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 الثالث الباب
 البحث منهج

 
 نوع البحث - أ

ىو حبث ميداين، يعين البحث إىل ادليدان مباشرة لدراسة النوع من ىذا البحث 
تكاملية القراءة واإلنشاء النتيجة التعلم للطلبة الذين يدرسون باستخدام اسًتاتيجية 

 الثانيةالثانوية احلكومية  عشر بادلدرسة ثاىنيف تعليم القراءة لدى طلبة الصف ال التعاونية
حث على مدخل الكمي ىو ادلدخل الذي ويستخدام ىذا الب بنجرماسني. النموذجية

يستخدام عادة الختبار نظرية أن تقدم حقيقة أو وصفا لإلحصاء، إلظهار العالقة بني 
ادلتغريات وغريىا على تطوير ىذا ادلفهوم، وتطوير أو يصف شيئا.

38 
 

 تصميم البحث - ب
ىذا البحث مصّمم بالتخطيط على األسلوب التجرييب الذي يستخدام دلعرفة 

 اجملموعةليكون  رلموعتنيفتختار الباحثة منها  39مستوى الفرق بني العيّنتني ادلتعّلقتني.
تفليدية اليت استخدمتها  اجملموعة الضابطةالباحثة  تعليميعين  يةباجملموعة التجر و  ةالضابط

القراءة واإلنشاء سًتاتيجية ابفتعّلمو الباحثة اجملموعة التجربية مدّرس اللغة العربية و 
يف ادلدرسة  (Cooperative Integrative Reading and Composition) نيةتكاملية التعاو ال

 بنجرماسني. النموذجية الثانية اإلسالمية احلكومية الثانوية
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، اللقاء الثاين حىت ىقبلربّطط الباحثة سّتة لقاءات. اللقاء األول االختبار ال
، واللقاء موعة التجربيةليكون اجملموعة الضابطة واجملاخلامس لتنفيذ تعليم القراءة يف 

 .ىالسّتة لتنفيذ االختبار البعيد
 

 وعيّنتو البحث رلتمع - ج
 أما .البحث أغراض سيكون وعيّنتو البحث رلتمعالباحثة  تعنّي  البحث ىذا يف

اإلسالمية  الثانويةعشر بادلدرسة  ثاىنطلبة الصف ال: ىو البحث معلومة يف رلتمع يكون
، رلموعتنيادلذكور يوجد  عشر ثاىنال. يف الصف بنجرماسني النموذجية الثانيةاحلكومية 

 (Ilmu Bahasa & Budaya)عشر قسم العلوم اللغة والثقافية  ثاىنال الصفيعين  عيّنتوو 
 ةكان عدة الطلب  دم الطريقة التقليديةخاليت سيست  (control class) كمجموعة الضابطة

 (Ilmu-ilmu Keagamaan)ية عشر قسم العلوم الدين ثاىنال الصفو  ( نفرا.ٕٗ)
القراءة واإلنشاء  سًتاتيجيةاليت سيستخدام اال  (experiment class)كمجموعة التجربية 

وعددىم (Cooperative Integrative Reading and Composition) تكاملية التعاونيةال
 .طلبا( ٖٓ)

   ٖ. ٔاجلدول 
 بنجرماسني النموذجية ثانيةال اإلسالمية احلكومية الثانويةالبحث بادلدسة  عينة

 بيان العدد الصف
عشر قسم  ثاىنال الصف

 Ilmu)العلوم اللغة والثقافية 

Bahasa & Budaya) 

 رلموعة الضابطة ٖٕ

عشر قسم  ثاىنال الصف
 Ilmu-ilmu)العلوم الدينية 

Keagamaan) 

 رلموعة التجربية ٖٔ

  ٗ٘ اجملموع
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 البيانات ومصادرىا -د
 البيانات ( أ

البيانات احملتاجة يف ىذا البحث فأقسم إىل نوعني، مها البيانات  أما
  األساسية والبيانات الفرعية.

