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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع ومدخل البحث - أ

يقسو يف فعالية استخدام إسًتاتيجية جعن  (Field Research) نوع البحث ىو حبث ادليدان
درسة الاانوةة اسإسمامية احلوومية تعليم مهارة القراءة لطلبة الّصف احلادى عشر يف ادل

 بنجرماسُت.3
الّدةن أزوار، البحث مدخما  ستخدام مدخما كمِّيا. وفقا سيف الباحاة با تك، قامللذ

 1كمِّيا ضغط ربليلو يف البيانات عدد ادلصنوع بطرةقة اسإحصاء.
 

 تصميم البحث  - ب

وىذا البحث التجرةيب ةعٍت شبو التجرةبية ةعٍت النوع ىذا البحث مل ةومل لشروط البحث  
 2بو التجرةبية ال تطبع النطام ما معُّت.ش تستطيع أن ةقال علميكما طرةقة التجرةبية اليت 

يف  ادلنهج التجرةيب ىو ادلماحظةنذةر، وفقا لالتجرةيب.  وشب ذا البحث ىو تصميم حبثى
دبوجود مضاربة مالية  ىو البحث الّزمانالبحث التجرةبية و ، الباحثةنظم ظل احلالة ادلصنوع و 

ادلماحظة ةعطى  ادلعاملة ادلختلفة. ىدفو ىو  فصول 3الضابطة.على موضوع البحث مع موجود 
 ه فرق تأثَت العقب معاملة خمتلفة.دلعرفة موجود و غَت 

 موضوع البحث  -ج

                                                           
1
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5.  

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 133. 

3
 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 74. 
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يقسو يف تعليم مهارة القراءة إسًتاتيجية جاستخدام  فعالية أّما ادلوضوع من ىذا البحث فهو
 بنجرماسُت.3درسة الاانوةة اسإسمامية احلوومية الّصف احلادى عشر يف ادل لطلبة

 
 وعينته البحث مجتمع - د

 رلتمع البحث -1

الاانوةة اسإسمامية  درسةادليف الصف احلادى عشر  ةبالطل مجيع ىو البحث ىذا يف اجملتمع
 ، كما يف اجلدول : بنجرماسُت3احلوومية 

 بنجرماسُت. 3ة الاانوةة اسإسمامية احلوومية يف ادلدرساجملتمع الطلبة  1.3اجلدول 
 الرقم

(1) 
 الفصل

(2) 
 اجلملة

(3) 

 
 
 
 

 (1احلادى عشر )الدةن 
 (2احلادى عشر )الدةن 

 (1احلادى عشر )العلوم الطبيعية 
 (2احلادى عشر )العلوم الطبيعية
 (3احلادى عشر)العلوم الطبيعية

 (1احلادى عشر )العلوم اسإجتماعية 
 (2عشر )العلوم اسإجتماعية احلادى 

44 
44 
44 
33 
33 
42 
41 

 
 
 
 

 عينة البحث -2

طلبة.  87 وعددىم احلادى عشر الّصفّ  طلبة ىو الباحاة عرضتو الذي البحث فعينة
ةعٍت تعنية مع أخذ مصادر  (Porposive Sampling)م تقنية تعيُت العينة العينة تؤخذ أن تستخدو 
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قبل تعيُت الباحاة اجملموعة الضابطة واجملموعة التجرةبية، استعملت  البيانات باعتبارة ادلعينة.
 الباحاة عن االختبار القبلى.

  ادى عشرن  وىو الصّف احلفصما ةأخذ الباحاتفصول. و  سبعةوةقسم الطلبة إىل 
 "3العلوم الطبيعة " ادى عشراحل نفرا ومن الصفّ  33الذى كان عدة طلبتو" 2العلوم الطبيعة "

 اليت تستخدم" 2العلوم الطبيعة " ادى عشراحلنفرا. فالصّف  33 ان عدة طلبتوالذى ك
العلوم " ادى عشراحل( فالصّف experiment classةسّمى دبجموعة التجربة )جيقسو سًتاتيجية إ

 (. control classةسّمى دبجموعة الضابطة ) هااليت  ال تستخدم "3الطبيعة 

 

 البيانات ومصادرها  -ه
 البيانات -1

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

 البيانات األساسية) أ
بيانات عن إرتقاء الطلبة يف تعليم مهارة القراءة لدى تعلم اللغة العربية  باستخدام ال

 إسًتاتيجية جيقسو.
 أما البيانات األساسية يف ىذا البحث فهي: 

