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 الثالث بابال
 البحث منهجية

 مدخل البحثنوع و  . أ
البحث  . (eksperimen)نوع البحث يف ىذ البحث ىو البحث التجريب 

طريقة حبث يتم إجراؤىا ابلتجربة، تستخدم لتحديد التأثَت ادلستقل  والتجرييب ى
  ٔٗ.نتيجة( يف ظل ظروف خاضعة للرقابة)العالج( على ادلتغَت التابع )ال

ابلطريقة ادلستخدمة شبو  ،(Kuantitatif)مدخل ىذا البحث ىو مدخل كمي و 
ىذا النوع من مسيت بذلك ألن  ،(Quasi Eksperimental Design)التصميم التجرييب

 ٕٗالتجارب ال يفي ابدلتطلبات مثل الطريقة العلمية للتجربة ابتباع قواعد معينة.
 

 تصميم البحث  . ب
ربكم غَت متكافئ ىذا البحث تستخدمب الباحثة تصميم رلموعة يف  

(Nonequivalent Control Group Design)،  يف ىذا التصميم ىناك رلموعتان يتم
فهل  ،اختباٍر قبلي لتحديد احلالة األولية ءُ عطاٍب يتم إ ،غَت عشوائيٍّ  مها بشكلٍ اختيارُ 

 ىناك فرق بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.
 2.1 جدوال

 تصميم رلموعة ما قبل االختبار وما بعده
 دىاالختبار البع عالجال االختبار القبلى رلموعة

 O1 X O2 تجربة اجملموعة ال 

 O3 - O4 الضابطةاجملموعة 
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 :البيان
X   :  وسيلة السمعية البصرية.استخدام 
 استخدام وسيلة السمعية البصرية.ما  :   -
ٖ dan OٔO : .نتائج االختبار القبلي قبل التعليم 
ٕO  : .نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجربية 
ٗO  : .نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة 

ستقوم الباحثة ابختبار القبلي واالختبار البعدي دلعرفة  ،الشبو التجرييب يف تصميم
وسيلة يعٍت اجملموعة التجربية اليت تستخدم  ،مقارنة نتائج بُت رلموعة الطلبة

 وسيلة السمعية البصرية.اجملموعة الضابطة اليت ال تستخدم و  ،السمعية البصرية
 

 عينتورلتمع البحث و  . ج
 رلتمع البحث .1

يف ادلدرسة اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة يف الصف الثامن  
. ٕٕٕٓ/ٖٕٕٓللعام الدراسي  ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

 ،لبةط ٖٚتتكون من  أ الصف الثامنوىي  ،فصول ٗيتكون ىذا اجملتمع من 
 ،لبةط ٖٚتتكون من  ج الصف الثامنو  ،لبةط ٖٛتتكون من  ب الصف الثامنو 
 بحثال اىذ يف تمعوابلتارل فإن عدد اجمل ،لبةط ٖٚتتكون من  د الصف الثامنو 
 .لبةط ٜٗٔ يى

 ة البحثعين .3
 ذا البحثًب أخذ العينة يف ى ٖٗالعينة جزء أو شلثلة للسكان قيد الدراسة.

أي  ، (purposive sample)من قبل فئتُت ابستخدام أسلوب أخذ العينات ىادفة
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عشوائية أو إقليمية ولكن على أساس  ،أخذ العينات ال يعتمد على طبقات
 ٗٗغرض زلدد.

بعد اجراء اختبار قبلي على ط قيمة الفصل أتخذ الباحثة متوس ،يف ىذا البحث
 .لبةط ٘ٚ يى بحثال ايف ىذ عينةفإن عدد ال، مجيع اجملتمع

 
 مصادرىاالبياانت و  . د

 البياَّنت .ٔ
مها البياَّنت األساسية والبياَّنت و  ،ىو نوعُتبياَّنت يف ىذا البحث أما ال
 الثانوية.

