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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 ومدخله نوع البحث .أ

 املدخلتستخدم و (Field Researchحبث امليدان)البحث هو هذا نوع ال
 1.البحث باستخدام األرقام واملعاجلة اإلحصائية والبنية والتجارب املضبوطةالكمي، 

الستخدام هذه الطريقة لفترة طويلة حىت أصبحت  ألنأيًضا  التقليدية ةقيتسمى بطرو
ذلك احلصول على األرقام والتحليل اإلحصائي من بناء على و 2.تقليًدا يف البحث

 .يف البحثنتائج القياسات أو االختبارات اخلاصة 
 تصميم البحث .ب

(. ووفقا على Experimentهذا البحث مدخله على األساليب التجرييب )
ألنه ميكن تطبيق مجيع مبادئ وقواعد  .هو البحث الكمي الصرفسوكماديناتا 

ميكن  حبث معمل رغم أنه هوالبحث الكمي على هذه الطريقة. هذا البحث 
، خاصة يف يتنفيذه هو مبادئ البحث املخرب ولكنه، إجراؤه أيًضا خارج املخترب

 التجرييب هومث قال سوغيونو  3.التحكم يف األشياء اليت تؤثر على مسار التجربة

ال ميكن السيطرة  حال على أخرى يف املعاملةبحث ُتستخدم إلجياد تأثري الطريقة 
ولذلك التجرييب هو حبث الكمي الذي يستطيع يف املخترب أو خارج  4عليها.

بناًء . وال ميكن السيطرة عليها حال على أخرى يف املعاملةتأثري املختبار ليبحث 
والوثائق على فعالية على ذلك تصميم هذا البحث باستخدام تقنيات االختبار 

استخدام استراتيجية الدبلجة
                                                 

1  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rodaskarya 2015) hal.57 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 13 

3 Nana Syaodih Sukmadinata, op.cit., hal.57 

4 Sugiyono, op.cit., hal. 107 
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من خالل إعطاء ة زين العزيز بتامبان ملهارة الكالم مبدرسو املتوسطة اإلسالمي
 مجموعةمعاملة لل دونالتجريبة باستخدام استراتيجية الدبلجة  مجموعةمعاملة معينة لل

 .الضابطة
شبه . (Quasi Experimental) وهذا البحث التجرييب يعين شبه التجريبية

متغري  الضبطاملتغريات.  الضبطاألساس نفس التجربة البحتة، والفرق هو  وه التجرييب
هو تطوير تصميم جترييب حقيقي يصعب و 5.وهو املتغري األكثر سيطرة واحد فقط

لكن ال ميكنه التحكم بشكل كامل يف املتغريات الضابطة وموعة اجملحيتوي وتنفيذه. 
يف متغري  الضبط وه شبه التجرييبولذلك  6.اخلارجية اليت تؤثر على تنفيذ التجربة

 .ال ميكنه التحكم بشكل كاملالذي سيطرة والذي ميلك اجملموعة الضابطة واحد 
 Nonequivalent ةكافئغري م الضابطةتصميم جمموعة بهو ث هذا البحتصميم و

Control Group Design)).  وعة الضابطة قبل االختبار تصميم اجملممن هو تقريًبا
التجريبية واجملموعة الضابطة  التصميم مل يتم اختيار اجملموعةهذا  ولكنه ، البعدي

مث متت معاجلتهما وأخريًا مت  القبليختبار إلإعطاء اجملموعتني او 0.بشكل عشوائي
 تشبهبط غري املتكافئ اوهكذا، كان تصميم جمموعة الض 8.البعديختبار إلإجراء ا

 اجملموعةالبعدي ولكن مل يتم اختيار و يقبلالاالختبار  تصميم اجملموعة الضابطة ب
التجريبية والضابطة بشكل عشوائي ومت إعطاء كال اجملموعتني االختبار القبلي 

 .والبعدي

 وتصميم البحث من اجلدول التايل:

