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 الثالث بابال
 البحث يةمنهج

 نوع ومدخل البحث -أ
حبث  لوبمقاربة كمية لنوع التجربة. البحث الكمي هو أس ومنهج يستخدم

أسلوب  ء، يستخدم لفحص جمتمع أو عينة معينة. يتم إجرايعتمد على فلسفة الوضعية
ويكون  ،ع البياانت ابستخدام أدوات البحث، ويتم مجأخذ العينات بشكل عشوائي

يف  33ت احملددة مسبًقا.احتليل البياانت كمًيا أو إحصائًيا بطبيعته هبدف اختبار الفرضي
حني أن التجربة هي طريقة حبث تستخدم إلجياد أتثري بعض العالجات على اآلخرين 

 34يف ظل ظروف خاضعة للرقابة.

ات ، والذي يضع موضوعتستخدم هذه الدراسة تصميم التحكم البعدي فقط
غري املعاجلة فئة  لصالتجريبية ويطلق على الف صلالفني مقسمتني إىل صلالبحث يف ف

  التحكم ويتم اختيار الفئتني بشكل عشوائي. مت التعامل مع الفصل التجرييب بتطبيق
من مقاطع الفيديو التعليمية لزايدة الفهم. بينما مل يطبق فصل التحكم  من مقاطع 

 35الفيديو التعليمية لزايدة الفهم. منط التصميم على النحو التايل.
R1  X  O1 

R2    O2 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

Bandung: Alfabeta, 2017, h. 33 
34 Ibid ....h. 33 
35 Ibid.... 
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 املعلومات:  

 1R )عشوائية )احلالة األولية للمجموعة التجريبية = 

 2R )عشوائية )احلالة األولية للمجموعة الضابطة = 

 X )العالج )العالج = 

  1O أتثري إعطاء العالج = 
2  O أتثري عدم إعطاء العالج = 

 

 جمتمع وعينة البحث  -ب
 جمموعة البحث -1

 ، نتائج احلساابت أو القياساتإمجايل اجلميع هذا ممكن تمعميثل اجمل
الكمية أو النوعية فيما يتعلق خبصائص معينة جلميع أعضاء جمموعة كاملة 

 وواضحة ليتم دراستها.
ة يف املدرسة الثانويالفصل العاشر هم  بحثال ايف هذ كان اجملتمع

. 2و  1الطبيعي . هذا هو الصف العاشر مورونج رااي 1اإلسالمية احلكومية 
سبب اختيار الباحث هلذا الصف هو أن حتفيز الطلبة ونتائج التعلم ليست 

 مرضية بعد، لذلك جيب استخدامهم وحيتاجون إىل اهتمام خاص.
 عينة البحث -2

عينة البحث يؤخذ استخدام اإلختبار. أما أساس  يف تعني اجملموعة التجريبية 
أدىن   القبلي. سيتم استخدام نتائج معدلواجملموعة الضابطة ابستخدام االختبار 

( وسيتم استخدام 62,10كما االختبار القيلي اجملموعة التجريبية )معدل : 
 (.75,00نتائج معدل أدىن الثاين االختبار القبلى اجملموعة الضابطة )معدل : 
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 عينة البحث : 1 اجلدول
 اجلملة البيان رقم
 31 اجملموعة التجريبية 1
 31 الضابطةاجملموعة  2

 22 عدد
 

 متغريات البحث -ج 
 يتم حىت متغريات البحث هي كل شيء أبي شكل حيدده الباحث لدراسته

هناك نوعان من  36، مث يتم استخالص االستنتاجات.احلصول على معلومات عنه
، بحثال اها واالستنتاجات املستخلصة يف هذاملتغريات اليت حددها الباحث لدراست

 ومها:
 املستقل املتغري -1

هو متغري يؤثر أو يسبب تغريات أو  (X)املتغري املستقل أو املتغري املستقل  
كان املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو تطبيق مقاطع فيديو   37ظهور املتغري التابع.

