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 الباب الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحثو نوع  -أ

لباحثة ا، هو تعمل التجرييب (Field Researchنوع البحث هو حبث امليداين )
يلة الصور يف تعليم فعالية استخدام طريقة النشيد بوسيف امليدان مباشرة لتبحث عن "

املتكاملة  إلسالميةااملفردات لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 
 ".بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية

 ابستخدام (Kuantitatifيف هذا البحث املدخل الكمي)أما املدخل  
 ابستخدام وحتليل أرقام شكل يف تكون البحث بياانت ألن التجريبية األساليب
 82.اإلحصاء

 تصميم البحث -ب
 Quasi) التجرييب التصميم شبه هو البحث هذ يف الباحث تستخدم أما

Experimental Design ) وجيري هذا البحث ابستخدام اجملموعتني مها اجملموعة
 (.Nonequivalent  Control Group Designتصميم )التجريبية واجملموعة الضابطة ب

هذا التصميم حتديد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ال يتم اختيارهم بشكل 
 83عشوائي.
 
 
 

                                                           
82 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 147. 
83 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 77-79. 
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 موضوع البحث  -ج
وسيلة الصور طريقة النشيد باملوضوع  يف هذا البحث هو "فعالية استخدام 

بتدائية اإلسالمية مدرسة ضياء الوداد االالثالث من  طلبة الصفليف تعليم املفردات 
 .املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية"

 جمتمع البحث وعينته  -د
 جمتمع البحث -1

أما جمموع  84جمتمع البحث هو كل عنصر البياانت مع بعض اخلصائص.
ضياء  مدرسةالبحث هو مجيع طلبة يدرسون اللغة العربية يف الصف الثالث من 

 بتانه بومبو كاليمنتان  اجلنوبية.املتكاملة  اإلسالميةالوداد االبتدائية 
ثالث من : جمموع البحث يف هذا البحث هي الطلبة يف الصف ال3.1اجلدول 
 مبو كاليمنتان اجلنوبية.املتكاملة بتانه بو  اإلسالميةضياء الوداد االبتدائية مدرسة 

 
 عدد فصل رقم

 29 الثالث "أ" 1

 29 الثالث "ب" 2

 58 عدد

 

 

 
                                                           

84 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 91. 
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 عينة البحث -2
طريقة طلبة الصف الثالث "أ" ابستخدام مجيع يعين البحث هذا أما عينة 

 Eksperimentابجملموعة التجريبية ) يف تعليم املفردات يسمى النشيد بوسيلة الصور

Class( والصف الثالث "ب" ابجملموعة الضابطة )Control Class.) 
مدرسة اللغة العربية أن اختار البحث الصف الثالث أ بعد املقابلة مع 

اجملموعة التجريبية. بسبب مقابلة من الدرجة أ من ب التجمع على أساس درجات 
 االختبار تدل أن نتائج الصف الثالث أ أقل من الصف الثالث ب.

 : عينة البحث3.2اجلدول 

 البيان اجلملة الصف رقمال

 التجريبيةاجملموعة  29 "أ" ثالثال 1

 اجملموعة الضابطة 29 "ب" ثالثال 2

  58  اجلملة

 

 البياانت ومصادرها  -ه
 البياانت -1

 .الثانية البياانت يف هذا البحث نوعان: البياانت األساسية والبياانت
 البياانت األساسية -أ

نتائج االختبار القبلى أما البياانت األساسية يف هذا البحث هي 
 الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية لطلبة واالختبار البعدي

 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.اإلسالمية املتكاملة 
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 البياانت الثانية -ب
 هذه البياانت عبارة عن تصور عام على حمل البحث وهي تشتمل على:

اإلسالمية املتكاملة  اتريخ أتسيس عن املدرسة ضياء الوداد االبتدائية-1
 كاليمنتان اجلنوبية.بتانه بومبو  

بتانه بومبو اإلسالمية املتكاملة  هوية املدرسة ضياء الوداد االبتدائية-2
 كاليمنتان اجلنوبية.

اإلسالمية املتكاملة  مدرسة ضياء الوداد االبتدائيةوأهداف رؤية وبعثة -3
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

اإلسالمية  داد االبتدائيةدرسة ضياء الو أحوال املدرسني واملوظفني يف م -4
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.املتكاملة 

بتانه اإلسالمية املتكاملة  مدرسة ضياء الوداد االبتدائيةأحوال الطلبة يف  -5
 بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

اإلسالمية  درسة ضياء الوداد االبتدائيةأحوال املرافق والبنية التحتية يف م -6
 ه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.بتاناملتكاملة 

اإلسالمية املتكاملة  درسة ضياء الوداد االبتدائيةجدول الدراسية يف م-7
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

 مصادر البياانت  -2
 وللوصول إىل تلك البياانت طلب البحث عن مصادرها من املوارد اآلتية:

اإلسالمية طلبة للصف الثالث "أ" و "ب" من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية  -أ
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.املتكاملة 

بتانه بومبو اإلسالمية املتكاملة رئيس املدرسة ضياء الوداد االبتدائية  -ب
 كاليمنتان اجلنوبية.
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البتدائية مدرسة اللغة العربية للصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد ا -ج
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.اإلسالمية املتكاملة 

بتانه بومبو اإلسالمية املتكاملة موظف املدرسة ضياء الوداد االبتدائية -د
 كاليمنتان اجلنوبية.