 بيانات حاصل اختبار القبلي من رلموعة الضابطة و رلموعة التجرةبية. (1
 من رلموعة الضابطة و رلموعة التجرةبية. بعديبيانات حاصل اختبار ال (2

 ب( البيانات الفرعية
 بنجرماسُت 3الاانوةة اسإسمامية احلوومية يف ادلدرسة تارةخ بناء  (1
 بنجرماسُت 3 احلووميةدرسة الاانوةة اسإسمامية أحوال طلبة يف ادل (2
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 درسة الاانوةة اسإسمامية احلوومية ادلمدرسة و معّلم اللغة العربية يف مدةر أحوال  (3
 بنجرماسُت3

 بنجرماسُت 3 أحوال لوازم ادلدرسة الاانوةة اسإسمامية احلوومية (4
 بنجرماسُت3درسة الاانوةة اسإسمامية احلوومية ادلجدول الدرس يف  (5

 مصادر البيانات -2
 در البيانات يف ىذا البحث كما ةلى:اجياد مص

درسة يف ادل الصف احلادى عشررلموعة ضابطة من طلبة  مستجيب ةعٌت رلموعة ذبرةبة و ( أ
 بنجرماسُت 3الاانوةة اسإسمامية احلوومية 

احلادى عشر " العلوم  خمرب ةعٌت مدةر ادلدرسة, معّلم اللغة العربية اليت عّلم يف الصف ( ب
 تلك ادلدرسة. " ادلوظفون يف2و1الطبيعة 

 الوثائق ادلدرسّية ةعٌت  مجيع الوثائق الىت ذلا إرتباط بالبحث.ج(  

 

 أساليب جمع البيانات  -و
 البيانات يف ىذا البحث، استخدمت الباحاة  على النحوى التايل :جلمع 

 االختبار -1
إسًتاتيجية  باستخدام استخدمت الباحاة االختبار للوقوف على نتائج تعليم مهارة القراءة

لطلبة الصف احلادى عشر يف ادلدرسة الاانوةة اسإسمامية ىف تعليم مهارة القراءة  جيقسو
و اسإختبار نوعان ىو اسإختبار القبلى و اسإختبار البعدى.  فاسإختبار  بنجرماسُت 3احلوومية 

راءة. و ىف تعليم مهارة الق إسًتاتيجية جيقسو القبلى ىو اسإختبار الذى ةفعل قبل استخدام
ىف تعليم مهارة  إسًتاتيجية جيقسو اسإختبار البعدى ىو اسإختبار الذى ةفعل بعد استخدام

 القراءة.
 ادلماحظة -2
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عن تصوةر موقع البحث، أحوال الطلبة، عدد ادلعلمُت  ادلتوسطةأي أسلوب ةنال البيانات 
 و أركاب حرب إدارة، األجهزة، و جدول الدرس.

 ادلقابلة -3
 عن حملة ادلدرسة وما ةتعلق هباأي أسلوب ليجد ادلعلومات 

 التوثيق -4
ىذا األسلوب مستخدم لتحصيل البيانات ادلتوثقة من ادلدرسة ادلتعلقة عن حالة الطلبة 

يف ادلدرسة الاانوةة جدول الدرس وتارةخ تأسيس حلاالت ادلادةة دلباىن ادلدرسة و وألساتذة و ا
 ُتبنجرماس 3اسإسمامية احلوومية 

 مصفوفة بيانات ومصادرىا وأسلوب مجع البيانات :  3.2جدول

 مصدار البيانات البيانات
أسلوب مجع 

 البيانات

(2) (1) (4) 
 البيانات األساسية - أ

حاصل اختبار  بيانات -1
القبلي من رلموعة الضابطة 

 و رلموعة التجرةبية.
بيانات حاصل اختبار  -2

من رلموعة  بعديال
الضابطة و رلموعة 

 التجرةبية.

 االختبار الطلبة

 البيانات الفرعية - ب
الاانوةة درسة  تارةخ بناء م .3

 
 الوثائق ورئيس ادلدرسة

 
 الوثائق
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 مصدار البيانات البيانات
أسلوب مجع 

 البيانات
 اسإسمامية احلوومية

 بنجرماسُت.3

درسة  احوال طلبة م .2
 الاانوةة اسإسمامية احلوومية 

 بنجرماسُت.3

درسة  احوال مدر م .1
الاانوةة اسإسمامية احلوومية 

 بنجرماسُت.3

الاانوةة درسة لوازم ماحوال  .4
اسإسمامية احلوومية 

 بنجرماسُت.3

ل الدرس يف ادلدرسة جدو  .5
 الاانوةة اسإسمامية احلوومية 

 
 