 البياَّنت األساسية ( أ
ستخدام وسيلة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي يف تعليم اإلستماع اب

يف مهارة االستماع لدى طلبة الصف الثامن  لتنمية اللوحات ادلصوتة
 .اإلستقامة بنجرماسُتادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد 

 الثانويةالبياَّنت   ( ب
 منها : ،البياَّنت األساسيةالبياَّنت الثانوية ىي لتساعد 

 ثالبح تصوير العام عن موقع (ٔ
 ،دلعهد اإلستقامة ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسُتأحول الطلبة اب (ٕ

 البياَّنت عن ادلدرسُت وادلوظفُت اإلدرارين.
 جدول الدرس (ٖ
 حالة ادلرافق واذلياكل األساسية  (ٗ

 مصادر البياَّنت .ٕ
 :يعٍتيف ىذا البحث  مصادر البياَّنتأما 
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يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يعٍت طلبة الصف الثامن  ،ادلستجيب ( أ
 .دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

 ،وادلوظفُت ،يعٍت يتعلقون يف ىذا البحث منهم رئيس ادلدرسة ،ادلخرب ( ب
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية درس اللغة العربية يف الصف الثامن وادل

 .دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت
من  يعٍت البياَّنت ادلكتوبة ،يعٍت البياَّنت ادلكتوبة عن مدرسة ،التوثيق ( ج

 .ادلعهد اإلستقامة ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسُت
 

 أساليب مجع البياانته. 
 األساليب االتية:جلميع البياَّنت فتستخدم 

 ختبارإل -ٔ
 ىونوعان ىو اإلختبار القبلى والبعدى. فاإلختبار القبلى ختبار اإل

. واإلختبار استخدام وسيلة اللوحات ادلصوتةاإلختبار الذي يفعل قبل 
 .استخدام وسيلة اللوحات ادلصوتةاإلختبار الذي يفعل قبل  ىوالبعدى 

 االستبيان -ٕ
دلعرفة استجابة الطلبة ابستخدام وسيلة اللوحات ادلصوتة يف  تستعمل

 .يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُتالصف الثامن 
 التوثيق -ٖ

يف ادلدرسة ادلتوسطة الثامن  تستعمل لنيل البياَّنت عن عدد الصف
درسات ادلو  ُتدرسعدد  ادل، و اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

 وادلوظفات يف تلك ادلدرسة. نوظفو ادلو 
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تعلقة عن درسة ادلتوثقة من ادللتحصيل البياَّنت ادلدم ذا أسلوب مستخوى
أسلوب جلمع البياَّنت أنظر إذل و درسة الثانوية. حالة صورة العامة ادل

 صفوفة االتية :ادل
 : مصفوف البياانت ومصادرىا وأسلوب مجع البياانت. 2.3اجلدوال  

 أسلوب مجع البياانت مصادر البياانت البياانتأنواع  الرقم
 البياَّنت األساسية : - .ٔ

استخدام وسيلة فعالية ( ٔ
مهاراة  لتنمية اللوحات ادلصوتة

االستماع لدى طلبة الصف 
يف ادلدرسة ادلتوسطة الثامن 

اإلسالمية دبعهد اإلستقامة 
 بنجرماسُت

( استجابة الطلبة ابستخدام ٕ
وسيلة اللوحات ادلصوتة يف 

يف ادلدرسة ادلتوسطة الصف الثامن 
اإلسالمية دبعهد اإلستقامة 

 .بنجرماسُت

 ادلستجيبون
 
 
 
 
 

 ادلستجيبون

 االختبار -
)اإلختبار القبلى 

 والبعدي(
 
 
 
 

 االستبيان

 البياَّنت الثانوية ىي: - .ٕ
تصوير العام من موقع  (ٔ

 البحث
يف ادلدرسة أحول الطلبة  (ٕ

ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد 
 اإلستقامة بنجرماسُت

 قيالتوث خربونادل
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مدرسُت البياَّنت عن  (ٖ
 موظفُت اإلداريُت 