 أساليب مجع البياانت  -و
مجع البياانت يف هذا البحث يهدف إىل احلصول على املواد واملعلومات 

واملعلومات املوثوقة. للحصول على البياانت، يكون مجع البياانت واحلقائق 
 املستخدمة يف البحث كما يلي:

 اإلختبار -1
يستخدم االختبار للحصول على البياانت واملعلومات حول قدرة الطلبة 
على تذكر وإتقان املواد الدراسية. وسيستخدم الباحث طريقة االختبار القبلى 

البعدي بشكل املكتوب. تتكون األسئلة اليت ستجرهبا بشكل املكتوب واالختبار 
 .Menjodohkan)سؤال املكتوب املزوجة )50الختبار القبلي واالختبار البعديل

طريقة وأما االختبار القبلي هو جيري قبل اعطاء التصرف ابستخدام 
االختبار البعدي هو جيري بعد اعطاء التصرف النشيد بوسيلة الصور، وأما 

ريقة النشيد بوسيلة الصور يف تقومي تعليم املفردات. وستستخدم طابستخدام 
 نتائج هذه بياانت االختبار كمرجع الستخالص النتائج يف هناية البحث.

 الواثئق -2
يستخدم الباحث طريقة الواثئق يف هذا البحث ملعرفة وتسجيل األمور 

ريخ أتسيس عن املتعلقة ابلبياانت املطلوبة يف البحث، خاصة البياانت الثانية ات
 وأهداف املدرسة، وأحوال املدرسنيرؤية وبعثة ، و هوية املدرسة، و املدرسة

اليت  ، وجدول الدراسيةاملرافق والبنية التحتية واملوظفني، وأحوال الطلبة، وأحوال
 وغري ذلك.ن املالحظات حيصل عليها الباحث م
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 املقابلة -3
استعمل البحث هذه املقابلة ليحفر البياانت عن تعليم اللغة العربية من 

بتانه ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة لطلبة الصف الثالث من مدرسة 
 بومبو كاليمنتان اجلنوبية وتصوير موقع البحث.

 املالحظة -4
يف  تستخدم البحث يف هذا البحث املالحظة األول يف عملية تعليم طلبة

طريقة النشيد بوسيلة الصور  الفصل ملعرفة ما تغيري قبل وبعد جتربية ابلستخدام
 يف تعليم املفردات.

 . مصوفة عن البياانت ومصادرها وأسلوب مجع البياانت3.3اجلدول 

 مصادر البياانت البياانت الرقم
أسلوب مجع 

 البياانت

 البياانت األساسية -أ 1
نتائج االختبار القبلى 

لطلبة  واالختبار البعدي
الصف الثالث من مدرسة 
 ضياء الوداد االبتدائية

بتانه اإلسالمية املتكاملة 
 بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

 
 الطلبة

 
 االختبار

 البياانت الثانية -ب 2
اتريخ أتسيس عن -1

املدرسة ضياء الوداد 
اإلسالمية املتكاملة  االبتدائية

 
رئيس املدرسة 
ومدرسة اللغة 

 العربية واملوظف

 
الواثئق واملقابلة 

 واملالحظة
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بتانه بومبو كاليمنتان 
 اجلنوبية.

هوية املدرسة ضياء الوداد -2
اإلسالمية املتكاملة  االبتدائية

بتانه بومبو كاليمنتان 
 اجلنوبية.

وأهداف رؤية وبعثة -3
املدرسة ضياء الوداد 

اإلسالمية املتكاملة  االبتدائية
بتانه بومبو كاليمنتان 

 اجلنوبية.
 أحوال املدرسني-4

درسة ضياء واملوظفني يف م
سالمية اإل الوداد االبتدائية

بتانه بومبو املتكاملة 
 كاليمنتان اجلنوبية.

مدرسة أحوال الطلبة يف -5
 ضياء الوداد االبتدائية
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بتانه اإلسالمية املتكاملة 
 بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

املرافق والبنية  أحوال-6
التحتية يف املدرسة ضياء 

اإلسالمية  الوداد االبتدائية
بتانه بومبو املتكاملة 

 اجلنوبية.كاليمنتان 
جدول الدراسية يف  -7
 درسة ضياء الوداد االبتدائيةم

بتانه اإلسالمية املتكاملة 
 بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

 

 تصميم القياسات  -ز
فاملقتضى شيء ما من أجل تسهيل مرحلة حتليل البياانت يف الباب الرابع، 

 صحة للقياس يف هذه البحث، كما يلي:
 كيف لتقسيم نتيجة تعليم الطلبات ابستخدام الرموز من علنان وسيتياوايت ابلرموز:

 𝒩 = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝓍 100 

: 𝑁 قيمة األخري 

 األتية:قيمة حصل األخري لطلبة أتويل ابستخدام دليل 
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 : تفسري حصول تعليم الطلبة.3.4 اجلدول

