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الباب الثالث

منهج البحث

نوع ومدخل البحث-أ

ز فر اسرتاتيجيةاستخدامعن فعالية field research)ان (نوع البحث هو حبث امليد
املتوسطة هداية اهللامدرسة الصف السابع يف ةبلطلفرداتاملتعليم ترقية نتائجعلىالبطاقات

.اإلسالمية مبرتابورا

البحث مدخال كميا ضغط حتليله يف .مدخال كمّيااستخدامبحثالذلك ، قامت الب
١طريقة االحصاء.البيانات عدد املصنوع ب

تصميم البحث-ب
هو املالحظة يف ظل احللة املصنوع التجريبية. املنهج يبيهذا البحث هو حبث التجر 

موضوع هو البحث الّزمان مبوجود مضاربة مالية على التجريبيةوينظم الباحث، والبحث 
أما تصميم هذا البحث كما حتتوي :٢البحث مع موجود الضابطة.

موعة االختبار البعديالتجرييباالختبار القبليا
1O-3Oالضابطة
2Ox4Oالتجريبية

١ Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, ٢١٠٢), h. ٣
٢ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers,٢٠١٥), h. ٦٤
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بيان 
1Oموعة الضابطة: نتيجة االختب ار القبلي يف ا
2Oموعة التجريبية : نتيجة االختبار القبلي يف ا
3Oموعة الضابطة : نتيجة االختبار البعدي يف ا
4Oموعة التجريبية : نتيجة االختبار البعدي يف ا

x :موعة اليت استخدام اسرتاتيجية فرز البطاقات ا

مجتمع البحث وعينته-ج

مع البحثمجت-١

تمع يف هذا البحث هو الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية الصف السابع يف ا
، كما يف اجلدوال: اإلسالمية  مبرتابورااملتوسطة هداية اهللامدرسة 

اجلدوال 
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تمع وان يتذكر حبدو  ها عينة استخدامفد الوقت والقوة واملال من الباحثألن كبري ا
" فقد.هي الفصل األول "أ" و "ب
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عينة البحث-٢

هو ه الباحثفعينة البحث الذي عرضتالعينة الغرضية. استخداميف هذا البحث 
) طالبا. ويقسم الطلبة أىل ٧٤و سبعون (عددهم أربعو "أ" و "ب"بعالساالصفالطلبة

) نفرا و من ٣٧ي كان عدة طلبته سبع و ثالثون (الفصلني و هو الفصل السابع "أ" الذ
) نفرا كذلك. فالصف السابع ٣٧كان عدة طلبته سبع و ثالثون (الفصل األول "ب" الذي

controlالضابطة ( موعةا"أ" يسمى ب class(ن الطلبة لفهم اللغة العربية ألن كثري ع
موعةالصف السبع "ب" يسمى بما ااو ن املدرسة اإلبتدائية اإلسالميةمباجليدة و اكثر

ألن كثري عن الطلبة من املدرسة اإلبتدائية العامة،  experiment class)( التجريبية
كما يف اجلدوال :

البياناجلملةالفصل
السبع ب
السبع أ

٣٧
٣٧

التجريبيةوعةما
الضابطةموعةا

٧٤اجلملة

البيانات ومصادرها-د

البيانات-١
أما البيانات احملتاجة يف هذا البحث فاقسم اىل نوعني ، مها البيانات األساسية 

والبيانة الفرعية.
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البيانات األساسية.)أ

البعديختباراالالقبلي وختباراالنتائجهذا البحث هييفاألساسية أما البيانات 

ت الفرعیة)ب .البیا

بورااملتوسطة األسالمية احلكوميةهدایة هللا مدرسة رخي بناء )١ مار

بورااملتوسطة األسالمية احلكوميةمدرسة هدایة هللا احوال طلبة )٢ مار

ر )٣ بورااملتوسطة األسالمية احلكوميةمدرسة هدایة هللا احوال مد مار

بورااملتوسطة األسالمية احلكوميةمدرسة هدایة هللا لوازم احوال )٤ مار

رس يف )٥ بورااملتوسطة األسالمية احلكوميةمدرسة هدایة هللا دوال ا مار

.مصادر البيانات-٢

موعة جياد مصادر البيانات يف هذا البحث  موعة الضابطة و ا التجريبيةهي ا

أساليب جميع البيانات-ه
جلميع البيانات يف هذا البحث ، استخدمت الباحثة على النحوى التايل :