الوثائق ورئيس ادلدرسة 
 و ادلعلمُت

 
الوثائق ورئيس ادلدرسة 

 وادلعلمُت
 

الوثائق ورئيس ادلدرسة 
 وادلعلمُت

 
وادلوظفون، الوثائق و 

 نادلوظفو 

 
 

 الوثائق
 
 

 الوثائق
 
 

 الوثائق
 

 الوثائق

 تصميم القياسات -ز
 ىف لّلقيس صحة ما شيء فادلقتضى, الرابع الباب اتفي البيان ربليل ادلرحلة ةّسر ىيول ىف

 :التايل كما, البحث ىذه

فعالية استخدام إسًتاتيجية جيقسو يف تعليم مهارة القراءة لطلبة  استخدام فعالية كيف
 تقدةر: على ربتوىبنجرماسُت  3ة اسإسمامية احلوومية الّصف احلادى عشر يف ادلدرسة الاانوة

 .قراءةال تعليم نتيجةإسًتاتيجية جبقسو   استخدام
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إسًتاتيجية  حبث استخدام القياسات تصميم عن ةشتمل أن الذي جدول أي ةلى فيما
الاانوةة درسة يف ادلادى عشر احللدى طلبة الصف القراءة  ليمتع نتيجة ارتفعت علىجيقسو 

 بنجرماسُت. 3اسإسمامية احلوومية 

 أن تستطيع الطلبة فإذا. أسئلة عشرة ستة ةعٌت البعدي اختبار أو القبلي اختبار من بأكملو
 كما ماما. ناقصة نتيجة فتجد بذبي أن التستطيع طلبة إذا لون 311 نتيجة فتجد كلها ذبيب
 :ةلي

 تتوون ،ب،ج،د" ىف السؤال اختيار األجوبة الصحيحة من "أ،ةعٌت التدرةب من اواحد سؤال  -1
ىف جوابة ألون إذا طلبة خط 6الطلبة تستطيع أن ذبيب كلها فتجد نتيجة  فإذا تة اسئلة،س

 نتيجة. 3فينقص 

 فإذاسؤال. ة أربع تتوون من التدرةب ةعٌت ضع عمامة )صحيح( أو )خطأ( ىف النص، ثانيا سؤال -2
 نتيجة.3لون إذا طلبة خطأ ىف جوابة فينقص  4الطلبة تستطيع أن ذبيب كلها فتجد نتيجة 

الطلبة  فإذاعن ثماثة اسئلة.  تتوون ئلة ىف النص،ةعٌت عن جواب األس التدرةب من ثالاا سؤال -3
 نتيجة. 2لون إذا طلبة خطأ ىف جوابة فينقص  6تستطيع أن ذبيب كلها فتجد نتيجة 

  

الطلبة  فإذاعن ثماثة اسئلة.  تتوون ةعٌت عن ترجم إىل اللغة اندونيسية، التدرةب من رابعا سؤال -4
 نتيجة. 1لون إذا طلبة خطأ ىف جوابة فينقص 9تستطيع أن ذبيب كلها فتجد نتيجة

  قراءةال تعليم يف الطلبة والبعدى القبلى االختبار نتائج: ادلؤشر
 الاسؤ  كل ،أسئلة 36 مجلتهما البحث ئلةأس البعدى والختبار القبلى الختبار:قياس كيفية

 .خطاء جوبو إذا( 1) و( 311) نتيجة اعطاء صحيحا
 طرةقة تقدةر حصل تعليم الطلبة باستخدام رموز من عامان وىو:

N = 
               

             
  x 100 

 البيان:
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4قيمة األخَت.= 
N 

 

 ب تحليل البياناتلو أس - ج
أسلوب ربليل البيانات يف ىذا البحث استخدام الباحاة التحليل  االحصاء الوصف أما 
 Mann إحصاءات التحليل االستخدام ىي اختبار ادلختلفة أو اختبار . SPSS Versi 17بربناميج

Whitneyاختبار ( ( Uوسط قبل اجراء اختبار األول بفعل من احلسابات اسإحصائية  حييط من ال
 ستخدمةانات توجيع الطبيعية والتجانس، و إذا البيt  ر اسإحنراف، ةستخدم )اختبار احلساب، وادلعيا

