
26 
 

 الباب الثالث

 منهجية البحث
 نوع ومدخل البحث -أ

البحث هو البحث امليداين، أي البحث  انوع البحث املستخدم يف هذ
الذي يتم من خالل الذهاب مباشرة إىل امليدان ورؤية موقع البحث مباشرة، يف 

لفحص  الوصطى رات كاملينتانااي كجب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيلمدرسة 
يف  املفردات للصف التاسعيف حتسني إتقان  ينجوالب وسيلة لعبة فاعلية استخدام

  40.الوسطىكاليمنتان  كاريت املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيلمدرسة 
كمي، أي من خالل مجع  مدخلالبحث هو  ااملستخدم يف هذ دخلامل

البياانت يف شكل أرقام. يف حتليل البياانت الكمية، ميكن استخدام تقنيات 
احلساب اإلحصائي إلظهار العالقة بني املتغريات اليت متت دراستها يف 

 41بحث.ال
واستخدام  تجريبيةالطريقة الالطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي 

Quasi Eksperimental حث هو حبث اجتماعي جترييب وليس جتربة ألن هذا الب
أشخاص  أشياء أو خالصة. أي من خالل البحث عن أتثري فعل أو عالج على

 42آخرين.
 
 
 

 
40 Sandu Siyoto ، et.al. ،  Dasar Metodologi Penelitian ، (Literasi Media Publishing : Kediri، 

2015) ، hlm. 11 

41 Sugiyono ، Metode Penelitian Kuantitatif ، Kualitatifn dan R&D ، (Bandung : Penerbit 
Alfabeta Bandung ، 2013) ،  hlm. 7 

42 Hardani ، et.al. ، Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ، (Yogyakarta : CV. Pustaka 
Ilmu Group ،  2020) ، hlm.343 
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 تصميم البحث -ب
من  eksperimen Quasi تصميماستخدمت هذه البحث التجريبية 

بناًء  control group designpretest posttest quevalent enon 43تصميم
 نظرية سيجيونو، فإن املراحل هي كما يلي:على 

 تصميم البحث يف هذا البحث املراحل:  3.1اجلودل 

 املراحل رقم

اخرت جمموعتني تتكون اجملموعة اجملموعة التجريبية و األخرى  1
 اجملموعة الضابطة

  لبةللط القبليُيعطى االختبار  2

3 
 وسيلةاجملموعة التجريبية هي اجملموعة اليت مت عالجها ابستخدام 

واجملموعة الضابطة على أهنا اجملموعة اليت مل يتم  ينجولعبة الب
 عالجها 

 الضابطة االختبار البعدي  موعةاجملو  ةالتجريبي موعةاجملأعطيت  4
 الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعةأوجد معدل  5

 ملعرفة للعثور على الفروق بني اجملموعتني  Statisticاستخدم  6
 م املفرداتييف تعل ينجولعبة الب يلةلية استخدام وسافع

 فعاليةملزيد من التفاصيل، يوجد أدانه وصف لتصميم البحث 
 نملهتديا التاسع يف سبيلللصف م املفردات يتعلل ينجولعبة الب وسيلةاستخدام 

 الوسطىكاليمنتان  كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية

 

 

 
43 Sugiyono ، Metode Penelitian Pendidikan ، (Bandung : Alfabeta ،2013) ، hlm. 116 
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 تصميم البحث يف هذا البحث:وصف  3.٢اجلودل 

اختبار  جمموعة
 يقبل

 عالج
اختبار 
 بعدي

 O1 X O2 التجريبية أ
 O3 - O4 الضابطة ب
 44وصف:

= O1 يف اجملموعة التجريبية. عالجقبل تلقي  القبلياالختبار 

= O2 يف اجملموعة التجريبية. عالجبعد تلقي  البعدياالختبار 

= X )سيلة لعبة البينجو.ابستخدام و )عالج 

= O3 يف اجملموعة الضابطة. عالجقبل تلقي  القبلياالختبار 

= O4 يف اجملموعة الضابطة. عالج بعد تلقي البعدياالختبار 

 موضوع البحث -ج
مدرسة  يفالتاسع  صفال الطلبةمن هذا البحث هو مجيع  وضوعامل

، وعددهم الوسطىكاليمنتان  كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيل
و  كاجملموعة الضابطة فرًدا 35إبمجايل  أ-9 اجملموعةشخًصا ومقسومون إىل  71
 التايل: اجلدولأنظر يف  .التجريبيةكاجملموعة  فرًدا 36إبمجايل  ب-9