 رتقية املفردات.م  ليالتعل
 التابع املتغري -2

املتغري  38هو متغري يتأثر أو يكون نتيجة املتغري املستقل. (Y)املتغري التابع  
ملدرسة الثانوية ا يفالعاشر الصف  ةبطل ختسني املفردات هو بحثال االتابع يف هذ

 .مورونج رااي كاليمنتان الوسطى 1اإلسالمية احلكومية 
 

 

                                                             
36Sugiono, Metode Penelitian....,h 35   
37 Sugiono, Metode Penelitian....,h 35  
38 Ibid...h 36  
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 البياانت ومصادرها -د
 البياانت -1

 البياانت األساسية (أ
خدام استكشافها يف هذا البياانت املتعلقة ابستالبياانت الساسية الىت مت 

يم الفيديوهات التعليمية الىت مت تضمينها يف درجات االختبار البعدي ونتائج التعل
 يف الفصل التجريبية والفصل الضابطة يف شكل بياانت كمية.

 البياانت الداعمة  (ب
 البياانت الداعمة يف هذا البحث هو :

 مورونج رااي 1ثانوية اإلسالمية احلكومية لتأسيس املدرسة ال اتريخ موجز (1
 1حالة املرافق والبنية التحتية احلالية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (2

 مورونج رااي
حالة عدد املعلمني واملوظفني اإلداريني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (3

 مورونج رااي 1
 مورونج رااي 1اإلسالمية احلكومية  حالة عدد الطالب يف املدرسة الثانوية (4
 مورونج رااي 1رؤية ورسالة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (5
 جدول التعليم (6

 
 مجع البياانت أساليب -ه

، وبطرق فةخمتلفة، ومصادر خمتلميكن أن يتم مجع البياانت يف بيئات مجع  
 مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي كما يلي: أساليب 39خمتلفة.

  ختباراال -1

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian...h 37 
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الالتينية اليت تعين صفيحة أو  "testum"، مصطلح "اختبار" أييت من أصل الكلمة
، االختبار هو أداة أو أداة تستخدم لقياس مبعىن واسعمزهرية مصنوعة من الطني. 

االختبار املستخدم هو اختبار إتقان. اختبار اإلتقان هو اختبار يتم  40شيء ما.
اختباره بعد حصول املشاركني على عدد من املواد. هناك حاجة الختبارات لقياس 

 41إتقان الطالب للمواد اليت قدمها املعلم للطالب.
، كان االختبار املقدم للطالب يف شكل اختبار مكتوب، وهو يف هذه الدراسة 
ار الطالب يف ، يتم اختبلذلك يف هذه احلالةوب تقييم يتطلب إجاابت مكتوبة. أسل

اإلجابة على األسئلة املكتوبة حول املفردات اليت مت تقدميها يف  مقاطع الفيديو 
 التعليمية بشكل صحيح وصحيح.

 التوثيق -2
، كتوبةت املهي تقنية جلمع البياانت من خالل مجع البياانت من خالل السجال 
احملفوظات وتضمني كتب اآلراء والنظرايت واحلجج أو القوانني وغريها املتعلقة  مثل

، مت مجع الواثئق املكتوبة يف شكل بياانت عن يف هذه الدراسة 42مبشاكل البحث.
مورونج  1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العاشر يف  أمساء الطالب يف الفصل

 ة إىل احلروف املطلوبة يف الدراسة.، ابإلضاف، املنهج، خطط الدروسرااي

 ةاملقابل -3
املقابالت غري املنظمة هي مقابالت جمانية ال يستخدم فيها الباحث إرشادات  

املقابالت اليت مت تنظيمها بشكل منهجي وكامل جلمع البياانت. مت استخدام هذه 
اليت  شاكل، واملإجراء البحث املقابلة غري املنظمة لتحديد التعلم يف الفصل قبل

 أي الفصل ،بحث، وحالة الطالب يف فصل البحثيواجهها مدرس الفصل يف فصل ال
. غالًبا ما تستخدم مورونج رااي 1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العاشر يف 

                                                             
40 Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Teori dan Aplikasi, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h 39 
41 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 65-66. 
42 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 38 
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 األويل للحصول على معلومات أولية حول خمتلفاملقابالت غري املنظمة يف البحث 
د املشكالت ين حتديللباحثة، حبيث ميكن  الكائنأو املشكالت املوجودة يف القضااي

 43أو املتغريات اليت جيب دراستها ابلضبط.
 