                                                 
5 Nana Syaodih Sukmadinata, op.cit., hal. 59 

6 Sugiyono, op.cit., hal. 114 

7 Ibid., hal. 116 

8 Rukminingsih, dkk, Metode Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta, Erhaka Utama: 2020)  

hal. 51 
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 موضوع البحث-ج

الدبلجة  استراتيجيةفعالية استخدام أما املوضوع يف هذه الرسالة هي 
(Dubbing)  زين اإلسالمية  املتوسطةمبدرسة  الثامنمهارة الكالم لطلبة الصف يف

 العزيز

 جمتمع البحث وعينته-د

 جمتمع البحث -1

عبارة عن  العنيفإن  وفًقا لسوجيونو. 9 مواضيع البحث مجعاجملتمع هو 
هلا صفات وخصائص معينة حيددها الباحثون  فاعل/  أغراضمنطقة تعميم تتكون من: 

 أغراضمجيع موضوعات أو من اجملتمع  لذلكو 17.لدراستها ومن مث استخالص النتائج
 مجيع اجملتمع يف هذا البحث هو  ، مبا األشخاص واألشياء الطبيعية األخرى.البحث

 .32 وعددهم زين العزيزاإلسالمية  املتوسطةمبدرسة  الثامنالطلبة يف الصف 

 عينة البحث -2

العينة جزء من العدد واخلصائص  .11اجملتمع يبحث جزء أو ممثل منالعينة 
 .اجملتمعفإن العينة مأخوذة جزئًيا من   12.اجملتمع متلكهااليت 

                                                 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik, (Jakarta, PT Rineka 

Cipta: 2010) hal. 173 
10 Sugiyono, op.cit., hal. 117 

11 Suharsimi Arikunto, op.cit., 173 
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تقنية مجع بيانات العينة هي طريقة العينات هي  ةفعينة البحث أخذته الباحث 
طريق أخذ  من ةيتم أخذ العين 13.اهلادفة، أي تقنية حتديد العينة مع اعتبارات معينة

بناًء على اعتبارات واملوضوع ليس بشكل عشوائي ولكن بناًء على غرض معني. 
 14.كبرية وبعيدة ة، مثل الوقت والطاقة واألموال احملدودة حبيث ال ميكن أخذ عينمعينة

استخدام و. ةلذلك هذه العينة ال أخذ بشكل عشوائي ويتم حتديدها من قبل الباحثو
اجملموعة التجريبية موعتني، اجملتقسيمها إىل  الذي الفصلمن  البحث اعينة هذ

العينة يف هذا و .بالطريقة املعتادةواجملموعة الضابطة باستخدام استراتيجية الدبلجة 
ووفًقا لنوع  البحث هي من الطالب الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية بتامبان.

البحث الذي اختارها الباحثة أي باستخدام تصميم جمموعة ضابطة غري متكافئة، سيتم 
 .اجملموعة الضابطةواجملموعة التجريبية واجملموعة ومها تني. تقسيم العينة إىل جمموع

الثامن مبدرسة املتوسطة : عّينة يف هذا البحث هي الطلبة الّصف 3.2اجلدول 
 2722/2721 اإلسالمية زين العزيز

 عدد جمموع فصل رقم
 8 التجربة الثامن الفرقة أ 1
 8 الضابطة الثامن الفرقة ب 2

 16 عدد

 ومصادرهاالبيانات -ه

 البيانات .1

                                                 
 

12 Sugiyono, op.cit., hal. 118 

13Ibid., hal. 124 

14 Suharsimi Arikunto, op.cit., hal. 183 
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مها البيانات األساسية والبيانات ونقسم إىل نوعني، تالبيانات هذا البحث و
 .الداعمة

 البيانات األساسية -أ

نتائج االختبار القبلي واالختبار  تعين ساسية يف هذا البحث البيانات األ
 .زين العزيز بتامباناإلسالمية  املتوسطةمبدرسة الثامن الصف  البعدي لطلبة