 البيانات األساسية -1
أما البيانات األساسية يف ىذا البحث فهي نتيجة من االختبار 

اإلسالمية  الثانويةعشر بادلدرسة  ثاىنالقبلى والبعدى لدى طلبة الصف ال
 بنجرماسني.  نموذجيةال الثانية احلكومية

 البيانات الفرعية -2
البيانات الفرعية ىي البياتان عن موقع البحث اليت تشمل حملة 

 الثانية اإلسالمية احلكومية الثانويةالتاريخ القصور لتأسيس ادلدرسة 
حال الطلبة وحال ادلدرسني وحال ادلوظفني بنجرماسني، و  النموذجية

 دلدرسة وجدول التعلم.وادلرافقني والبنية التحتية يف ا
 

 مصادر البيانات  ( ب
 للحصول على البياتة احملتج يف مصادر البيانات التالية:

 الثانويةعشر بادلدرسة  ثاىنادلستجبون، ىو الطلبة يف الصف ال -ٔ
 بنجرماسني. النموذجية الثانية اإلسالمية احلكومية

دلوظف اإلداري العربية وا للغةادلخربون، ىو رئيس ادلدرسة ومدرس ا  -ٕ
 بنجرماسني. النموذجية الثانيةاإلسالمية احلكومية  الثانويةيف مدرسة 
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 أساليب مجع البيانات - ه
 استعملت الكاتبُة الطرائق جلمع البيانات، وىي كما يلي:

، اختبار أدوة يف ىذه الدراسة ىو أن نرى قدرة العربية مهارات االختبار ( أ
 الثانيةعشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اىنثتعليم القراءة يف الصف ال

بنجرماسني. استخدام الباحثة االختبار للوقوف على نتائج تعليم  النموذجية
 تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الالقراءة باستخدام اسًتاتيجية 

(Cooperative Integrative Reading and Composition) عشر  ثاىنال لطلبة
بنجرماسني واالختبار  النموذجية الثانيةسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دبدر 

نوعان ىو االختبار القبلى واالختبار البعدى. فاالختبار القبلى ىو االختبار 
 تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الالذى يفعل قبل استخدام اسًتاتيجية 

(Cooperative Integrative Reading and Composition) .يف سيطرة القراءة 

القراءة البعدى ىو االختبار الذى يفعل بعد استخدام اسًتتيجية  واالختبار
 Cooperative Integrative Reading and) تكاملية التعاونيةواإلنشاء ال

Composition) .يف سيطرة القراءة 
الت الذي متصل اعن ح البحث مكان إىلمباشرة  الباحثةعمل ت، مالحظة ( ب

فعال   عنإستعملت الباحثة  ىذه صناعة ليعمل مالحظة  .ع مسألة حبثم
 Cooperative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء السًتاتيجية ااستخدام 

Integrative Reading And Composition) طلبة الصف  لدى ءةاتعليم القر  يف
 نجرماسني.بالنموذجية  الثانيةاحلكومية  ثانويةال عشر بادلدرسة ثاىنال

، ادلقابالت وإجراء ادلقابالت أو السؤال واجلواب مباشرة إىل سلرب ادلقابلة ( ج
للحصول على البيانات الالزمة. وىو مدير ادلدرسة، ومدرس اللغة العربية، 

 والطلبة.
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، ىذا األسلوب ىي وسيلة للحصول على بيانات عن الوثائق يف الوثائق ( د
من خالل الًتث ادلكتوب، وخاصة يف  تبياناعشر ومجع ال ثاىنالالصف 

شكل ادلخفوظات والكتب وكذلك على اآلراء والنظريات وغريىا من 
القضايا ادلتعلقة بالتحقيق. ىذا األسلوب الوثائق اليت أجريت جلمع الزوائد 

 سلتلفة من الطريقة السابقة ىي طريقة ادلالحظة وادلقابالت واالختبارات.
 