 
 
 
 

 
79..ص...لمرجعنفسه.ا 4444
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 : موضوع البحث  يف هذا البحث 3.3اجلودل 

 اجملموعة رقم
 اجلملة

 الطالبات طلبةال
 22 13 أ(-9اجملموعة الضابطة ) 1
 27 9 ب(-9) التجريبيةاجملموعة  2

 71 اجلملة
 

 البياانت ومصادرها -د

 . البياانت1

، ومها البياانت البياانت املطلوبة يف هذا البحث هناك نوعان من 
 45.فرعيةوالبياانت ال األساسية

 األساسية. البياانت (أ

 واجملموعةالضابطة  للمجموعةم يبياانت عن خمرجات التعل
 التجريبية قبل وبعد التجربة.

 فرعيةالبياانت ال (.ب

 كاريتجباايمنظمة املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية  (1
 الوسطىمنتان يكال

 
.122املرجع نفسه....ص.  45
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ااي جب املتوالسطة اإلسالميةملهتدي ا سبيلمدرسة اتريخ إنشاء  (2
 .الوسطىكاليمنتان  كاريت

 املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيلمدرسة يف  املعلمني واملوظفني (3
 الوسطى.كاليمنتان  كاريتااي جب

ااي جب اإلسالميةاملتوالسطة  نملهتديا سبيلمدرسة يف  الطلبة (4
 الوسطى. كاليمنتان كاريت

املتوالسطة  نملهتديا سبيلمدرسة املرافق والبنية التحتية يف  (5
 الوسطى كاليمنتان  كاريتااي جب اإلسالمية

 . مصدر البياانت٢

 مصادر البياانت وهي: البحث ايف هذ

 سبيلمدرسة يف التاسع  صف عربيةاللغة ال الطلبةهم  املستجيبني(أ
 .الوصطىكاليمنتان  كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا
 األشخاص الذين ميكنهم تقدمي معلومات لدعم البياانتهم  املخرب   (ب

التاسع، مبا يف ذلك:  للفصلاليت مت احلصول عليها من املستجيبني 
 نملهتديا سبيلمدرسة  صف التاسعومعلمي  ةمدير املدرسمدرس، 

 الوصطى. منتانيكال كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية
وهي األرشيفات املدرسية اليت حتتوي على   هي إدارة املمدرسة املخرب(ج

 بياانت أو معلومات تدعم هذا البحث.
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 أساليب مجع البياانت -ه

يف إجياد البياانت للحصول على  ةمجع البياانت هو نشاط الباحث
 تاملعلومات دقيقة وموضوعية. مجع البياانت يف هذا النوع من البحث، استخدم

 تقنيات مجع البياانت التالية. الباحثة

 . االختبار1

البياانت املتعلقة بنتائج جياد إل الباحثة هاأداة يستخدمهو االختبار 
. يف 46التجربة وبعدهااملتعلقة إبتقان املفردات اليت مت إجراؤها قبل  الطلبةم يتعل
قبلى و بعد  الطلبةاالختبار القبلي والبعدي على  الباحثة أجرت، ا البحثهذ

يف شكل أسئلة  طلبةمة لل. أنواع أسئلة االختبار القبلي والبعدي املقدالتجربة
 4مع  إختيارات أسئلة 5 ،أسئلة نطق املفردات 5 ، إبمجايلاتاالختيار

أسئلة  5و ،يف شكل أسئلة املطابقة أسئلة 5، وخيارات لإلجابة لكل رقم
 ترمجة املفردات

 . التوثيق٢

التوثيق هو أسلوب مجع البياانت من خالل مجع ومعاجلة وختزين 
ثيق األمور املتعلقة بتاريخ أتسيس املدرسة وحالة موقع البحث يف شكل تو

