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 الثالث بابال
 البحث يةمنهج

 ومدخله ع البحثنو  .أ 
لعبة  لدية استخاامافععن  (Field Research) دياايادل البحث ىو البحث نوع

 ادلاكر م ادلفردات لطلبة الصف الثامن يفديتعل يف "Polisi Numpang Tanya" لغوية
الذى  (Eksperimen)سألسلو  التجريي اب بنجرماسني  ادلتوسطة اإلسالمدية ادلارسة

 .يستخام دلعرفة مستوى الفرق بني العدينتني ادلتعلقتني موجودا أو غري موجود
 اليت البدياانت ىي الكمدية البدياانت(kuantitatif).  كميال حثالبىو ىذا  ماخلو 
 كمدية. بدياانت أو أرقام شكل تتخذ

 (Quasi Eksperimen) التجريي وبشطريقة  الباحثةوىذا البحث استخاام 

 
 البحثتصميم  .ب 

 موعة واحاةاالختبار القبلي والبعاي جملىذا البحث مصمم ابلتخطديط على 
(One Group Pretest Posttes.)  يف نشط التجربة مل تستخام اجملموعة الضابطة. مت تنفديذ

يف اجملموعة اليت يتم  نتائج االختبار القبلي وبعايىذا التصمديم من خالل مقارنة 
 . اختبارىا

ىو نشاط  موعة واحاةاالختبار القبلي والبعاي جملوقال أريكونتو يف كتابو إن 
للعالج، وبعا إعطائو العالج مث إعطاء  إعطاءقبل (Pretest) حبثي يعطي اختبارا أولديا 

(Posttest)االختبار 
1. 

بشكل أكثر دقة سألهنا  وميكن معرف بعا رؤية ىذا الفهم ، ميكن استنتاج أن نتائج
 ىذا البحث أيضا على ثالثة نشاط . يعين :  العالج. قبل إعطائو نة الظروفميكن مقار 

                                                 
1
 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Prakterk، (Jakarta:Rineka 

Cipta) Cet.14، 2010. H. 124 
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 االختبار القبلي  .2

يف ىذا البحث أولو رلموعة التجريبدية ستعطي االختبار القبلي مرة واحاة، هباف 
 Polisi" لعبة لغويةمعرفة استقرار ووضوح اجملموعة قبل التعلديم ابستخاام 

Numpang Tanya". 
 التعلديم  .1

لعبة  جملموعة التجريبدية ولكن التعلديم ابستخاام نييف ىذا البحث ينفذ التعلديم مرات
 ."Polisi Numpang Tanya" لغوية

 االختبار البعاي .3

لديم جملموعة الضابطة االختبار البعاي مرة واحاة دلرفة نتديجة تع الباحثةتعطي 
 ، ويتم االختبار البعاي ابإلقرتاضي.اإلنشاء بعا استعمال الوسديلة

 
 موضوع البحث .ج 

 Polisi Numpang" لعبة لغوية لدية استخاامافعمن ىذا البحث يعين " أما ادلوضوع

Tanya" ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاّكر  مارسة يفم ادلفردات لطلبة الصف الثامن ديتعل يف
 ."بنجرماسني
 

 وعينه البحثجمتمع  .د 
يف ىذا الاراسة عبارة عن بدياانت عن مجديع الكائنات اليت ىي  رلتمع البحث

رلتمع . ثامنمجديعا طال  الفصل ال بحثالبحث. حبديث كان اجملتمع يف ىذه ال موضوع
التحلديل االيت ذلا خصائص العناصر، أو وحاات البحث، أو وحاات  ىو مجديع البحث
 .تستخام كأشدياء حبثدية أو مصار قلق يف الاراسة معدينة
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يف ادلاّكر ادلارسة ادلتوسطة  ثامنمن طلبة الصف ال بحثكانت العدينة يف ىذه ال
يتم أخذىا وفقا  رلتمع البحث. العدينة ىي جزء صغري من اإلسالمدية بنجرماسني

 .البحثرلتمع  إلجراءات معدينة حبديث ميكنها متثديل
 

 مجع البياانت أساليب .ه 
 البدياانت مجع أسالديب عاة تستخام مث صاحلة اليت ىي البدياانت على احلصول إىل
 : البدياانت ىي مجع تقنديات الاراسة ىذه يفكلة. ادلش مع فقا و مناسبا تعترب اليت

 ختبارإلا .1
 قارة لتحايامت احلصول على بدياانت االختبار من اختبار أوىل وبعا اإلختبار 

 قبل رلموعة يف تنفديذىا  يتم اختبار ىو ادلفردات. اختبار أويل يف تعلم الطال 
 يتم اختبار ىو بعا اإلختبار .الطال  أوائل إصلازات دلعرفة وأىااف العالج إعطاء
 .اإلصلاز بعا العالج لتحايا اسألىااف و العالج إعطاء بعا اجملموعات يف تنفديذىا

