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 الباب الثالث

 البحث ةمنهج
 

 نوع ومدخل البحث .أ
 يف حبث زوج البطاقة اسرتاتيجيةخدام ابست(field Research) امليدانو  نوع البحث

 3احملّمدية  املّتوسطة اإلسالمّية ابملدرسةتعليم املفردات لدى الطلبة يف الصف السابع 
 م الباحثة مدخال كميا. قال كريسويل البحث الكميتستخدلذالك،  الفرقان بنجرماسني.

. يف هذا البحث يتحقق على شكل 1البحث الذي يعمل على أساس األرقام والبياانتو  ه
 بعد ذلك ابإلحصاءات لإلجابة على األسئلة. أرقام يتم حتليلها

 تصميم البحث .ب
رق ميم البحث التجرييب الذي يستخدم ملعرفة مستوى الفهذا البحث استخدام تص

 Quasi)البحث التجرييب يعين شبه التجرييب . وهذا2غري موجودو  ّينتني موجودا أبني الع

ksperimenE) ضابطة موعة اليعين نوع التجرييب األحسن ألن عندها أخرى يسّمى ابجمل
(Control Class.)3 

موعة التجريبية حبث زوج البطاقة يسّمى ابجمل اسرتاتيجيةستخدام الّصف السابع اب
 موعة الضابطة. جمليسّمى ابحبث زوج البطاقة  اسرتاتيجيةوالّصف السابع بدون استخدام 

الصف  ،طةبية والضابيعة التجر يف البحث يستخدام الباحث جمموعتني هي جممو 
 22" "بوالصف السابع " (Eksperimen) بيةيللمجموعة التجر طلب" 22"" ولسابع " ا

 .(Control Class)للمجموعة الضابطةطلبة"

                                                           
1 Sugiono، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، Kualitatif، dan R dan D، 

(Bandung: Alfabeta، 3002)، h. 101 
2 Duwi Prayitno، Paham Analisa Statistic Data dengan SPSS، (Yogyakarta: MediaKom، 

2202)، Cet. Kel-0، h. 73 
7 Suharsimi Arikonto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta: PT Rineka 

Cipta، 0991)، h. 31 
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يف اجملموعة التجريبية. ( Index Card Match)حبث زوج البطاقة  اسرتاتيجية
 .(Post-Test)االختبار البعدي و  (Pretest)بلي وتستخدم أيضا االختبار الق

 موضوع البحث .ج

طاقة يف تعليم حبث زوج الب اسرتاتيجيةفعالية استخدام و  املوضوع يف هذا البحث ه
 .الفرقان بنجرماسني 3ااحملّمدية  سطة اإلسالميةاملفردات اللغة العربية يف املدرسة املتو 

 جمتمع البحث وعينته .د
 جمتمع البحث  .1

احملّمدية  يةاملتوسطة اإلسالم ابملدرسةطالب الصف السابع و  اجملتمع يف هذا البحث ه
 الفرقان بنجرماسني.  3

 .وعينته .2
املتوسطة  درسةابمل" ب"و "و" وعينتة البحث يف هذا البحث يعين طلبة الصف السابع

" اليت و( فالصّف السابع "24وعددهم ) ،الفرقان بنجرماسني 3ية اجملّمدية اإلسالم
وفالصّف ( Experimen) حبث زوج البطاقة تسّمى مبجموعة التجريبية اسرتاتيجيةتستخدم 
يف هذه البحث . (Control Class)" اليت تستخدمها تسّمى مبجموعة الضابطةبالسابع "

 Purposive) العينة املستهدقة استخدام الباحث أن أيخذ البياانت ابلطريقة تعيني

Sampling ) .هي أتخذ البياانت بطريقة املباحثة 
 ملدرسةاب" ب"و ة الصف السابع "و"العينة يف هذا البحث يعين طلب 3.1اجلدول 

 الفرقان بنجرماسني: 3املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية 
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 عداد فصل رقم
 22 "والسابع " .1
 22 "بالسابع " .2

 84 عدد
 
 البياانت ومصادرها .ه

 البياانت .1
 البياانت األساسية  ،أوال

مصادرها و  القبلي والبعدىأما البياانت األساسية يف البحث واالختبار 
 تعين طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. 