   ٖ. ٕ جدول
 ت ومصادرىا وأسلوب مجع البيانات :مصفوفة بيانا

مصادر  البيانات رقم
 أسلوب مجع البيانات البيانات

 وىي: البيانات األساسية  -ٔ

 ختبار القبلىقيمة اإل ( أ
  قيمة اإلختبار البعدى ( ب

 
 

 الطلبة

 

و  اإلختبار القبلى
 اإلختبار البعدى

 وىي: فرعيةالبيانات ال -ٕ
تأسيس ادلدرسة تاريخ  ( أ

 الثانيةاحلكومية انوية الث
 بنجرماسنيالنموذجية 

حال الطلبة وحال  ( ب
ادلدرسني وحال ادلوظفني 

وادلرافقني والبنية التحتية يف 
احلاالت ادلّدية ادلدرسة 

 دلباين ادلدرسة

 

 الوثائق

 

الوثائق 
 وادلخرب

 

 وادلقابلة التوثيق

 

 ، ادلقابلةالتوثيق
 وادلالحظة
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 تصميم القياسات -و
 ىذه ىف للقياس صحة دبا فادلقتضى, الرابع الباب يف البيانات ربليل مرحلة من بناء       
  :التايل كما, البحث

 نتائج تعليم الطلبة     

من اجلانب اللغوي بادلادة  ادلؤشر : نتائج االختبار القبلى والبعدى الطلبة يف تعليم القراءة
 ادلناسبة.

باستخدام  القراءةانب تقدير لنتيجة تعّلم تصميم القياسات جو  ٖ. ٖ :اجلدول
 Cooperative Integrative Reading And) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال

Composition)40. 
 

يجة نت البيان
 األخرة

 اجلملة

 جوانب تقدير

 الرقم إسم الطلبة

 اجلانب اللغوي

فهم 
األفكار 
 الرئيسية

فهم 
 الّنصوص

فهم 
الكلمة 

أو 
 اجلملة

       ٔ 
       ٕ 
       ٖ 
حيت         

كل 
                                                             

،الطبعة األول، اضاءات دلعلّمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،عبد الرمحن بن إبرىيم الفوزان ٓٗ
 .ٕٓٓ .ص ،ه(ٕٖٗٔ)الرياض:
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مجلة 
الطلبة 

يف 
 الفصل

 
 .ٔٗقراءة: قياسات دلعرفة قدرة الطلبة على ال  ٖ. ٗاجلدول 

 التقدير ادلؤثرات العناصر الرقم
)النحو  فهم الكلمة أو اجلملة .ٔ

 والصرف(
 دقيق جدا  -
 دقيق -
 ناقص الدقيق -
 غري الدقيق -

ٗ 
ٖ 
ٕ 
ٔ 

 دقيق جدا  - هم الّنصوص ف .ٕ
 دقيق -
 ناقص الدقيق -
 غري الدقيق -

ٗ 
ٖ 
ٕ 
ٔ 

 دقيق جدا  - فهم األفكار الرئيسية .ٖ
 دقيق -
 ناقص الدقيق -
 غري الدقيق -

ٗ 
ٖ 
ٕ 
ٔ 
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 :اآلتية الدليلة باستخدام ربديد الطلبة آخر ربصيل  قيمة 

 .الطلبة تعليم حصول تفسري  ٖ. ٘ :اجلدول
 رقم

(ٔ) 

 مةقي

(ٕ) 

 بيان

(ٖ) 

 شلتاز ٓٓٔ – ٓٓ،ٜٔ  .ٔ

 جدا جيد ٓٓ،ٜٓ – ٓٓ،ٔٛ  .ٕ

  جيد ٓٓ،ٓٛ – ٓٓ،ٔٚ  .ٖ

 مقبول ٓٓ،ٓٚ – ٓٓ،ٔٙ  .ٗ

 ناقص ٓٓ،ٓٙ – ٓٓ،ٔ٘  .٘

 جدا ناقص ٓٓ،ٓ٘ – ٓ  .ٙ

 
 وغريه موجود لتحديد اإلحصاء باالختبار العملية من ربّصل الذى القيمة ذلك وبعد

 ربليل أسلوب يف بالّتفصيل وبنّي  يبحث الذان الصفان تعليم نتائج من كبريال اإلختالف
 .البيانات

