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 الباب الثالث 

 مهجية البحث

 

 نوع ومدخل البحث -أ
 نوع البحث -1

البحث   البحث هو حبث جترييب. اهلدف من  البحث يف هذ  نوع 
املوجه   احلال  يف  آخر  متغري  على  واحد  متغري  أتثري  لبحث  هو  التجرييب 

التجرييب  َيتار    22ابملشدود. البحث  البحث  نوع  هذا  فعالية لتطبيق  يف 
الصف اخلامس    ات ب الاتيح يف تعليم املفردات لطفاستخدام وسيلة محالة امل

 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية.  االبتدائية مبدرسة اخلري 
 مدخل البحث -2

البحث هو   الذي يستخدم يف هذا  تبدأ    كمي.الدخل  املاملدخل 
شكل أرقام وتنتهي بقبول أو  بمن نظرية إىل البياانت  كمي  الدخل  املالباحثة  

صحيحتها.  اليت  نظرية  من رفض املوجودة   للحت  مث ختترب  البياانت    الباحثة 
 حصاء.ستخدام حتليل إاب

 
 تصميم البحث -ب

الشبه تصميم    التصميم الذي يستخدم يف هذا البحث هو الشبه التجرييب.
 :23وفقا لسوغيونو فيا يلي التجرييب

 
22 Izzuddin Mustafa & Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 90. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 120.  
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 البيان  االختبار البعدي االختبار القبلي اجملموعة

نتائج االختبار القبلي  اجملموعة التجريبية 
 قبل التعليم 

وسيلة  نتائج االختبار البعدي   استخدام 
 محالة املفاتيح  

نتائج االختبار القبلي  اجملموعة الضابطة
 قبل التعليم 

 - نتائج االختبار البعدي  

 
البعدي اىل اجملموعتني )اجملموعة   القبلي واالختبار  الباحثة االختبار  تعطي 

تعليم اللغة الطالبات يف    كفاءةالتجريبية و اجملموعة الضابطة( ملعرفة مقارنة معرفة و 
 . العربية ونتائج قيمة الطلبة

 
 جمتمع البحث وعينته  -ج

 جمتمع البحث -1
هو كل األغراض أو األشخاص أو األحداث أو ما   جمتمع البحث

البحث. يف  وتدرس  القلق  تثري  اليت  ذلك  البحثف  24شابه  يف   مجتمع 
يف اخلامس  الصف  طلبة  مجيع  هو    االبتدائية   اخلري  املدرسة  هذالبحث 

 ، كما يلي:كاليمنتان اجلنوبية  ابراابياإلسالمية 
 
 
 

 
24 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 221. 
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  ابراابي اإلسالمية    االبتدائية  اخلي   مدرسة  يف طلبة الصف اخلامس  :  3،2اجلدول  
 كاليمنتان اجلنوبية 

 الرقم  الصف  العدد
.1 الصف اخلامس )أ( 28  
.2 الصف اخلامس )ب(  21  
.3 الصف اخلامس )ج( 19  
.4 الصف اخلامس )د( 24  
 اجملموع  92

 

 عينته -2

الذين يشاركون بشكل العينة عبارة عن جمموعة صغرية من األفراد  
البحث.  يف  العينة  ف  25مباشر  هي  البحث  هذا  يف  البحث  عينة 

.   هياملستهدفة.العينة املستهدفة    26تقنية تعيني العينة مع االعتبارات املعنيِ 
قيمة الطلبة يف االختبار    يأما معيار الباحثة يف اختيار العينة املستهدفة ه

ختبار القبلي، فعينة البحث الالقبلي على مادة املفردات. بناء على نتيجة ا
)ب(    اخلامس  والصف  الضابطة  )أ( كاجملموعة  اخلامس  الصف  هي 
مادة   على  القبلي  االختبار  يف  الطلبة  قيمة  خبالف  التجريبية.  كاجملموعة 

مع   الباحثة  تتداول  اللغة  ماملفردات،  و درس  فاختارت   ويلالعربية  الفصل 
التجريبية ألن، الصف اخلامس   .الباحثة الصف اخلامس )ب(  كاجملموعة 