 البياانت الثانوية ،اثنيا
 حملّمديةا التصوير العام موقع البحث يعين يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية .أ

 الفرقان بنجرماسني. 3
الفرقان  3احملّمدية  املتوسطة اإلسالمية ابملدرسةأحوال الطلبية   .ب

 بنجرماسني.
 ة اإلسالميةاملتوسط ابملدرسةاألستاذات واملوظفني و  البياانت عن األساتيذ .ج

 الفرقان بنجرماسني. 3احملّمدية 
 مصادر البياانت .2

 مصادر البياانت يف هذا البحث يعين:
 3ّمدية احمل املتوسطة اإلسالمية ابملدرسة" ب"و "وطلبة الصّف السابع " .أ

 الفرقان بنجرماسني.
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 3حملّمدية ا املتوسطة اإلسالمية ابملدرسةمّدرس اللغة العربية للصف السابع  .ب
 الفرقان بنجرماسني.

 واثئق املدرسة يعين مجيع الواثئق اليت ترتبط ابلبحث .ج
 أساليب مجع البياانت .و

 البحث استخدمت الباحثة ابألساليب األتية:يف هذا 
 ختباراإل .1

االختبار يعين تساسل الوظيفة اليت تكسب إىل النفس والقطيع ابملعصود لتقارن  
يستعمل االختبار ليحفر البياانت عن استخدام تطابق حبث زوج البطاقة  2كفاؤهتم.

بنجرماسني. وهذا  3احملّمدية  للطالب الصف السابعفي مدرسة املتوسطة اإلسالمية
 االختبار مراتن يعين االختبار القبلي واالختبار البعدي.

 التوثيق .2
 ملدرسةابالّصف السابع  عدد الطلبة ليحفر البياانت عناستعملت الباحثة 

زة وأجه وعدد املدرس يف املدرسة الفرقان بنجرماسني 3املّتوسطة اإلسالمّية احملّمدية 
 املدرسة. 

فة فو اانت ومصادرها وأسلوب مجيع البياانت فتنظر يف املصلنتظر تبني حول البي
 التالية:

 ادرها وأسلوب مجع البياانت: مصفوفة البياانت ومص3.2اجلدوال 
 ع البياانتأسلوب مج مصادر البياانت أنواع البياانت رقم

 البياانت األساسية هي: 1
طلبة بعدى لاإلختبار القبلي وال

وسطة املتّ  ابملدرسةالّصف السابع 

 طلبة السابع "و"
 اإلختبار ".ب"و

                                                           
4Anassudjiono، PengantarEvaluasiPendidikan، (Jakarta: PT Raja Grafindopersada، 2202)، 

h. 73 
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الفرقان  3اإلسالمّية احملّمدية 
 .بنجرماسني

 البياانت الثانوية هي: 2
 موقع عن تصوير العام (أ

البحث يعين يف مدرسة 
املّتوسطة اإلسالمّية 

الفرقان  3احملّمية 
 بنجرماسني

أحوال الطلبة مدرسة  (ب
املّتوسطة اإلسالمّية 

الفرقان  3احملّمدية 
 .بنجرماسني

املدرسّية أحوال األجهزة  (ج
يف مدرسة املتوسطة 

 3اإلسالمّية احملمديّة 
 .الفرقان بنجرماسني

البياانت عن عدد د( 
طة املّتوسابملدرسةاملدرسني 

 3ة اإلسالمّية احملّمدي
 .الفرقان بنجرماسني

 

 ،رئس املدرسة
 .واملدرسون واملدرسات

 والتوثيق
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 تصميم القياسات .ز
 لتسهل عملية حتليل البياانت فتصميم للقياس يف هذا البحث كما يلي:

  والرموز لتقسيم تعليم الطلبة هو:
× 111 N= 

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

5:قيمة األخرية 
N 

 بيان قيمة الرقم

 ممتاز 111-01 1

 جيد جدا 45-41 2

 اجيد 75-71 3

 مقبول 65-61 2

 راسب 61≤ 5

 
 أساليب حتليل البياانت .ح

 أما أساليب حتليل البياانت يف هذا البحث يعين يستخدم الباحثة اإلختبار ت 
(Ujit ) إذا كانت البياانت توزيع الطبيعية والتجانس. ويستخدم الباحثة اإلختبارMann-
(Uji u )Whitneyإذا كانت البياانت غري توزيع الطبيعية والتجانس. 