 الطلبة تعلم نتيجة لتقييم كفيفية الرابع، الباب يف البيانات مرحلة إطار يف لسّهل
 :زبالرم وسيتياوان عثمان الرمز باستخدام

N = 100
maksimalskor 

perolehanskor 
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 :البيان
N =ٕٗاألخري نتيجة 
 

 أسلوب ربليل البيانات - ز
 عمل ذلك، وبعد وصفية، بطريقة حّلها الباحث مث سريىاوتف البيانات مجع بعد      

 أْخذىا من أي. استفرائية بطريقة ادلستخدمة اخلالصة ألخذ مث. الكّمي دبدخل التحليل
 .العامة األحوال إىل اخلاصة األحوال متر

 يف الطلبة إستجابة مالحظة مث الطلبة العملية بالطبقة ةمنسب البيانات ةالباحث ل  ح      
 .الوسيلة ىذه باستخدام ومقابلتها يميةتعل

 Mann-Whitney اختبار أو ادلختلفة اختبار ىى االستخدام التحليلى إحصاءات      

 و ادلتوسط من حييط اإلحصائية احلسابات من يفعل األول االختبار إجراء قبل u) اختبار)
 ويستخدم. التجانس و يةالطبيع  توجيع البيانات اذا tاختبار  اإلحنيار ادلعيارى. يستخدم

 .الطبيعية  توجيع غري  البيانات اذا u) اختبار) Mann-Whitneyاالختبار
 

 ادلتوسط -ٔ

 أن يستطيع لطالب احلصول التعلم نتيجة مؤىالت تثبيت أن سودجان عند
 : بـ حدده الذي ادلعدل خالل من يعرف





i

ii

f

xf
x 

 :البيان
 (mean) ادلتوسط قيمة=   ̅ 

 تواترىا مع البيانات كل بني الضرب نتيجة رلموع=      ∑
 ٖٗالبيانات رلموع=    ∑
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 االحنراف ادلعياري -ٕ

 وقيمة ادلتوسط قيمة من البيانات لتحليل ٕٕ versi spssبررلة ةالباحث استخدم
 : تلي كما التحليل خبطوات االحنراف ادلعياري

  Analyze-Descriptive Statistics-Descriptive القائمة فوق انقر ،أوال
 س ادلتغري ادلربع إىل الطالب قيمة أدخل ،ثانيا
 ، مثّ  ,Options- centang Mean, Std. Devition dan Variance نقرا ،ثالثا
 ، انقر نعم.رابعا

 
 الطبيعية االختبار -ٖ

 شلتحن. البيانات توزيع من الطبيعية دلعرفة مستخدمة الطبيعية االختبار كانت
 مسرنوف-قلمغوروف اختبار استخدام بالبحث ربصل اليت البيانات طبيعية

(Kolmogorov-Smirrnov)  

بشرط  statistik parametrik اإلختبار عملية يستطيع سوف كميا، بيانات يف
تلك البيانات عادية، أدالة تلك البيانات العادية اإلختبار الطبيعية. عمل 

-Kolmogorov) مسرنوف-قلمغوروفاإلختبار الطبيعية باستخدام اإلختبار 

Smirrnov )باستخدام زلسوبة يعيةالطب اإلختبار. الطلبة مخسون فوق عينتو إذا 
 : تلي كما ربليلها خطوات أما, ٕٕ versi spssبررلة
 الطبيعية افتح ،أوال
 analyze - Nonparametric Test - Legacy Dialogs – 1-Sample إختار ،ثانيا

K-S 

 Test Variable  list إىل ادلغري أدخل ،ثالثا

 بإختيار الطبيعية Test Distribution يف" اإلختيار ادلربع" إختار مث ،رابعا
 ، انقر نعم. خامسا
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اخلالصة من ىذه التحليلية إذا قيمة ملحوظها أكرب من درجة ادلغزى 
درجة ادلغزى  من أصغر ملحوظها قيمة إذا بل. عادية فالبيانات.  ٘ٓ ٓ     
 .العادية غري فالبيانات  ٘ٓ ٓ     

