبول و  Haف  (Sig-2 tailed < 0,05)إذا 

 .بني نتائج الطلبة

 الوضح وجد الفرقمقبول، فال ي H0مردود و  Haف  (Sig-2 tailed > 0,05)إذا 

 2بني نتائج الطلبة.

 Mann-Whitney (Uji U)اختبار مان ويتين  (2

ستخدم اختبار مان ويتين أو يسمى ت غري طبيعي فتبياانإذا كانت توزيع ال

 ؤ كما يلي: -ر ؤ أيضا، وأما اخلطوات االختباراختبا

 Data Viewادخل نتائج الطلبة إىل  أوال،

                                                           
5
 Getut Pramesti, Aplikasi SPSS dalam Penelitian, (Jakarta: PT. Elex Media Kompitindo, 

2014), h. 100 
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اجملموعة التجريبية ىي اجملموعة األوىل وأما اجملموعة  Data Viewاثنيا، اكتب يف 

 وعة الثانية.الضابطة ىي اجملم

 Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs – 2 اخرت اثلثا،

Independent Sample 
 Test Variable List إىل صندوق رابعا، ادخل النتائج

 Define Groupsو  Grouping Variableإىل الصندوق  ةعو مادخل اجمل خامسا،

 )األوىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية( سادسا، اكتب اجملموعة األوىل أ

 .انفر مث ونعم سابعا،
 