 البيانات الداعمة -ب

 زين العزيز بتامباناإلسالمية  املتوسطةتاريخ تأسيس مبدرسة  .أ
 زين العزيز بتامباناإلسالمية  املتوسطةالتصوير العام عن موقع البحث مبدرسة  .ب
 تامبانزين العزيز اإلسالمية  املتوسطةأحوال رئيس املدرسة  .ج
 تامبانزين العزيز اإلسالمية  املتوسطةمبدرسة أحوال الطلبة  .د

 تامبانزين العزيز اإلسالمية  املتوسطةأحوال املبين مبدرسة مبدرسة   ه.    

 مصادر البيانات -2

 أّما املصادر البيانات يف هذا البحث يعين :و

 تامبانزين العزيز اإلسالمية  املتوسطة الثامن طلبة الّصف  هي(   اجملموعة أ
 الشؤون اإلدارية.ب(   الوثائق املدرسة اليت توجد من موّظف 

ج(    املالحظة للوقوف على عملية التعليم بني املدّرس والطلبة يف الفصل 
 مباشرة.

 ع البياناتيب مجاليأسو. 

يف هذا البحث لكي يبلغ البيانات الصحيحة والكاملة سأستخدم أسالب 
  .االختبار والوثيق
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 االختبار -أ

أو قياس شيء ما يف االختبار هو أداة أو إجراء يتم استخدامه الكتشاف 
االختبار سلسلة من  15الغالف اجلوي من خالل القواعد والقواعد اليت مت حتديدها.

األسئلة أو التدريبات واألدوات األخرى املستخدمة لقياس املهارات أو املعرفة أو 
يستخدم هذا االختبار لقياس القدرات  .الذكاء أو القدرات أو يف األفراد أو اجملموعات

فإن االختبار هو أداة لقياس قدرة الشخص على  لكلذو 16.واإلجنازات األساسية
 القدرات األساسية أو اإلجنازات اليت تغطي األفراد واجلماعات.

استراتيجية باستخدام  فعاليةالباحثة االختبار لتحفر البيانات عن  تستخدم
زين العزيز اإلسالمية  املتوسطةمبدرسة الثامن لطلبة الصف الدبلجة يف مهارة الكالم 

. فاالختبار القبلي هو . االختبار قسمني مها االختبار القبلي واالختبار البعديبتامبان
استراتيجية واالختبار البعدي بعد استخدام  استراتيجية الدبلجةقبل استخدام االختبار 
 .الدبلجة

 قائالوث -ب

أعمال كتابة أو صور أو  ومنه. يف املاضيهو سجل لألحداث  الوثائق
للحصول على نتائج البحث على  الوثائقستخدم تلذلك و 10.من شخصضخمة ال

لتحفر البيانات عن مجيع الوثائق اليت هلا ارتباط بالبحث كحالة الطلبة و شكل صور.
 .وحالة املبين وغريها

 : املصفوفة البيانات ومصادرها وأسلوب مجع البيانات3.3اجلدول 
                                                 

15 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2012) hal. 67 

16 Suharsimi Arikunto, op.cit., hal. 193 

17 Sugiyono, op.cit., hal. 129 
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 أساليب مجع البيانات البياناتمصادر  البيانات الرقم 
 البيانات األساسية هي: 1

نتائج االختبار القبلي 
 واالختبار البعدي لطلبة

 الصف الثامن

 االختبار الصف الثامن لطلبة

 الداعمة هي:والبيانات  2
تاريخ تأسيس  (1

 املتوسطةمبدرسة 
زين اإلسالمية 

 العزيز بتامبان
التصوير العام عن  (2

موقع البحث 
 املتوسطةمبدرسة 

زين اإلسالمية 
 العزيز بتامبان

 الوثائق رئيس املدرسة

أحوال رئيس  (3 
 املتوسطةاملدرسة 

زين العزيز اإلسالمية 
 بتامبان

أحوال الطلبة  (4
 املتوسطةمبدرسة 

زين العزيز اإلسالمية 
 بتامبان
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أحوال املبين   (5
مبدرسة مبدرسة 

