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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 
  البحث يةمنهج .أ

ما هي املعلومات كطريقة علمية للحصول على البياانت أو هي  البحث يةمنهج
هذا نوع من هذا البحث هو كّمي.   1.رغرا  واتخداامات دحاة أب، وليس كما ينبغي

من مجع البياانت إىل حتليل البياانت  النوع لايه كثري  من البياانت ابتخداام األرقام،
هي  ةيبالخجر . يبيجتر ج البحث تسخدام الباحثة منهيف هذا البحث،  .املسخدامة
( )النخيجة الخابع ريعلى املخغ )العالج(املخغري املسخقل ملعرفة أتثري يكمّ ج الاتخداام املنه
 5.خاضعة للرقابةيف ظل ظروف 
 

 البحث تصميم .ب
 بنوع شبه جترييب لبحث هو تصميماالذي اتخداامه يف هذا البحث  تصميم

 quasi experimental- nonequivalent control) تصميم جمموعة ضابطة رغري مكافئة

group design) جمموعة ن جمموعة ضابطة و هو تصميم حبث جترييب يخضم. هذا الخصميم
 خخباراال القبلي، مث بعا عطاء العالج إحاامها ، إجراء اجملموعخني الالخخبار إعطاء جتريبية.
3:كما يلي سورغيونووفًقا لـ بحث. تصميم الهلماالبعاي 

                                                           
1 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group 

Yogyakarta, 2020) h. 242  
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 111 
3 Ibid, h. 116   
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  حيخوي هذا اإلجراء على اخلطوات الخالية:

 مرحلة الخحضري .1

 يعّا الخصريح إلجراء حبث يف مارتة دحاة  مسبًقا. .أ

 تصميم البحث .ب
 ةراتة أةبيات .ج
 م ابتخداام كويزيزيأةا  البحث وماة  الخعلصناعة  .ة
 م ابتخداام كويزيزيحتقق من أةا  البحث وماة  الخعل .ه

 
 مرحلة البحث .5
 حتايا اجملموعة الخجريبية والضابطة .أ
 إجراء االخخبار القبلي ملعرفة النخائج قبل عطاء العالج .ب
 شرح الباحثة عن اتخداام كويزيز إىل الطالب يف اجملموعة الخجريبية .ج
عطاء العالج )تعليم ابتخداام كويزيز( يف اجملموعة الخجريبية. وتعليم باون  .ة

 أتخداام كويزيز يف اجملموعة الضابطة
 .إجراء االخخبار البعاي ملعرفة النخائج بعا عطاء العالج .ه

النخائج بعا عطاء 
 العالج

عطاء العالج 
  )اتخداام كويزيز(

النخائج قبل عطاء 
 جمموعة جتريبية العالج

النخائج بعا عطاء 
النخائج قبل عطاء  - العالج

 مجوعة ضابطة العالج

 تصميم البحث .3.1اجلاول 
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 موقع البحث .ج
ية األوىل اإلتالمية احلكوم الثانوية ارتةاملهو  الباحثة فيه موقع الذي تبحث

 يف، رقم واحا وثالثني شارع كامبونج ماليو ةارات يف تقع ارتةامل ذهه. بنجرماتني
 .اجلنوبية بكاليمانخانبنجرماتني  ماينة

 
 هوعينت البحثع جمتم .ح

 اهذ . رغالًبا ما يشار إىلها يف البحثةراتخ امجايل من األشياء املراة وه عخماجمل
 موضوع البحث. عنا حتاياالكلى  العينة هي جزء من اجملموع .universeاجملموع ابتم 

   4.اجملخمع، هناك قواعا، وهي أن العينة متثل البحثع جمخممن  العينة

 ارتةملابالفصل احلاةي عشر  بةمجيعهم من طل بحث يعينال ايف هذ اجملخمعكان 
طالبًا الذين  مائخان وتخة وثالثونعاةه  الثانوية اإلتالمية احلكومية األوىل بنجرماتني

 مثانية فصوٍل.يخفّرق إىل 
  

                                                           
4 Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2014), h.113 

 الفصل
 اجلنس

 العدد
العدد كّل 

 مؤنث مذكر القسم
 34 12 12 "1العلوم الّاينية  " احلاةي عشرالصف 

26 
 34 12 12 "5العلوم الّاينية  " احلاةي عشرالصف 

 32 11 12 "1العلوم اإلجخماعية " احلاةي عشرلصف ا
106 

 32 12 50 "5العلوم اإلجخماعية " احلاةي عشرلصف ا

 بياانت من عاة الطلبة .3.5اجلاول 
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الخقنية يف أخذ . مجيع الفصول احلاةي عشرمن  نفصالأما العينة يف هذا البحث 

، فعينة القبلي االخخبار وبناء على  .(purposive sampling) اةفةاهل ةعينالالعينة هي أخذ 
لصف ا، و اجملموعة الخجريبيةك  "3العلوم اإلجخماعية " احلاةي عشرلصف االبحث هي 
 كاجملموعة الضابطة.   "5العلوم اإلجخماعية " احلاةي عشر
 