 اتتصميم القياس -و
يوصف قياس قدرة الطالب على الفهم من قبل الباحثني ابستخدام االختبارات.  

املتغري الذي سيتم قياسه يف هذه الدراسة هو نتائج تعلم الطالب. تستخدم طريقة قياس 
 غة:، أي مع الصيغة اليت اقرتحها عثمان وسيتيوايتتعلم الطالب الصينتائج 

 
 الوصف:

NA 44= الدرجة النهائية 

، سيتم تفسري الدرجات النهائية لتعلم الطالب ابستخدام إرشادات من عالوة على ذلك
Intan Saputri :واألصدقاء على النحو التايل 

 يف تفسري قدرة املفردات : 2 جدول

 بيان قيمة الرقم
 ممتاي 100 – 90 1
 جيد جدا 89 – 80 2

                                                             
43 Sugiyono, Metodologi Penelitian...,h 39 
44 Usman & Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya Ofsat, 2001), h. 136. 
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 جيد 79 – 70 3
 مقبول  69 – 60 4
 انقص > 59 5

 

 لتحديد النسبة املئوية للطالب الذين يستخدمون املعادلة: 

P =  X 100%  

 املعلومات:  

P للطالب = النسبة املئوية 

 f  تواتر الطالب املطلوبني = 

N  عدد الطالب = 

اخلطوة األخرية هي أن القيمة اليت مت احلصول عليها تتم معاجلتها من خالل 
االختبارات اإلحصائية لتحديد ما إذا كان هناك فرق كبري يف نتائج التعلم للفئتني 
 املدروستني. سيتم شرح نتائج هذا التحليل ابلتفصيل يف الفصل الرابع من نتائج عرض

 البياانت. 

 تأسلوب حتليل البياان -ز

أما أسلوب التحليل البياانت يف هذا البحث استخدامت الباحثة التحليل 
   SPSS Versi 25االخصائ الوصف برانميج 
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 ( (Meanاملعدل -1
عند سودجان أن تثبيت مؤهالت نتيجة التعليم احلصول لطلبة يستطيع أن 

 يعرف من خالل املعدل الذي حدد ب :
   SPSS Versi 25أوال، افتح 

 وشغل ابجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. variable viewاثنيا، اختبار 
 وشغل النتائج كما جمموعتها.data view اثلثا، اختبار

  analyze-descriptive statistic-descriptiveرابعا، انقر فوق القائمة 

 خامسا، أدقيمة الطلبة إىل املربع املتغري س.
  options-centang mean, std.devitiondanسادسا، انقر 

 سابعا، انفر نعم.
 ((Standar Deviasiاحنراف املعياري  -2

احنراف املعياري للعينة املستخدمة يف احتساب قيمة اختبار الطبيعية. 
لتحليل البياانت من قيمة   IBM SPSS Statistic v.25استخدامت الباحثة برجمة 

 كما يلي :املعدل واالحنراف املعياري خيطوات التحليل  
   SPSS Versi 25أوال، افتح 

 وشغل ابجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. variable viewاثنيا، اختبار 
  data view اثلثا، اختبار

-analyze-descriptive statistic-descriptive (kolmogorovرابعا، انقر فوق القاملة 

smirnov)  

 املتغري س.خامسا، أدقيمة الطلبة إىل املربع 
  options-centang mean, std.devitiondanسادسا، انقر 

 سابعا، انفر نعم.
 ((Uji Normalitasاختبار الطبيعية  -3
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أما اختبار الطبيعية مستخدمة ملعرفة الطيعية من توييع البياانت. يقوم اختبار 
 -ورنوف مس –البحث طبيعية البياانت يف البحث استخدام اختبار قلمغروروف 

kolmogorov-smirnov)) عمل االختبار الطبيعية ابستخدام االختبار قلمغروروف .
 مسورنوف إذا عينتة فوق مخوسون طلبة. أما خطوات حتليلها كما يلي : -

   SPSS Versi 25أوال، افتح 
 analyze-descriptive statistic-descriptive اثنيا، اختبار

 dependen list and factor listاثلثا، أدخل املغري إىل 

 normality plots with testاختبار   plotsرابعا، مث اخرت "املربع االختبار" يف 

 خامسا، انفر نعم. 