 املتوسطة
زين اإلسالمية 
 العزيز بتامبان

 

 القياساتتصميم . ز

 الكالم هذا البحث:مهارة ختبار االخري لطلبة يف تعليم نتيجة اال
 ختبار األخري على الطلبة يف تعليم مهارة الكالم.: نتيجة االاملؤشر 

 .17االختبار القبلي والبعدي أسئلة اللسان البحث مجلتها كيفية قياس: 

 الدبلجة استراتيجيةأي اجلدول عن تصميم القياسات استخدام  ويف
(Dubbing)  الثامن مبدرسة على ارتفاع نتيجة تعليم مهارة الكالم لطلبة الصف

 اجلدوال:ك،  املتوسطة اإلسالمية زين العزيز بتامبان
 قيمة حصل األخري طلبة تأويل باستخدام دليل اآلتية:

 رقم
(1) 

 قيمة
(2) 

 بيان
(3) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

95،77 
87،77 – 94،97 
65،77 – 89،97 
55،77 – 97،64 
47،71 – 97 ،54 

 ممتاز
 جيد جدا

 جيد
 مقبول
 ناقص
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 طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة باستخدام رموز من عثمان وسيتياوان وهو:
skor perolehan   

N =                                  x 100 
 skor maksimal 

 البيان:
Nقيمة األخري = 
 

 حاصل بناء على النسبة املئوية كما يلي: أماو

 نسبة مئوية )%( العدد استحقاق الدرجة
   جيد جدا 177-81
   جيد 87-61
   كف 67-41
   نقص 47-21
   نقص جدا 7-27

 % 177  العدد

 حتليل البيانات أسلوب. ح

أسلوب حتليل البيانات يف هذا البحث بإحصاءات حتليلية هي اختبار املختلفة 
قبل إجراء االختبار األول فعلت الباحثة احلسابات اإلحصائية  (Uji T)أو اختبار ت 

إذا  (Uji T)اليت حتيط من املتوسط واملعيار اإلحنرايف. استخدمت الباحثة االختبار ت 
 والتجانس.ت البيانات توزيع الطبيعية كان

لنيل البيانات يف  21اإلصدار  IBM SPSS Statisticواستعملت الباحثة 
 استخدام االختبارات السابقة.



08 
 

 (Standar Deviasi) واملعيار االحنرايف (Mean)املتوسط  (1

لتحليل البيانات  21اإلصدار  IBM SPSS Statisticاستخدمت الباحثة برجمة 
 من قيمة املتوسط واملعيار االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي :

  Analyze – Descriptive – Descriptiveالقائمةانقر فوق  أوًلا، 

 ادخل قيمة الطالب إىل املربع املتغري )س(.ثانًيا،
 انقر نعم.ثالًثا، 

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  .2

كان اختبار الطبيعية مستخدًما ملعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. يقوم اختبار 
-Kolmogorov)مسورنوف  –البحث طبيعية البيانات باستخدام اختبار قلمغروروف 

Smirnov) : خبطوات االختبار كما يلي 
 افتح الطبيعية. أوًلا،
 Analyze – Nonparametric Test – Legacy Dialogs – 1-Sampleاختار  ثانًيا،

K-S 

 Test Variable Listادخل املغري إىل ،اثالثً 

 انقر نعم.رابًعا، 
Ha  إذا :Sig (2-tailed) >7،75 فتوزيعه الطبيعية 

H0  إذا :tailed)-Sig (2< 7،75.18فتوزيعه غري الطبيعية 

 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس .3

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

hal. 55 
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وبعد توزيع البيانات الطبيعية، مّث يفعل اختبار التجانس. استخدام اختبار 
 IBM SPSSالتجانس ملعرفة هل قيمة الطلبة جتانس أم ال. استخدمت الباحثةبرجمة  