البياانت يف استخدام اإلختبارات  لنيلIBM SPSS Statistik v.22ويستعمل الباحثة 
 السابيقة.
 (StandarDeviasi)واملعيار االحنراف ( Mean) املتوسط (1

البياانت من قيمة  لنيلIBM SPSS Statistik v. 22يستخدم الباحث برجمة
 املتوسط واملعيار االحنراف خبطوات التحليل كما يلي:

                                                           
2Usman Dan Setiawati، Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajarmengajar، (Bandung: 

PT.Remaja Rosda Karya Ofset، 2220) Hlm. 077 
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 Analyze-Descriptive Statistics-Descripiveانقر فوق القائمة ،أوال
 أدخل قيمة الطلبة إىل املرجع املتغري )س( ،اثنيا
 انقر نعم ،اثلثا

 (UjiNormalitas) اختبار الطبيعية (2
ار كان االختبار الطبيعية ميتخدما ملعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. يقوم اختب

مسونوف  -تخدام اختبار قلمغوروفالبحث طبيعية البياانت ابس
(Kolmogrov-Smirnov ) :خبطوات االختبار كما يلي 

 افتح الطبيعية ،أوال
 اكتب رمز النتائج ،اثنيا
 Viewادخل النتائج املخزون إىل بياانت  ،اتلثا
 Analyze-DescriptiveStatistics-Explore-Normalit Plotsاختار،رابعا

withTests 
 انقر نعم ،خامسا

Ha  :إذ (Sig-2 tailed)<1،15فتوزيعه الطبيعية 
Ho :إذ (tailed 2-Sig )>15،16فتوزيعه غري الطبيعية 

 اختبارالتجانس  (3
ختبار مث يفعل اختبار التجانس. يستخدم ا ،وبعد توزيع البياانت الطبيعية

التجانس ملعرفة هل نتائج الطلبة جتانسا أم ال. وأّما اخلطوات اختبارها كما 
 يلي:
 اكتب رمز النتائج يف ،أوال
 الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعةView انقل نتائج الطلبة إىل بياانت ،اثنيا
 اختار  ،اثلثا
 انقر نعم ،رابعا

                                                           
7V. Wiratnasujarweni، Spssuntukpenelitian، (Yogyakarta: Pustakabaru Press، 2202)، H. 22 
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Ha  :إذ Sig. Based on Maen)) <1،15فالتجانس 
Ho :إذ (Sig. Based on Maen )>15،17فغري التجانس. 

 (Ujit) اإلختبار  (2
ياانت يستخدم اختبار ت ملعرفة الب ،ابختبار املقارنةاختبار ت يسمى أيضا 

 خمتلفة من العينتني املسخدمني. االختبار املستخدمةهو  متساوية أ
 IBMواحلساب االختبار ت ابستخدام برجمة ،Independent sampelTtestو

SPSS Statistik v.22اختبارها كما تلي وأماخطوات: 
 Viewالطلبة إىل بياانت اختار  ،اثنياادخل نتائج  ،أوال

Analyze-Compare Means-Independent Sample T test 

 انقل نتائج اختبار إىل الصندوق اخيبار املتغري )س( ،اثلثا
 (Grouping Variable" )ادخل اجملموعة إىل صندوق "اجملتمع املتغري ،رابعا

 Define Groupsانفر ،خامسا
 اخزر اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية( ،سادسا
 انفر مث ونعم ،سابعا

واخلالصة من هذه االختبار يعين إذا البياانت التحليل توزيع الطبيعي فيستخدم 
 اختبار ت.

فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار  ،مقبولHaف 1،15<(Sig-2 tailed)إذا 
 القبلي واالختبار البعدي

فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار  ،مردودHaف 1،15>( Sig-2 tailed) إذا
 .4القبلي واالختبار البعدي

 
 

                                                           
 115ص.  ،املرجع نفسه3

1Getutpramesti، Aplikasi SPSS Dalampenelitian، (Jakarta: PT. Elex Media Kompitindo، 

2204)، H. 022 
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 اختبار مان ويتين (5
ان م إذا كانت البيااتت التحليل عدم التوزيع الطبيعي فيستخدم اختبار

 أيضا، وأما اخلطوات االختبار ؤ كما يلي: يسمى اختبار ؤو  ويتين أ
 Viewل نتائج الطلبة إىل بياانت أوال، ادخ

 Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs-2اثنيا، اختبار 

Independent Sample 
 Test Variable Listصندوق إىل و  اثلثا، ادخل اختبار متوسط احملت

 Grouping Variableتمع إىل الصندوق رابعا، ادخل اجمل
 Define Groupsخامسا، انفر 

 عة الثانية ب )الثانية(اخزر اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملمو  سادسا،
 سابعا، انفر مث ونعم

صة من هذه االختبار يعين إذا البياانت التحليل عدم التوزيع الطبيعى واخلال
 فيستخدم اختبار مان ويتين )اختبار ؤ(

 فتوجد الفرق بني اجملموعتني، <22،2(Sig-2 tailed) ذاإ
 .فال توجد الفرق بني اجملموعتني، >15،1(Sig-2 tailed)إذا 

 
 
 

 