 اخلالصة هذه التحليلية :
aH  : إذا قيمة ملحوظها أكرب من درجة املغزى(Sig > 0,05) .فالياانت الطبيعية 
0H  : 0,05 >إذا قيمة ملحوظها أصغر من درجة املغزى)(Sig   فالياانت غري

 45الطبيعية.
 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس  -4

 اختبار التجانس. استخدام اختبار الباحثة تفعل الطبيعية البياانت توييع وبعد
 :يلي كما اخترب وخطوات. ال أم ةجتانس الطلبة نتيجة هل ملعرفة التجانس

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. viewأوال، انقل قيمة الطلبة إىل بياانت 
  Analyze-Non Parametric Tests-Legacy Dialogs-Samleاثنيا، اختار 

 Test Variabel Listاثلثا، اجزو اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة إىل 

 رابعا، انقر نعم.
 : يعين التحليلية من تلك اخلالصةأما 

aH  : إذاTailed)Sig > 0,05 (2  .فالياانت التجانس 

                                                             
45 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2015), 

hal. 55 
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0H  : إذاSig < 0,05 (2 Tailed) 46.فالياانت غري التجانس 
 (t)إذا كانت نتائجة الطبيعية والتجانس فاستخدوت ابختبار ت 

 (u)إذا كانت غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدت ابختبار ؤ 

 (u)اختبار ؤ  -5

باحثة النجانس فيستخدمت الإذا  البياانت التحليلية غري الطبيعية وغري 
 ابختبار ابستخدام برجمة كما اتيل :

اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  (view)ري غامل إىل الطلبة نتيجة أدخلأوال، 
  ى.احملتو  متوسط اختبار بنتيجة

ابجملموعة التجريبية كاجملموعة األول واجملموعة الضابطة   مزخورة (view)اثنيا، البياانت 
 كاجملموعة الثانية.

    Analyze-Nonparametric-Legacy Dialogs-Independentاثلثا، انقر
  (test variabel list)رابعا، أدخل قيمة اإلختبار إىل الصندوق 

 Define Groupsخامسا، أدخل اجملتمع إىل الصندوق 

 اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملموعة الثانية ب )الثانية(سادسا، أخزو 

 نعم".سابعا، انفر "مث" و "
 أما اخلالصة من هذا اإلختبار يعين :

 H)0( مردودة و H)a(فتوجد الفرق بني اجملموعتني، ف  Sign > 0,05 (Tailed 2)إذا  -
 مقبولة.

 H)0( مقبولة و H)a(فتوجد الفرق بني اجملموعتني، ف  Sign < 0,05 (Tailed 2)إذا  -
 47مردودة.

 (t)اختبار ت  -6

                                                             
46 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2015), 

hal. 115 
47 Getut Pramesi, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), hal. 99 
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 نيبه التشابو أاالختالف  الختبارم استخدا كنمي إحصائي اختبار وه t اختبار
 48وعتني.رنة متوسطة اجملمني أو معاجلات أو جمموعتني خمتلفتني مع مبدأ مقاحالت

 أما اخلالصة من هذا اإلختبار يعين :
 مقبولة. H)0( مردودة و H)a(ف، Sign >  0,05 (2 Tailed)إذا  -
 مردودة. H)0( مقبولة و H)a(ف، Sign <  0,05 (2 Tailed)إذا  -

  

                                                             
48 Subana, dkk, Statistik Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hal. 168 