Statistic  لتحليل البيانات املذكورة. وأّما خطوات اختبار التجانس كما  22اإلصدار
 يلي :

 جمموعة الضابطةواجملموعة التجريبية. viewبيانات  انقل قيمة الطلبة إىل أوًلا،
 Analyze – Compare Means – One-Way ANOVAاختر  ثانًيا،

 Factorو  Dependent Listادخل املغري إىل  ثالًثا،

 Homogeneity of variance testمّث اختر يف الصندوق  Optionsانقر رابًعا،

 نعم.و  انقر مّث  خامًسا،
 معاير االختبار : 

Ha  إذا :Sig (2-tailed) >7،75 .فالتجانس 
H0  إذا :tailed)-Sig (2< 7،75 .19فغري التجانس 

 (T)إذا كانت نتائجة الطبيعية والتجانس فاستخدمت باختبار 

 (U)وإذا غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدمت باختبار 

 (Uji T)اختبار ت  .4

اختبار ت يسّمى أيًضا باختبار املقارنة استخدام اختبار ت ملعرفة البيانات 
-Independentمتساوية أو خمتلفة من العينتني املستخدمني. االختبار املستخدم هو 

Sample T Test  وحلساب اختبار ت باستخدام برجمةIBM SPSS Statistic  اإلصدار
 . وأّما خطوات اختبار ت كما يلي : 21

                                                 

 115ص. ، املرجع نفسه19 
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 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. viewادخل قيمة الطلبة إىل املغري  وًلا،أ
خمزورة باجملموعة التجريبية هي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewالبيانات  ثانًيا،

 الضابطة هي اجملموعة الثانية.
 Analyze – Compare Means – Independent-Sample T Testاختر  ثالًثا،
 وانقل قيمة اختبار املتوسط احملتوى إىل صندوق اختبار املغري )س(. رابًعا،

 (Grouping Variable)ادخل اجملموعة إىل صندوق اجملموعة املغرية  خامًسا،

 Define Groupsانقر  سادًسا،
 (.2) ب( واجملموعة الثاين 1ب )أخزر اجملموعة األوىل  سابًعا،
 انقر مّث و نعم. ثامًنا،

واخلالصة من هذا االختبار يعين إذا كانت بيانات التحليل توزيع الطبيعية 
 .(Uji T)والتجانس فاستخدم باختبار ت 

مقبول، فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار H0ف  Sig (2-tailed)> 7،75إذا 
 القبلي واالختبار البعدي.

االختبار القبلي ، فتوجد الفرق قبل وبعد مردودH0ف  Sig (2-tailed)< 7،75إذا 
 27واالختبار البعدي.

 (Uji U)اختبار ؤ  /(Mann- Whitney)اختبار مان ويتين  .5

                                                 
20 Getut Pramesti, Aplikasi SPSS dalam Penelitian, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2014), hal. 100 



81 
 

إذا كانت بيانات التحليل عدم توزيع الطبيعية والتجانس فاستخدم اختبار مان 
ويتين أو يسّمى اختبار ؤ أيًضا. وأّما خطوات اختبار مان ويتين أو اختبار ؤ باستخدام 

 كما يلي : 22اإلصدار IBM SPSS Statistic برجمة 
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  viewادخل قيمة الطلبة إىل املغري  أوًلا،

 بقيمة اختبار املتوسط احملتوى.
خمزورة باجملموعة التجريبية هي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewالبيانات  ثانًيا،

 الضابطة هي اجملموعة الثانية.
 Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs – 2اختر  ثالًثا،

Independent Samples 

 Test Variable Listوادخل قيمة اختبار املتوسط احملتوى إىل الصندوق  رابًعا،

 (Grouping Variable)ادخل اجملموعة إىل الصندوق اجملموعة املغرية  خامًسا،

 Define Groupsانقر  سادًسا،

 (.2) ب( واجملموعة الثاين 1) بأخزر اجملموعة األوىل  ،سابًعا
 انقر مّث و نعم. ثامًنا،

 