  5( إذا البيانات غَت توجيع الطبيعية والتجاتس.U)اختبار  Mann Whitney االختبار

 (Meanادلتوسط) -1

عند سودجان أن لتابيت مؤىمات نتيجة التعلم احلصول للطلبة ةستطيع أن ةعرف من 
 وأما خطوات ربليلو كما تلي:خمال ادلعدل، 

 SPSS Versi 17 إفتح أوال،
 وشغل باجملموعة التجرةبية واجملموعة الضابطة  Variabel Viewاخًت ثانيا،
 وشغل النتائج كما رلموعتها Data View انفر ثالاا،

 Analyze- Descriptive- Statistics- Descriptiveرابعا، انفر فوق القائمة

 الطلبة إىل ادلربع ادلتغَت "س"خامسا، أدخل تتائج 
 Options- Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 الذي حدده ب:

  
∑ 

 
 

 البيان:

                                                           
4
 Op.Cit, h. 136. 

5
 Ana Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Teras, 2002), h. 67. 
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M (قيمة ادلتوسط =Mean) 
  ∑     رلموع كل البيانات نتيجة

N6= رلموع البيانات 
 (Standar Deviasiاالحنراف ادلعياري) -2

ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب الختبار الطبيعية واستخدمت الباحاة 
لتحليل البيانات من نتائج ادلعياري النحراف خبطوات التحليل كما SPSS Versi 17 برناميج 

 ةلي:

 SPSS Versi 17  أوال، إفتح

 ضابطةوشغل باجملموعة التجرةبية واجملموعة ال  Variabel Viewاخًت ثانيا،
 وشغل النتائج كما رلموعتها Data View انفر ثالاا،

 Analyze- Descriptive- Statistics- Descriptiveرابعا، انفر فوق القائمة

 خامسا، أدخل تتائج الطلبة إىل ادلربع ادلتغَت "س"
 Options- Centang Mean, Std, Devition dan Varianceسادسا، انفر 

 سابعا، انفر نعم
 الختبار الطبيعية.z1ي االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة ادلعيار 

  √
∑      ̅  

   
 

 البيان:
Sادلعيار االحنراف = 

 قيمة ادلعدل̅  
nعدد البيانات = 

 i  =3،2،1....7، وأماi= البيانات إىل  
                                                           

6
 Murdan, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, (Banjarmasin: PT. CYPRUS), h.47. 

7
 Sugiono, Statitika Untuk Penelitian, (Bandung: CV.  Alfabeta, 2013), h. 58-59. 
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 ( Uji Normalitasاالختبار الطبيعي) -3

ممتحن طبيعية  الطبيعية من توزةع البيانات.كان االختبار الطبيعية مستخدمة دلعرفة 
 -Kolmogorovمسرنوف) -البيانات اليت ربصل يف البحث استخدام اختبار قلمغروف

Smirnovيف بيانات كميا، سوف ةستطيع عملية االختبار )Statistik Parametik  بشرط تلك
 ت ربليلها ةعٍت:البيانات عادةة، تلك البيانات العادةة. االختبار الطبيعية. أما خطوا

 SPSS Versi 17 أوال، إفتح برناميج
 Variable View- isi name dengan ekperimen dan kontrol ثانيا، اختار
 Data View  - isi nilai sesuai dengan kelompoknyaثالاا، اختار

 Analyze- Non Parametrik Test- 1- Sample K-Sرابعا، انفر فوق القائمة
 Test Variable Listجملموعتُت إىلخامسا، أدخل ا

 يف باختبار الطبيعية  Test Distributionسادسا، اختبار" ادلربع االختبار"
 سابعا، انفر نعم

 أما اخلماصة من تلك التحليلية  ةعٍت:
 فالبيانات الطبيعيةSig(2Tailed  < ( 0,05إذا  :  

 8البيانات غَت الطبيعيةف Sig( 2Tailed  > 0,05إذا  :  
 ( Uji Homogenitasاختبار التجانس) -4

استخدمت اختبار  وبعد توزةع  البيانات الطبيعية فعلت الباحاة اختبار التجانس.
 التجانس دلعرفة ىل نتيجة الطلبات ذبانس أم ال. أما خطوات اختبارىا كما ةلي:

 SPSS Versi 17    أوال، افتح برناميج
 برقم صفر Decimalوبّدل يف  Variabel Viewثانيا، افتح

 One Way Anova  مث  ،Compare Means، مث Analyzeوانقر  Data Viewثالاا، أدخل إىل

                                                           
8
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta: PB. Press,  2014), h. 55. 