 
 سالتجان االختبار -ٗ

 اإلختبار استخدم. التجانس االختبار يفعل مث, الطبيعية البيانات عتوزي وبعد      
 versi spssبررلة الباحث استخدم ال، أم ذبانس الطبة قيمة ىل دلعرفة التجانس

 : تلي كما اختبارىا خطوات أما و. ادلذكورة البيانات لتحليل ٕٕ
 التجريبية موعةواجمل الضابطة اجملموعة view بيانات إىل الطلبة قيمة وانقل ،أوال
 analyze-Compare Means-One Way Anova إختار ،ثانيا

 dependent list dan Factor list إىل ادلغري أدخل ،ثالثا

 .Homogeneity of variance testمث إختار يف الصندوق  -Options انقر ،رابعا
 ، انقر "مثّ" و نعم.خامسا

 
  t االختبار -٘

 عينة من الواضح الفروق توجد العينة ىل رنةدلقا  مهدوفة االختبار ىذه
 االختبار حساب Independent-sample T test ىي ادلستخدمة االختبار. األخرى

t بررلة باستخدامversi spss ٕٕ. تلي كما اختبارىا خطوات أما و : 
 .يةاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريب view، أدخل قيمة الطلبة إىل ادلغري أوال
مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل  data viewالبيانات  ،ثانيا

 واجملموعة التجريبية ىي اجملموعة الثاين.
 Analyze, pilih Compare Means, lalu pilih Independent- Samples T Test ،ثالثا

 ، وانقل قيمة اختبار متوسط احملتوى إىل صندوق اختبار ادلغري "س"رابعا
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 خل اجملتمع إىل صندوق "اجملتمع ادلغري"، أدخامسا
 Define Groups، انقر سادسا

 ، أخزر اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملتمع الثاين ب )الثاين(سابعا
 ، انقر )مث( و نعم.سامنا

اخلالصة من ىذه االختبار ىي إذا قيمة ادللحوظ أكرب من درجة ادلغزى 
 ادلغزى درجة من أصغر وظادللح قيمة إذا مقبول، Ho ف  ٘ٓ ٓ     
 .مردود Ho ف  ٘ٓ ٓ     

 
 (U اختبار)  (Mann Whitney) ويتين مان اختبار -ٙ

 ويتين مان اختبار فادلستخدمة الطبيعي التوزيع غري التحليلة البيانات إذا
 استخدام كادلعياري U اختبار يهدف, سوغيونو عند و. أيضا Uاختبار يسمى أو

 الختبار الطريقة ىذه وتستخدم. تتحقق مل باراميًتيتها الشرط كان إذا t اختبار
 versiبررلة باستخدام االختبار  خطوات أما و. السكانني اختالف من اذلدف

spss ٕٕ يلي كما : 
 التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة view ادلغري إىل الطلبة قيمة أدخلي ،أوال

 .احملتوى متوسط اختبار بقيمة
مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewات البيان ،ثانيا

 التجريبية ىي اجملموعة الثاين.
 2 مث اختار ,Nonparametrik Tests, Legacy Dialogs اختار ,Analyze ،ثالثا

Independent Samples 

 Test Variabel List، أدخلي قيمة اختبار متوسط احملتوى إىل الصندوق رابعا

 Grouping Variable، أدخل اجملتمع إىل الصندوق اخامس

 Define Groups، انقر سادسا

 أخزر اجملموعة األوىل ب )األوىل( واجملتمع الثاين ب )الثاين(، سابعا



ٗ٘ 
 

 

 ، انقر "مثّ" و "نعم".سامنا
اخلالصة من ىذه االختبار ىي إذا قيمة ادللحوظ أكرب من درجة ادلغزى 

 ادلغزى درجة من أصغر ادللحوظ قيمة إذا مقبول، Ho ف  ٘ٓ ٓ    
 .مردود Ho ف ٘ٓ ٓ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 