استخدامللوقوف على نتائج تعليم املفردات بختباراال: استخدم الباحثاختبار-١
الصف السابع يف على تعليم املفردات لدى طلبة فراز البطاقاتسرتاتيجيةاال

ختبارنوعان هو االختبار. واالرااإلسالمية  مبرتابو املتوسطة هداية اهللامدرسة 
استخدامالذي يفعل قبل ختبارالقليب هو االختبارالقليب و البعدى. فاال

ختبارالبعدى هو االختبارتعليم املفردات. واالعلىفراز البطاقات اإلسرتتيجية 
تعليم املفردات.علىز البطاقات فر سرتاتيجيةاالاستخدامالذي يفعل بعد 
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هذه الطريقة مستخدمة لتحصيل البيانات املوثقة من املدرسة املتعلقة عن التوثيق : -٢
حالة الطلبة واألساتذة واحلاالت املادية ملباين املدرسة وجدول الدرس و تاريخ 

.مدرسة هداية اهللا املتوسطة األسالمية  مارتابوراتأسيس 

فة التالية املصفو واملنظور أىللتبيني حول البيانات ومصادرها واسلوب مجع البيانات 

مصفوفة
.البياناتمجعأسلوبوالبياناتمصادروالبيانات

مصادر البياناتالبياناترقم
أسلوب 
مجع 

البيانات

)٤()٣()٢()١(

أ)
البيانات األساسية

موعة البعديختبارالقبلي و االختباراال موعة الضابطة و ا ختباراالالتجريبيةا

ب)

الفرعيةالبيانات
املتوسطة مدرسة هدایة هللا رخي بناء .١

بورااألسالمية احلكومية مار

املتوسطة مدرسة هدایة هللا احوال طلبة .٢
بورااألسالمية احلكومية مار

الوثائق ورئيس املدرسة

الوثائق ورئيس املدرسة و املعلمني

الوثائق 

الوثائق 
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ر .٣ املتوسطة مدرسة هدایة هللا احوال مد
بورااألسالمية احلكومية مار

سطة املتو مدرسة هدایة هللا احوال لوازم .٤
بورااألسالمية احلكومية مار

رس يف .٥ مدرسة هدایة هللا دوال ا
بورااملتوسطة األسالمية احلكومية مار

الوثائق ورئيس املدرسة و املعلمني

الوثائق ورئيس املدرسة و املعلمني

واملوظفونواملوظفون ، الوثائق

الوثائق

الوثائق 

الوثائق 

القياساتتصميم- و
للقيسصحةماشيئفاملقتضىالرابع،البابيفالبياناتحتليلاملرحلةيّسرهيكاليف

:التايلكماالبحث،هذايف
:املؤشر
.املدرسةيفوساعةالمبدةاملفرداتتعليميفالطلبةاألخريختباراالنتيجة
:قياسكيفية
:وهوسيتياوانوعثمانمنرموزاستخدامبالطلبةتعليمحصلتقديرطريقة

N = 100
maksimalskor

perolehanskor


:البيان
N =األخريقيمة
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البياناتتحليلأسلوب-ز
الصفيفتعليممنالطلبةإدراكوالعربيةاللغةتعليماملعريفقيمةمنالبياناتينال
ختباراالقيمةوولاألنصفالتقريربصفةالعربيةاللغةتعليمحصولوالبيانات. التجريبية

.األخري
األخريختباراالقيمةواألولنصفالتقريربصفةالعربيةاللغةتعليمحصولوالبيانات

.التحليلىإحصاءاتوالوصفىإحصاءاتاستخدامبالتحليل
اختبار(Mann-Whitneyاختبارأواملختلفةاختبارهىستخداماالالتحليلىإحصاءات