 بيان قيمة رقم

 ممتاز 90-100 1

 جداجيد  80-89 2

 جيد 70-79 3

 انقص 70< 4
 أسلوب حتليل البياانت  -ح

أما أساليب حتليل البياانت يف هذا البحث إبحصاءات حتليلية هي اختبار 
( قبل غجراء االختبار األول فعلت الباحثة احلساابت Uji Tاملختلفة أو اختبار ت )

 IBM SPSSاإلحصائية اليت حتيط من املتوسط واملعيار اإلحنراف. واستعملت الباحثة 

Statistic  لنيل البياانت يف استخدام االختبارات السابقة. 25اإلصدار 
انس استخدم وملعرفة املتوسطة واملعيار االحنرايف واختبار الطبيعية واختبار التج

 الباحث ابستخدام الطريقة احلسابية لتحليل البياانت فيما يلي:
 (Rata-rataاملتوسط ) -1

عند سودجان أن لتشبيت مؤ هالث نتيجة التعلم احلصول لطالب يستطيع أن 
 يعرف من خالل املعدل الذي حدده:

�̃�= ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
  

 البيان:

 �̃�( قيمة املتوسط = Mean) 

  ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖 نتيجة الضرب بني كل البياانت مع تواترها= جمموع 
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∑ 𝑓𝑖=   85جمموع البياانت 

 (Uji Normalitasاختبار الطبيعية ) -2
يع البياانت. كان االختبار الطبيعية مستخدما ملعرفة الطبيعية من توز 

 -مغروفممتحن طبيعية البياانت اليت حتصل ابلبحث استخدام اختبار قل
بياانت كميا،سوف يستطيع عملية  ( يفKolmogoorov-smirrnovمسرنوف )

 االختبار الطبيعية. خبطوات االختبار كما يلي:
 افتح الطبيعية   -أ

 Analyze- Non Parametik Test-I Sampleاختبار  -ب

 Test Variable Listادخل املغري إىل   -ج

 عيةابختبار الطبي Test Distributionاختبار "املربع االختبار" يف   -د

 انفر نعم  -ه

 :IBS SPSS V.25وأصل أخذ القرار يف االختبار الطبيعية من 
ت كون البياان.،. فت 5أكرب من  Asymp. Sig. (2-tailed)إذا كانت قيمة  -أ

 .الطبيعية
 كون البياانت.،. فت 5أصغر من  Asymp. Sig. (2-tailed)إذا كانت قيمة  -ب

 86.الطبيعيةغري 
 (Uji Homogenitasاختبار التجانس ) -3

نس. استخدام البياانت الطبيعية، مث يفعل االختبار التجا وبعد توزيع
خلطوات اختبارها اوأما  اختبار التجانيس ملعرفة هل نتيجة الطلبة جتانس أم ال.

 هي كما يلي:

                                                           
85 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 67. 
86 Ibid,. h. 150. 
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 وعة التجربية اجملموعة الضابطة واجملم Viewانقل نتيجة الطلبة إىل بياانت  -أ
  Analyze- Compare Means- One Way Anovaاختبار   -ب

 Optionsانفر   -ج

 Homogeneity of Variance Testاختبار يف الصندوق   -د

 انفر "مث" ونعم  -ه
 :IBM SPSsوأصل أخذ القرار يف اختبار التجانس من 

 .،. فتكون البياانت5أكرب من  Asymp. Sig. (2-tailed)إذا كانت قيمة  -أ
 التجانس.

.،. فتكون البياانت 5أصغر من  Asymp. Sig. (2-tailed)إذا كانت قيمة  -ب
 87 غري التجانس.

 (Uji Tاالختبار ت )  -4
هل هي من تلك  العيتني املستخدمة ملقارنة tاختبار املقارنة هي اختبار 

 ها كما يلي:البياانتني )الفرق( متسوية أو خمتلفة. وأما اخلطوات اختبار 
 لتجربيةااجملموعة الضابطة واجملموعة  Viewأدخل نتيجة الطلبة املغري  -أ

ىل مزخورة ابجملموعة الضابطة هي اجملموعة األو  Viewالبياانت   -ب
 واجملموعةالتجريبية هي اجملموعة الثانية

 Analyze- Compare Means- Independent- Simple T Test  -ج

 أدخل اجملموعة إىل صندوق "اجملتمع املغري"  -د

 انفر  -ه

 لثانية(الثانية ب )اأخزر اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملموعة  -و

 انفر "مث" ونعم -ز
                                                           

87 Ibid,. h. 151. 
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 :IBM SPSSمن  tوأصل أخذ القرار يف اختبار 

.،. فال توجد 5أكرب من  .Asymp. Sig (tailed-2: إذا كانت قيمة )𝐻𝑜  -أ
 فروق إحصائية.

.،. فتوجد 5أصغر من  .Asymp. Sig  (tailed-2: إذا كانت قيمة ) 𝐻𝑎 -ب
 88.فروق إحصائية

                                                           
88 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 107 