ابإلضافة إىل صور  .47الدراسة اجلدولو ،توفري مرافق وبنية حتتيةو  الطلبةلعدد 
 .ينجولعبة الب وسيلةابستخدام  املفرداتم يلألنشطة تعل

 

 

 
 

68-69المرجعنفسة،ص. 46
47 Burhan Bungin ، Metodologi Penelitian Kuantitatif ،hlm.144. 
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 . املالحظة3

جلمع البياانت من خالل إجراء مالحظات مباشرة ومنهجية لفعالية 
 مدرسة  يف التاسع الصفدات يف م املفرييف تعلالبينجو لعبة  وسيلةاستخدام 

املالحظة . كاليمنتان الوسطى كاريتسبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جااي 
و ينجوسيلة لعبة البعند استخدام  طلبةهي معرفة كيف يكون اجلو التعليمي لل

يف املدرسة  الطلبةوشكالة عن املدرسة و  جلمع البياانت و املفردات تعليم يف
 .قبل البحث 

البياانت  بناًء على الشرح أعاله ملعرفة املزيد من التفاصيل حول
 : التالية ومصادر البياانت وتقنيات مجع البياانت ، ميكن رؤيتها يف املصفوفة

مصدر البياانت وأساليب مجع البياانت يف هذا  ،البياانت : 3.4ل داجلو
 البحث

 مصدر البياانت البياانت رقم

أساليب 
مجع 
 البياانت
 

1 

 األساسيةأ. البياانت 
م ي( بياانت عن خمرجات التعل1

التجريبية  واجملموعةالضابطة  للمجموعة
 قبل وبعد التجربة.

 طلبة
 االختبار (املستجيبني)

٢ 
 فرعيةالبياانت ال .ب

منظمة املدرسة سبيل املهتدين  (1 (2
 كاريتاملتوسطة اإلسالمية جبااي 

مدرس و  
رئيس املدرسة 

 املخرب 
   التوثيق
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 الوسطىمنتان يكال
 نملهتديا سبيلمدرسة اتريخ (2 (3

 كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية
 .الوصطى انمنتان يكال
 سبيلمدرسة يف  املعلمني واملوظفني (3
ااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا

 الوسطى.منتان يكال كاريت
 نملهتديا سبيلمدرسة يف  الطلبة (4

 كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية
 الوسطى. منتان يكال
مدرسة والبنية التحتية يف  ( املرافق5

 املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيل
  .الوصطىمنتان يكال كاريتااي جب

 املستنداتو
إدارة )

 (  املمدرسة

 

 تصميم القياسات -و

ابستخدام  الطلبة املفردات إتقانملعرفة  بحثال اتصميم القياس يف هذ
مدرسة املتوسطة اإلسالمية سبيل املهتدين يف التاسع  صفلل ينجوباللعبة  وسيلة
ر نتائج االختبابياانت قدرة الطالب من . الالوسطى منتانيكال كاريتجااي 

 5 ،نطق املفردات أسئلة 5. تتكون من قبل وبعد التجربة طلبةالقبلي والبعدي لل
ميكن رؤية  أسئلة ترمجة املفردات. 5، و أسئلة مطابقة 5  ات،اختيار أسئلة

 جدول النتائج أدانه.
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 نوع األسئلة و النقاط إلختبار قبلي وبعدي يف هذا البحث : 3.5 اجلدول

No النقاط المجموع نوع السؤال 

 3 5 نطق املفردات أسئلة 1

 4 5 اتاختيارأسئلة  2

 6 5 أسئلة مطابقة 3

 7 5 ترمجة أسئلة 4

 وستياوايت: عثمان ائج هذه األسئلة ابستخدام الصيغةحساب نت
N= 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 𝑶𝒃𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆𝒅

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒖𝒎 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆
 x 100 %48 

 49الدراجة التقيم نتائج اإلختبار : 3.6ل داجلو

 التقدير  الدرجات
 ممتاز 100.00 ≥ 92.00
 جيد 91.00 ≥ 83.00
 مقببل 82.00 ≥ 75.00
 راسب 74.00  ≥0.00

 

يف قياس فعالية  الباحثةستخدمها تهو دقة االختبار اليت  الصالحية
األسئلة، يتم األسئلة  استخدام قبل 50داتم املفرييف تعل ينجوالب وسيلةاستخدام 

أواًل للتحقق من اخلرباء. مع معايري تقييم مدى مالءمة حمتوايت عناصر االختبار 
 

48 Ida Farida ، Evaluasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Nasional ، (Bandung: Remaja 
Rosdakarya ، 2017) ، hlm. 171. 