 
25 Ibnu Hajar,Dasar-Dasar Metodologi Kuantitatif Dalam Pendidika, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 133. 
26 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 53. 
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الطلبات،   من  يتكون  الفصل  هو  أكثر   بينهم  املواصلةو )ب(   التعليم  يف 
 . ممتعة

 

 البياانت ومصادرها -د

  البياانت األساسية   بحث، يعينال  ايف هذ  فورةهناك نوعان من البياانت احمل
 . الداعمةو البياانت 

 البياانت  -1
 البياانت األساسية  (1

 : فيما يليالبحث  ايف هذ األساسيةالبياانت 
اخلامس  ئجانتبياانت  (أ) للصف  القبلي  اخلري يف    االختبار  مدرسة 

 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية  االبتدائية
اخلامس    ئجانتبياانت  (ب ) للصف  البعدي  اخلري  يف  االختبار  مدرسة 

 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية  االبتدائية
 عمةاالبياانت الد  (2

 : فيما يليالبحث  االبياانت الداعمة يف هذ
بناء (أ) االبتدائية  تريخ  اخلري  ابراابي كاليمنتان    مدرسة  اإلسالمية 

 اجلنوبية 
اإلسالمية    مدرسة اخلري االبتدائيةيف  أحوال طلبة الصف اخلامس  (ب )

 ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 
و (ج) مدرس  العربية  م أحوال  اللغة  اخلري  يف  درسة    االبتدائية مدرسة 

 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 
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 مصادر البياانت  -2
 : فيما يلي البحثهذا در البياانت يف امص

اخلامس  (أ) الصف  طلبة  هم  اخلري  يف  اجمليبون،    االبتدائية مدرسة 
 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 

مدرسة اخلري  يف  املخربون، هم رئيس املدرسة واملدرسني واملدرسات (ب )
 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية  االبتدائية

امل(ج) مجيع  وهي  املدرسة  ل الوثيقة،  سجالت  أو  على  حوظة  احملتِوي 
 البياانت أو املعلومات اليت توزر يف هذا البحث. 

 
 أساليب مجع البياانت   -ه

يهدف مجع البياانت يف هذا البحث لنيل املواد والبيان واحلقائق واملعلومات  
فيما البحث    هذا  جمع البياانت املستخدم يففاملوثوقة. لنيل البياانت املقصود،  

 :يلي
 االختبارات  -1

الباحثة   تستخدمها  أن  متكن  اليت  األدوات  من  أداة  االختبارات  إن 
إليها إلجابة أسئلة البحث. أم   ا االختب   ار ال   ذي جلمع املعلومات اليت حتتاج  
ختبار  يع   ىن االختبار القبلي واال  ا البحث العلمياس   تخدمت الباحث   ة يف ه   ذ

 حلصول على بياانت تنائج الطلبة قبل عمل التجربة وبعدها. البعدي
 املالحظة  -2

ل رؤية  املالحظة هي طريقة أو طرق لتحليل والتسجيل املنتظم من خال
املدرس أنشطة  أو جمموعات  أفراد  مباشرة.نيأو مالحظة  والطلبة  يف هذه    27 

 
27 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Graha Grafindo Persada, 

2005), h. 76. 
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امليدان،   احلقيقي يف  املوقف  أو  األحداث  ملختلف  املباشرة  املالحظة  احلالة، 
حىت من خالل هذه الطريقة ينال الصورة واملسجل واحملوظة بدقة يف املوقف  

 املتعلقة ابلبحث.
 التوثيق -3

البياانت اليت   تناول  امل  توجدالتوثيق هو  الواثئق  لواثئق  فا.  وجودةمن 
تستخدام طريقة التوثيق   28طيع يف شكل كتابة أو صورة أو عمل شخص.تتس 

 يف هذا البحث ملعرفة وتسجيل األشياء املتعلقة ابلبياانت املطلوبة يف البحث.
 املقابلة -4

عمل  هي  على  ياملقابلة  احملاورة  ة حصل  بطريقة  البحث  هلدف  اخلرب 
املقابلة. إابستخدام   حلصول   29رشاد  البحث  هذا  يف  ابملقابلة  الباحثة  تقوم 

مادة   يف  خاصة  العربية،  اللغة  تعليم  يف  الطلبة  ومشكلة  حالة  عن  البياانت 
 املفردات. وكذلك حالة مدرس اللغة العربية.