41 
 

، مث انقر  Factor، واجملموعة يف ادلربع Dependent Listرابعا، ادخل نتائج الطلبة إىل ادلربع
 يفCentang وةوسب عمامة   One Way Anova، نشأ صندوق Optionsمسوة

Homogeneity Of  Variance Test 
 Outputnya خامسا، انفر نعم وخرج

 أما اخلماصة من تلك التحليلية ةعٍت:
 فالبيانات التجانسSig(2Tailed  < ( 0,05إذا  :  

 9فالبيانات غَت التجانس > Sig( 2Tailed) 0,05إذا  :  

وإذا غَت الطبيعية   tإذا كانت نتائجة الطبيعية التجانس فاستخدمت الباحاة باختيار
بعد توزةع البيانات الطبيعيىة، مث ةفعل و  uأو غَت التجانس فاستخدمت الباحاة باختيار 

االختبار التجانس. االختبار ادلستخدمت ىو االختبار التنوعي األعظم مقارنة بالتنوعي 
 . وأما اخلطوات اختبارىا ىي كما ةلي:Fأصغر استخدام اجلدول 

 والصغرحساب الفرق األكبَت  ( أ

          

                 

                 
 

 F tabel    مع قيمةF hitungادلقارنة قيمة  ( ب

n-1-db pembilang)لألكرب الفرق( 
n-1-db penyebut)ألصغر الفرق( 

 ج( معاةَت االختبار

                  فغَت  التجانس إذا 
10فالتجانس  إذا                   

 tاالختبار  -5

                                                           
9
 Ibid, h.15. 

10
 Riduan, Belajar Mudah Penelitian  untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 

2005), h. 191-121 
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ىذه االختبار مهدوفة ادلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجرةبية واجملموعة الضابطة توجد 
 Independent – Sample T testالفروق الواضح من عينة األخرى. االختبار ادلستخدمة ىي

 وأما خطوات اختبارىا كما تلى:SPSS Versi 17 باستخدام بررلة  tحساب االختبار 
 رلموعة التجرةبية واجملموعة الضابطة Data Viewأوال، أدخل قيمة الطلبة إىل

 Analyze, Pilih Compare Means, lalu Pilih Independent T- Test Sample   ثانيا،

 ية )الااين(ثالاا، ملء اجملموعة األوىل )األول( واجملموعة الاان
 Outputرابعا، انفر نعم مث نشأ

 أما اخلماصة من تلك التحليلية ةعٍت:
 فتوجد الفروق بُت اجملموعتُتSig(2Tailed  ( > 0,05إذا  :   :

 11فما توجد الفروق بُت اجملموعتُت  Sig( 2Tailed)> 0,05إذا  :  

تلك البيانات )الفرق( اختيار ادلقارنة ىي اختيار، العينتيٍت ادلستخدمة مقارنة ىي من 
 متسوةة أو خمتلفة، وأما اخلطوات اختيارىا كما ةلى:

 مز:برّ  tحلساب أو تبحث إختبار

t = 
     

        
 

 البيان:
 االختبار= إختبار

 =ادلتوسط من اجملموع األوىل  
 =ادلتوسط من اجملموع الااين  

 =إحنراف أخطاء ادلتوسط األوىل    
 ادلتوسط اجملموع الااين =إحنراف أخطاء    

 uاالختبار  -6

                                                           
11

 Op. Cit, H. 99. 
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إذا البيانات التحليلية غَت الطبيعية والتجانس أو الطبيعية وغَت التجانس فيستخدمت 
أما خطوات اخلتبار باستخدام بررلة كما تلي: أوال، أدخل قيمة الطلبة u .   الباحاة باختبار

 نتيجة اختبار متوسط احملتوي.اجملموعة التجرةبية واجملموعة الضابطة ب View  إىل ادلغَت 
ثانيا، البيانات مزخورة باجملموعة التجرةبية ىي اجملموعة األوىل واجملموعة الضابطة ىي 

 Analyze, Non Parametric Test, Leglalcy Dialogs, 2 Independentاجملموعة الاانيةثالاا،
 Grouping Variable رابعا،أدخل اجملتمع إىل الصندوق

 Define Groups خامسا،انفر

 سادسا، أخزو  اجملموعة األوىل ب) األوىل( واجملموعة الاانية ب ) الاانية(
 سابعا، انفر " مث"و "نعم"

 أما اخلماصة من تلك ربليلية ةعٍت:
 فتوجد الفروق بُت اجملموعتُتSig(2Tailed  > 0,05إذا  :  

 فما توجد الفروق بُت اجملموعتُت Sig( 2Tailed <  0,05إذا :  

 

 

 