 
 تصميم القياسات .و

استخدام وسيلة فعالية  ديد هتدف تصميم القياس يف ىذا البحث اذل رب
. تستخدم الباحثة مهاراة االستماع لدى طلبة الصف الثامن لتنمية اللوحات ادلصوتة

البعدي ، ٍب تستخدم الباحثة اإلختبار ةبللطالي نتائج التعليم األولية اإلختبار القب
. ديكن حساب حصول اللوحات ادلصوتة بعد استخدام  ةبلتحديد نتائج تعليم الطل

 ابستخدام الرموز، كما يلي: بنتائج الطال
N = 

            

             
     

 البيان:
N  األخَت. : قيمة 

ستخدام وسيلة اللوحات سيتم تفسَت القيمة النهائية لنتائج تعليم الطالب اب
 اليلي: ادلصوتة

 : تفسَت نتيجة تعليم الطلبة 2.2اجلدوال 
 بيان قيمة رقم
 شلتاز ٜٓ-ٓٓٓٔ ٔ
 جيد جدا 08≤ٜ٘ ٕ
 جيد 65≤ٓٛ ٖ
 مقبول 55≤٘ٙ ٗ
 راسب 48≤٘٘ ٘
 راسب جدا 8≤ٓٗ ٙ
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 ب حتليل البياانتلو سأ . ز
ربليل البياَّنت يف ىذا البحث ىو تستخدم الباحثة اختبار ت إذا كانت  وبأسل

إذا كانت البياَّنت  (u) البياَّنت طبيعية ومتجانسة.  تستخدم الباحثة اختبار منا وٌب
 . ٕٕاإلصدار  IBM SPSS Statistic غَت طبيعية ومتجانسة. ابستخدام برَّنمج

 الوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري ( أ
 الوسط احلسايبا( 

   
  
   
 

 
  : نالبيا

  (Nilai Rata-Rata) يمة الوسطة احلسابيةق :   
  (Nilai Siswa) تيجة الطلبة :    
٘ٗ  رلموعة الطلبة :    

(Jumlah siswa) 
 االحنراف ادلعياري (3

 
    

    
 (     )

 

   
 

 : البيان
 االضلراف ادلعياري :     
 دية ادلتوسط :    
 تيجة الطلبة :    
 ٙٗرلموعة الطلبة :    
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  اختبار الطبيعية ( ب
دلعرفة الطبيعية من  (Uji Normalitas) تستخدم الباحثة اختبار الطبيعية

البحث ابستخدام توزيع البياَّنت. يقوم اختبار الطبيعية عن البياَّنت يف ىذا 
  .(Kolmogrov-Smirnov) مسرنوف-اختبار قامغروف

Ha = إذا Sig >ٓ0ٓ٘ فتويع البياَّنت الطبيعي 
Ho  =إذا Sig<. ٓ0ٓ٘ ٚٗفتويع البياَّنت غَت الطبيعي.  

 اختبار التجانس ( ج
دلعرفة التجانس   (Uji Homogenitas)تستخدم الباحثة اختبار التجانس

 : ادلعيار اختبار التجانس يف ىذا البحث ىومن توزيع البياَّنت. وأما 
Ha  =إذا قيمةSig> ٓ0ٓ٘ فتويع البياَّنت التجانس 
Ho  =إذا قيمة>Sig  ٓ0ٓ٘ فتويع البياَّنت غَت التجانس.ٗٛ 

 (u) أو االختبار مان وتٍت  (t) اختبار ت ( د
تقوم الباحثة بتحليل البياَّنت على نتائج اإلختبار القبلي واالختبار 

ي التحليل اإلحصائي. تقنية التحليل اليت استخدمها الباحثة ى البعدي. وأما
إذا البياَّنت نتائج الطبيعية والتجانس. تستخدم  tاختبار  لباحثةتستخدم ا

 الطبيعية والتجانس.غَت إذا البياَّنت نتائج  uالباحثة اختبار 
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