 
 أساليب حتليل البياانت  - و

 SPSSيف عملية حتليل البياانت يف هذا البحث، تستخدم الباحثة برانمج  

versi 25   ختبار التجانس الختبار الطبيعية واالوااالحنراف املعياري  حلساب املتوسط و
الباحثة  أوال تعمل    ةختبار من وتين. قبل إجراء االختبار املذكور االو   ختبار ت االو 

. يستخدم اختبارإتذا واالحنراف املعياري  يتضمن متوسط   الذي  حساب اإلحصائية 
كان البياانت توزيع طبيعي ومتجانس، بينما يستخدام اختبارمن وتنيإذا كان توزيع 

 البياانت غري طبيعي. 
 

 
28 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif &Kuantitatif,(Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 

2020), h. 149. 
29 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif &Kuantitatif,……. h. 138. 
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 : أما إجراء خطوات حساب حتليل البياانت فيما يلي
 املتوسط  -1

 .30رتح الطلبةجيالتعليم اليت  نتيجةلتحديد أهلية 
 االحنراف املعياري -2

قيمة   إىل أي مدىهو تروجية البياانت يف العينة لنظر  االحنراف املعياري
 البياانت مبتوسطه. 

 ختبار الطبيعية الا -3

الباحثة س ت )الا  تخدم  الطبيعية  هل  Kolmogorov-Smirnovختبار  ملعرفة   )
 31توزيع البياانت طبيعي أو غري طبيعي. 

 هي: الختبار الطبيعية معايري القرارف
 ة. فتوزيع البياانت طبيعي < 0،05Asymp. Sigإذا كان (أ)
 ة.طبيعيالفتوزيع البياانت غري > 0،05Asymp. Sigإذا كان (ب )

 ختبار التجانس الا -4

ا الباحثة  التجانس  التستخدم  غري ختبار  أم  البياانت  جتانس  ملعرفة 
 32التجانس.

 هي:  الختبار التجانس معايري القرارف  
 فاالبياانت غري التجانس  >  Asymp.Sig 0،05إذا كان (أ)
 فاالبياانت جتانس  <  Asymp.Sig 0،05إذا كان (ب )

 

 
30 Rahayu Kariadinata & Maman Abdurahman, Dasar-dasar Statistik Pendidikan, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 66.  
31 Dodiet Aditya Setyawan, Petunjuk Praktikum Uji Normalitas & Homogenitas Data 

dengan SPSS, (Klaten: CV Tahta Media, 2021), h. 12. 
32 Dodiet Aditya Setyawan, Petunjuk Praktikum Uji Normalitas & Homogenitas Data 

dengan SPSS,……..h. 14. 
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 ختبار من وتينالختبار ت و االا -5
ا الباحثة  الطبيعية والتجانس. و    ت ختبار  التستخدم  توزيع  البياانت  إذا 

ختبار من وتين إذا البياانت غري توزيع الطبيعية. تستخدم التستخدم الباحثة ا
االختبار   ابستخدام هذا  اليت  التجريبية  اجملموعة  بني  الفرق  توجد  ملعرفة هل 

ام  وسيلة محالة املفاتيح يف تعليم املفردات واجملموعة الضابطة اليت بدون استخد
 .وسيلة محالة املفاتيح يف تعليم املفردات 

 : 33هي من وتينالختبار  الختبار ت و معايري القرارف  
بني   >  Asymp.Sig. (2-tailed)  0،05إذا كان  (أ) الفرق  فتوجد 

 .اجملموعتني
بني    <  Asymp.Sig. (2-tailed)  0،05ذا كان  إ(ب ) الفرق  توجد  ال 

 اجملموعتني
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

114. 