(uاإلحنيار واملتوسطمنحييطاإلحصائيةاحلساباتمنيفعلاألولارختباالإجراءقبل
ويستخدم. التجانسوالطبيعيةتوجيعالبياناتاذاtاختباراملعيارى. يستخدم  

.الطبيعيةتوجيعغريالبياناتاذاu)اختبار(Mann-Whitneyختباراال
المتوسط-١

يعرفأنيستطيعلطالباحلصوللتعلمانتيجةهالتمؤلتثبيتأنسودجانعند
:  بـحددهالذياملعدلخاللمن

= ∑
:البيان )mean(عدلاملقيمة=  ̅ ٣تواترهامعالبياناتكلبنيالضربنتيجةجمموع= ∑

٤Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, ٢٠١٤), h
٨١- ٨٠
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االنحرافالمعياري-٢
ختبارالقيمةاحتسابيفاملستخدمةالعينةالقياسياالحنافأواالحنرافاملعياري

. الطبيعية
S = ∑ − 2− 1

: البيان
S  =االحنرافاملعيار املعدلقيمة= ̅

البياناتعدد= 
, . . .٣, ٢, ١= iأماو, iإىلالبيانات= 

الطبيعيختباراال-٣
طبيعيةممتحن. البياناتتوزيعمنالطبيعيةملعرفةمستخدماالطبيعيةختباراالكان
كماختباراالخبطوات) liliefors(ليليفورساختباراستخدامبالبحثحتصلاليتالبيانات

:يلي
,املالحظة)أ , ……………. dijadikan	bilangan	baku	 , … . الرمزاستخدامب. = 	و̅(̅ )املثايلالقياسياالحنافواملعدلمن	
,العياريالعاديالتوزيعقائمةاستخداموالعياريعددهذهولكل)ب
,النسبةحمسوبةمث)ج … . تعتربالنسبةهذهإذا. بـمساويةأوأصغراليت.

)بـ ): فـ	( ) = 	 , , …….. 		 	 	
) Fالفرقحسب)د ) – S ( .مطلقهسعرحددمث(
بـيسمىالسعرهذاو, الفرقذلكمناملطلقاألسعاربنيأكربسعرخذ)ه

.
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قيمةاجلدولاستخدامببـةمقارن, الصفرفرضيةرفضأولقبول)و
=احلقيقةدرجةوجودمعبـ) liliefors(ليليفورساختباراحلرجة و, 5%	
اليتإذاالطبيعيتوزيعالسكانأنالصفرفرضيةرفض: هيمعيارها
.الصفرفرضيةتقبلأخرحالةيفو, منأكثرحظاملالبياناتحصلت

التجانسختباراال-٤
هواملستخدمةختباراال. التجانسختبارااليفعلمث, الطبيعيةالبياناتتوزيعوبعد

اخلطواتأماو. Fاجلدولاستخدامأصغربالتنوعيمقارنةاألعظمالتنوعيختباراال
:يليكماهيهااختبار 

		األصغرواألكربالفرقحساب)أ = 	 variansi	terbesarvariansi	terkecil
.قيمةمعقيمةاملقارنة)ب

db pembilang =n-1 )الفرقألكرب(
db penyebut =n-1 )الفرقألصغر(

5	%	) = (املغزىمستوي
ختبارالامعايري)ج
اذاtabelF>hitungFالتجانسفغري
اذاtabelFhitungFفالتجانس.
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tختباراال-٥

البياناتنيتلكمنهيهلملقارنةاملستخدمةالعينتنيtاختبارهياملقارنةاختبار
:يليماكهااختبار اخلطواتأماو. خمتلفةأومتسوية) الفرق(

)املعدلقيمةسابحل)أ )الفرقو( :األمثالكل( ̅ = ∑∑ 	و	 = ∑ ( 	)
: برمزtالسعرحساب)ب

t = 	 	( ) ( )
: البيان

)التجريبيةموعةا(األوىلاناتالبيجمموع= 
)الضابطةموعةا(الثاينالبيناتجمموع=  األوىلالبياناتاحلسابمعدلقيمة= ̅
الثاينالبياناتاحلسابمعدلقيمة= 
األوىلالبياناتتنوعي= 
الثاينالبياناتتنوعي= 