49 Kepala Sekolah MTsN Sabilal Muhtadin Jaya Karet ، Pedoman Penilaian Sekolah Madrasah 
Tsanawiyah Sabilal Muhtadin Tahun ajaran 2021/2022 ، 2021. 

50 Sandu Siyoto dan  Ali Sodik ، Dasar Metodologi Penelitian ، (Kediri : Literasi Media 
Publishing ، 2015) ، hlm. 84 
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. مت التحقق من صحة املؤشرات مع نوع الفهم املراد قياسه، أي إتقان املفردات
 وأنواع األسئلة التالية:

 

 : صحة املؤشرات وأنواع األسئلة3.7 اجلدول

 الرقم املؤشرات أنواع ألسئلة

 نطق املفردات أسئلة

قادرون على نطق املفرودات  الطلبة
 بشكل صحيح

1 

 اتاختيارأسئلة 

ترمجة املفردات  الطلبةيستطيع 
 بشكل صحيح 

 أسئلة مطابقة 2

 ترمجة أسئلة
 

 أسلوب حتلبل البياانت -ز

حتليل البياانت الكمية. مت حتليل البياانت  وحتليل البياانت املستخدمة ه
 برانمجاإلعالمية ابستخدام  ينجواليت مت احلصول عليها قبل وبعد جتربة لعبة الب

Statistical Package for the Social Scienc SPSS   مراحل 22اإلصدار .
 التحليل على النحو التايل:

1 .Mean، Standar Deviation، Variance  ابستخدام SPSS  22 ،اخلطوات و
 كل قيمة متثل اليت القيمة عدلم هو Meanاملستخدمة هي كما يلي: 

تستخدم لوصف التباين يف  إحصائية Standar Deviation بينما ،جمموعة



36 
 

يف  Varianceويستخدم  51التوزيع وكذلك التباين من عدة توزيعات،
 53:اخلطوات املستخدمة هي كما يلي.t.52حساب اختبار التجانس و 

 SPSSفتح تطبيق إ (1
 االختبار البعدي وأ االختبار القبليإنشاء متغريات  (2
 أدخل البياانت يف عرض البياانت. (3
  Analyze – Descriptive Statistics – Frequenciesنقر إ (4
 البعدي إىل املربع املتغري )املتغريات( وأنقل قيم االختبار القبلي إ (5
 .،Mean، Standar Deviatio، Variance نقرإ  (6
 نقر "متابعة"إ (7
 نقر "موافق".إ (8

القاعدة  اختبار من خالللبياانت التوزيع الطبيعي يتم ا، طبيعيةاختبار ال. 2
، اخلطوات املستخدمة Windows لنظام التشغيل SPSS 22للبياانت. ابستخدام 

 54كالتايل:

 البعدياالختبار وأقم بعمل متغريات عرض االختبار القبلي  (1
 أدخل البياانت يف عرض البياانت (2
 Analyze –Descriptive Statistik- Eksplorنقر إ (3
 Dependent Listأدخل املتغري يف  (4
 .Normalty Plots With Testمث حدد  Plotsنقر إ (5
 نقر فوق "متابعة" و "موافق".إ (6

 
51 Djunaidi Ghony ، et.al. ، Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif ،…hlm.174-179. 
52 Sutrisno Hadi ، Statistik ،  (Yogyakarta: Andi ، 2000) ، hlm. 84. 
53 Jubilee Enterprise  ، SPSS Untuk Pemula ، (Yogyakarta: PT Gramedia ، 2014) ، hlm. 28-29. 
54 Echo Perdana K ، Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22 ، ( Kampus Terpadu Universitas 

Bangka Belitung : Lab Kom Manajemen FE UBB ، 2016) ، hlm. 47-48 
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 نقر فوق "موافق".إ (7