 الحظةامل .2
عملدية التعلم ادلنفذة وماى مالءمتها للتعلم مت عمل مالحظات لتحايا 

ادلالحظة ىي طريقة جلمع البدياانت من خالل ادلراقبة ادلنهجدية وتسجديل  .ادلخطط لو
ميكن أن تكون اسألدوات ادلستخامة للمراقبة يف شكل  .سلوك ادلشاركني يف البحث
حظات ادلالحظات الواردة يف ىذه الاراسة ىي مال. ورقة مالحظة أو قائمة ربقق

 .على تنفديذ التعلم
 قئواثال .3

كان التوثديق ادلستخام يف ىاه الاراسة ىو استكشاف البدياانت ادلتعلقة 
 الثامن من الاروس السابقة.الصف  التعلم لطلبة بنشاط
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 البياانت و مصادرها .و 
  البديانت .2

أما البدياانت يف ىذا البحث ىو نوعني، ومها البدياانت اسألساسدية والبدياانت 
 الفرعدية
 البدياانت اسألساسدية  (أ 

 لعبة لغوية ستخاامابنتائج اإلختبار القبلى والبعاي يف التعلديم ادلفردات 
"Polisi Numpang Tanya" م ادلفردات لطلبة الصف الثامن يف ديتعل يف

 .بنجرماسني  ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاكر مارسة
 البدياانت الفرعدية (  

  ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاكر مارسة لتصوير العام موقع البحث يعين يفا (2
 .بنجرماسني

 .بنجرماسني ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاكر أحوال الطلبدية دبارسة (1
ادلتوسطة  اسألستاذات وادلوظفني دبارسةالبدياانت عن اسألساتديذ و  (3

 .بنجرماسني ادلاكر اإلسالمدية
 مصادر البدياانت  .1

 أما مصادر البدياانت يف ىذا البحث يعين:
 .بنجرماسني ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاكر ارسةدبلطلبة الصف الثامن  (أ 
ام يتعلقون يف ىذا البحث منهم رئديس ادلارسة، ادلخرب، يعين اسألقو  (  

  ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاكر ارسةوادلوطفون، ومارس اللغة العربدية دب
 .بنجرماسني

ديق، تعين البدياانت التوثديق، تعين البدياانت ادلكتوبة عن ادلارسة التوث (ج 
 .بنجرماسني ادلتوسطة اإلسالمدية ادلاكرمارسة ادلكتوبة عن 
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 تصميم القياسات .ز 
 لتسهل عملدية ربلديل البدياانت فتصمديم للقدياس يف ىذا البحث كما يلي:

 حسا  نتائج إتقان الطالب للمفردات .2
 :، يتم إجراؤه يف جاول ابستخاام الصديغة التالديةالبدياانتلتحايا نتائج ربلديل 

 
      

                   

            
     

 
 حسا  النسبة ادلئوية لتحايا مستوى إتقان فهم الطال  لنتائج االختبار .1

، لتحايا معايري إتقان فهم الطال  لنتائج االختبار عالوة على ذلك
 :ابستخاام اجلاول التايل

 معايري إتقان فهم الطالب لنتائج االختبار اليت مت احلصول عليها 3.1اجلدوال 
 رقم  تصنيف  نتائج اإلختبار

 2 شلتاز 299 – 09
 1 جديا جدياا 00 - 09
 3 جديا 00 - 09
 2 مقبول 00 - 09
 2 انقص   20

 

 
 حتليل البياانت اسلوب .ح 

سألنو هبذا تظهر البدياانت يعترب التحلديل يف البحث أىم جزء يف عملدية البحث ، 
يتم  .ادلوجودة مفدياة، خاصة يف حل مشاكل البحث يف ربقديق اذلاف النهائي للبحث

إجراء عملدية التحلديل بعا ادلرور بعملدية التصنديف يف شكل ذبمديع يف فئات زلادة 
  . SPSS Versi 23 استخام ربلديل البدياانت يف ىذه الاراسة برانمج .مسبًقا
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 (StandarDeviasi)وادلعديار االضلراف  (Mean)ادلتوسط  .2
لنديل البدياانت من قديمة   IBM SPSS Statistik v. 22بررلة الباحثةيستخام 

 ادلتوسط وادلعديار االضلراف خبطوات التحلديل كما يلي:
 Analyze-Descriptive Statistics-Descripive انقر فوق القائمة ،أوال
 أدخل قديمة الطلبة إىل ادلرجع ادلتغري )س( ،اثنديا
 انقر نعم ،اثلثا
 (Uji Normalitas)اختبار الطبديعدية  .1

كان االختبار الطبديعدية مديتخاما دلعرفة الطبديعدية من توزيع البدياانت. يقوم 
مسونوف  -اختبار البحث طبديعدية البدياانت ابستخاام اختبار قلمغوروف