 تقنيات مجع البياانت .د
 يف شكل االخخبار. مجع البياانت ةتقنييسخدام هذا البحث 

 االختبار  (1
تسخدام الباحثة يف هذا  2.االخخبار هو أةا  لقياس تلوك أو أةاء الشدص

بل وبعا قالبحث االخخبار القبلي والبعاي حلصول على بياانت تنائج الطالب 
 .إعطاء العالج
 

 
 

                                                           
5 Syahrum dan Salim, Op.Cit,  h. 141 

 32 12 11 "3العلوم اإلجخماعية " احلاةي عشر لصفا
 51 12 15 "1العلوم الطبيعية " احلاةي عشرلصف ا

 51 12 15 "5العلوم الطبيعية " احلاةي عشرلصف ا 62
 51 16 11 "3العلوم الطبيعية " احلاةي عشرلصف ا

 232 232 131 121 اجملموع
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 تقنيات حتليل البياانت .ه
 اختبار الصالحية .1

اخخبار  6هي مصطلح يصف قار  األةا  على قياس ما تريا قياته. الصالحية
 . Bivariate Pearson املسخدام يعين الصالحية

 

 

 

 اختبار املوثوقية  .2
يف  على الررغم من الخغيرياتاملوثوقية هي قار  أةا  القياس على أن تظل مخسقة 

 .KR-20اخخبار املوثوقية املسخدام يعين  2.الوقت
 

 الطبيعية اختبار .3
موعة من جمالطبيعية هو اخخبار إجراؤه هباف تقييم توزيع البياانت يف  اخخبار

 البياانت بشكل طبيعي أم ال. توزيع هل، البياانت أو املخغريات
يعمل اخخبار الطبيعية على توضيح ما إذا كانت البياانت اليت مت احلصول عليها 

 . اتخدام اخخباربشكل طبيعي أم الم توزيعها من االخخبار القبلي والبعاي لنخائج الخعلّ 
  .Kolmogorov Smirnov  اخخبار بحثال االطبيعية يف هذ

 6معايري القرار هي:
 .فخوزيع البياانت طبيعي Asymp. Sig. > 0,05إذا كانت  .1
 .طبيعيرغري البياانت  خوزيعف Asymp. Sig. < 0,05 .إذا كانت  .5

 
                                                           

6 Syahrum dan Salim, Op.cit,  h. 133 
7 Ibid, h. 134 
8 Dodiet Adityan Setyawan, Petunjuk Praktikum Uji Normalitas & Homogenitas Data 

Dengan Spss, (Klaten: Tahta Media, 2021), h. 12 
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  التجانس اختبار .4
اخخبار الخجانس هو اخخبار يهاف إىل معرفة أن جمموعخني أو أكثر من بياانت 

م ج بياانت تعلّ للخأكا نخائ العينة املأخوذ  أتيت من جمموعات تكانية هلا نفس الخباين.
 ، من الضروري إجراء اخخبار الخجانس.هلا تباين مخجانس موعخنيمن اجمل  القراء

  .Levene  اخخبار بحثال ايف هذ خجانسال اتخدام اخخبار
 1:ري القرار هيمعاي
مث أتيت البياانت من جمخمع به تباين  Asymp. Sig. > 0,05 إذا كانت -1

 مخجانس.
مث أتيت البياانت من جمخمع به تباين رغري   Asymp. Sig. < 0,05إذا كانت  -5

 .مخجانس
 

 -U اختبارأو -T  اختبار .5

إذا -T (Independent Sample T- Test) االخخبار املسخدام هو ضيةاخخبار الفر 
رغري  ذا البياانتإ-U (Mann Whitney U Test) واخخبار يع الطبيعية والخجانس.البياانت توز 

 Statistical Data Analysis SPSS إجراء حتليل البياانت ابتخداام برانمج .يع الطبيعيةتوز 

ver.25 .ام هذا. يسخداخخبار الطبيعية واخخبار الخجانس وإجراء هذا االخخبار بعا 
ما إذا كان  عرفةملو  الطالب. قراء م على نخائج تعلّ  كويزيزتطبيق   فعالة عرفةاالخخبار مل

للفصل  بني نخائج االخخبار القبلي مالحظخه من خالل االخخالف، ميكن هناك أتثري أم ال
 لفصلالخجريبية وا صلللفالضابطة وكذلك نخائج االخخبار البعاي  الفصلالخجرييب ونخائج 

 .الضابطة
                                                           

9 Ibid, h. 14 
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 U-واخخبار T (Independent Sample T- Test)-من اخخبار ري القرارمعاي

(Mann Whitney U Test) :10 
 فخوجا الفروق الكبري . ،Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05إذا كانت  .1
 وجا الفروق الكبري .ال ت ، Asymp. Sig. (2-tailed ) > 0,05إذا كانت

                                                           
10 Nuryadi dkk, Dasar-dasar Statistik Penelitian, (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), h. 113-

114 