 :النتائج على حسب اآليت

 ة، البياانت طبيعيsig  >0.05أ( إذا كان 

 55ةطبيعيغري ، البياانت sig < 0.05ب( إذا كان 

اخلطوات و، Windows لنظام التشغيل  SPSS 22ابستخدام   جتانس . اختبار3
 56كالتايل:

 االختار البعديو أإنشاء عرض املتغريات االختبار القبلي  (1
 عمل متغريات الصنف واالختبار القبلي على متغريات العرض  (2
 1اجملموعة  يه الضابطة تكون اجملموعةقم مبلء عرض البياانت حيث  (3

 الثانية هي اجملموعة التجريبيةموعة واحمل
 البعدي يف طريقة عرض البياانت وأأدخل قيم االختبار القبلي  (4
  .Analyze - Compare Means – One Way Anovaحدد  (5
يف  اجملموعةو Dependent Listالبعدي يف  وأأدخل املتغري االختبار القبلي  (6

Factor List . 
 Homogeneity of varians مربع عالمة اختيار يف وضفنقر فوق خيارات إ (7

test . 
 نقر فوق "متابعة" و "موافق".إ (8

 :النتائج على حسب اآليت

 التجانس، البياانت sig  >0.05أ( إذا كان 
 

55Praktikum I ، Panduan Praktikum Statistik Terapan Untuk Skripsi Pendidikan dengan 
Aplikasi SPSS Versi 22 ، (Universitas Negeri Yogyakarta : Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam ، 2017) ، hlm. 13. 

.15-14املراجع نفسة، ص.  56
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 57غري التجانس، البياانت sig < 0.05ب( إذا كان 

هو اختبار مقارنة بني عينتني مستخدمتني متماثلتني أو خمتلفتني.  T. اختبار 4
 58ابخلطوات التالية: SPSS 22ابستخدام  tاختبار 

 عمل متغريات الصنف واالختبار القبلي على متغريات العرض   (1
 1اجملموعة  يه ةالتجريبي تكون اجملموعةقم مبلء عرض البياانت حيث  (2

 الثانية اجملموعةموعة الضاطة هي واحمل
 viewإدخال القيمة التمهيدية يف متغري  (3
4) Analyze - Compare Means - Independent Sampel T Test. 
 نقل القيمة يف مربع متغري )متغريات( االختبار.إ (5
 .Define Groupsنقر إ (6
 2واجملموعة الثانية هي  1ت هي اجملموعة األوىل هي املصطلحا (7
 "موافق".نقر فوق "متابعة" و إ (8

 :النتائج على حسب اآليت
 رفض aHقبول و  sig  >0.05 ،0Hإذا كان  

 59رفض 0Hقبول و  sig < 0.05 ،aHإذا كان 
أو يسمى  Mann-Whitneyإذا البياانت مل يتم توزيع طبيعي، استخدام اختبار  .5

 SPSSابستخدام  Uالفرق بني العينتني. حساابت اختبار ملعرفة  Uأيًضا اختبار 

 60ابخلطوات التالية: 22
 أدخل درجات الطالب يف متغري العرض. (1

 
57 Echo Perdana K ، Olah Data Skripsi Dengan SPSS 2 ، hlm. 44. 

.21-20ملرجع نفسة، ص. ا 58

59 Praktikum I ، Panduan Praktikum Statistik Terapan Untuk Skripsi Pendidikan dengan 
Aplikasi SPSS Versi 2 ،hlm. 23. 

60 Abdul Muhid ، Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS For Windows،… Hlm 273-
275. 
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 2 الضابطة وهيوجمموعة  1 وهي أدخل بياانت اجملموعة التجريبية (2
3) Analyze - Nonparametrik Tests، Legal- Two Independent Sample  
 . Variabel Listنقل القيمة إىل إ (4
 . Grouping Variableمربع أدخل جمموعة يف  (5
 نقر موافق.إ (6

 :النتائج على حسب اآليت
 رفض aHقبول و  sig  >0.05 ،0Hإذا كان 
 رفض 0Hقبول و  sig < 0.05 ،aHإذا كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