(Kolmogrov-Smirnov)  :خبطوات االختبار كما يلي 
 افتح الطبديعدية ،أوال
 اكتب رمز النتائج ،اثنديا
 Viewادخل النتائج ادلخزون إىل بدياانت  ،اتلثا

 Analyze-Regression-Linier-Unstandardized-continue اختار،رابعا

   Analyze-Nonparametric Tetst-Legacy Dialogs-1 Sample K  اختار،رابعا

 انقر نعم ،خامسا
Ha  :إذ (Sig-2 tailed)<9،92فتوزيعو الطبديعدية 

Ho :إذ (Sig-2 tailed )>9،921فتوزيعو غري الطبديعدية 
 (Uji tاإلختبار ) .3

 البدياانت ت دلعرفة اختبار يستخام ،ر ت يسمى أيضا ابختبار ادلقارنةاختبا

 paired ىو متساوية أو سلتلفة من العدينتني ادلسخامني. االختبار ادلستخامة

                                                 
2
 V. Wiratnasujarweni، Spss untuk penelitian، (Yogyakarta: Pustakabaru Press، 2015)، H. 

55 
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sample t test ،واحلسا  االختبار ت ابستخاام بررلةIBM SPSS Statistik v.25  
 اختبارىا كما تلي:

 Viewادخل نتائج الطلبة إىل بدياانت  ،أوال
 Analyze-Compare Means- paired sample t testاختار  ،اثنديا
 االختبار القبلي االختبار وبعاياخزر  ،اثلثا
 مانفر مث ونع ،رابعا

 :الفرضدية التالدية (t) يستخام اختبار

توجا الفرق نتأئج بني اجملموعة التجربدية الذين يتعلمون  : (Ha)الفرضدية البايلة 
 الصف الثامن يف لطلبةتعلم ادلفردات  يفتسأل الشرطة  طريقة لعبابستخاام 
 .ادلااكري بنجرماسني ادلتوسطة اإلسالمديةادلارسة 

ال توجا الفرق نتأئج بني اجملموعة التجربدية الذين يتعلمون  : (Ho)الفرضدية البايلة 
 الصف الثامن يف لطلبةتعلم ادلفردات  يفتسأل الشرطة  طريقة لعبابستخاام 
 .ادلااكري بنجرماسني ادلتوسطة اإلسالمديةادلارسة 

 وصف معايري القبول

 t  قديمة جاول 9،92 (𝛼) =  ٪ أو02دبستوى ثقة = 

  (t-tabel   t- hitung   t- tabel)إذا(Ha)  يتم قبول .2

  (t- hitung <   t- tabel atau t-hitung > t-tabel) إذا(Ho)  يتم رفض .1

 N-gainاإلختبار  .2

اخلوات   IBM SPSS Statistik v.25ابستخاام بررلةيتم ربلديل اختبار العالدية 
 :ىي كما يلي

  Viewادخل نتائج الطلبة إىل بدياانت  ،أوال

 Transform - Compute Variableاثلثا، اختار 
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، مث يف عمود  posttest_dikurang_pretest ملديئ ادلستهافيف عمود ادلتغري أربعة، 
 OKمث انقر فوق  القبلياالختبار  - بعايالتعبري الرقمي، أدخل قديمة االختبار ال

 على النحو التايل posttest_dikurang_pretestمث ستظهر قديمة مخسة، 

 Transform - Compute Variableستة، اثلثا، اختار 

، مث يف skorideal_dikurang_pretest ملديئ ادلستهافيف عمود ادلتغري سبعة، 
مث  القبليختبار الا -عمود التعبري الرقمي، أدخل أعلى قديمة مت احلصول علديها 

 OKانقر فوق 

 لنحو التايلعلى ا skorideal_dikurang_pretestمث ستظهر قديمة مثاندية، 

 Transform - Compute Variableتسعة، اختار 

، مث يف عمود التعبري الرقمي، Ngain_skor ملديئ ادلستهافيف عمود ادلتغري عشرة، 
 OKمث انقر فوق  posttest_dikurang_pretest  /skorideal_pretestأدخل قديمة 

 على النحو التايل Ngain_skorمث ستظهر قديمة أحا عشر، 

 Transform - Compute Variableشر، اختار اثنا ع

، مث يف عمود التعبري Ngain_persen ملديئ ادلستهافيف عمود ادلتغري  ثالثة عشر،
 OKمث انقر فوق  Ngain_skor x 100الرقمي، أدخل القديمة 

 على النحو التايل Ngain_persenمث ستظهر قديمة  أربعة عشر،

 Analyze - deskriptive statistic - eksplorاختار  مخسة عشر،

 OKمث انقر فوق  dependent listإىل عمود  Ngain_persenأدخل قديمة ستة عشر، 

 .Ngainسا  احلمث سديظهر جاول إخراج  سبعة عشر،