بـ%٥= املغزىستوىمبtتوزيعاجلدوليفtقيمةتثبيت)ج
 =( + − 2)

.املردودةaHواملقبولةoHفـ–tabelthitungttabeltإذاختباراالمعياريتثبيت)د
)Uاختبار( )Mann Whitney(ويتنيماناختبار-٦
يسمىأوويتينماناختبارفاملستخدمةالطبيعيالتوزيععدملتحليلاالبياناتإذا
كانإذاtاختباراستخدامكاملعياريUاختباريهدف, سوغيونوعندو. أيضاUاختبار
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اختالفمناهلدفختبارالالطريقةهذهوتستخدم. تتحققملباراميرتيتهاالشرط
: يليكماختباراالخطواتأماو. السكانني

املالحظةقيمةمنبدءاأعضائهاكلاملرحلةمنواملنفرديالفصلنيبنياجلمع-١
متسويةمالحظةمنأكثرأوموجودانكانإذا. األكرباملالحظةقيمةحىتاألصغر

.املعدلمبرحلةفاملستخدمة
	رموزمبجموعالثاينواألولللمثلاملراحلكلعددحساب-٢
مالحظةبـاألولالعينةمنحتسبمث, Uحصائياالختبارالا-٣ = 	 + ( )∑

مالحظةالثاينالعينةمنأو 			 = 	 ( )∑
: البيان

األوىلالعينةيفالعيناتعدد= 
الثانيةالعينةيفالعيناتعدد= 
األوىلالعينةمنUاالحصائياختبار= 
األوىلالعينةمنUاالحصائياختبار=  األوىلالعينةيفالرحلةجمموع= ∑ الثانيةالعينةيفالرحلةجمموع=∑

االيتUقيمةيفUقيمةتستخدم-٤ اووأصغرأ يقيمقبلو. ’Uبعالمةأكربأ
أكربقيمتهاإذاو،معمبقارنتها’Uأو’Uوجدهلبفحصاملهممناختبار

حتسب’Uقيمةو’Uالقيمةفـتلكمن
U = -U’.
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و،مقبولةaHفـU’≥Uإذاهوالقراراختاذباملعياري. اجلدوليفUبـقيمةUقيمةمقارنة-٥
احلرجبالسعرحىناملنجاستخدام(20<)األكرباهلاماختبار. مردودةoHفـU≥إذا
zيليكما :

Z= 	( )
أواذاومقبولة0Hفـ%5 =احلقيقيباملستوياذا

.مردودة0Hفـ
البحثإجراءات-ح

:هوالبحث،هذايعمل
األولىدرجة-١

البحثموقعإىلاألوىلاملالحظة)أ
الناصحاحملاضرإىلاالستشارة)ب
أنتساريجبامعةالرتبيةكليةيفالبحثمكتبإىلالبحثاقرتاحتفويض)ج

بنجرماسنياإلسالمية
إستعداديةدرجة-٢

البحثاقرتاحندوة)أ
الندوةبعدالبحثاقرتاح)ب
الرتبيةكليةعميدإىلالعلميالبحثرسالةاستطلبة)ج
البحثهلاالقدرمؤسسةإىلالعلميالبحثرسالةتفويض)د
الوثائقواملالحظةواملقابلةوحكالتجريبيةاستعداد)ه

2
α

2
α zzz 

2
αzz 

2
αzz 
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عمليةدرجة- ٣
يبتصل) أ املستعملةبالطريقةاملخربوا
املواقعيفالبياناتامجاع)ب
وحتليلهاالبياناتجتهيز)ج

اخباريةدرجة- ٤
البحثلتصحيحاملرشيداحملاضرمعاستشارة) أ

البحثحاصلترتيب) ب
البحثمناقشةإىلالبحثحتمل) ج


