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 لثالباب الثا
 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث -أ 
(، ىو يعمل البحث إىل field researchنوع ىذا البحث يعين البحث ادليداين )

اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري"  مباشر ليبحث فعالية استخدامادليدان 
اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتوسطة  درسةادليف تعليم ادلفردات لطلبة الصف الثامن يف 

 م. 7187/7188السنة الدرسية  بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنو
استعمل الباحث يف ىذا البحث مدخل الكمي. أما مدخل الكمي فهو إجراءات 

استخدام الباحث  75البحث نتائجة تقدمي يف الوصفي ابستخدام األرقام اإلحصاءات.
اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري"  ستخداملكمي دلعرفة فعالية امدخل ا

سطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو  درسةادليف تعليم ادلفردات لطلبة الصف الثامن يف 
 م. 7187/7188السنة الدرسية  بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنو

 تصميم البحث -ب 
( الذي يستخدم دلعرفة Experimentىذا البحث مصّمم على األسلوب التجرييب )
 شبو يب يعينيوىذا البحث التجر  76مستوى الفرق بني العّينتني موجودا أو غري موجود.

ىذا التصميم لديو رلموعة الضابطة، لكن ال ميكن أن ( Quasi Experimental) التجريبية
77تنفيذ التجرييب.لتعمل بكاملو للسيطرة على ادلتغريات اخلارجية اليت تؤثر 
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 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 30. 
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 Duwi Prayitno, Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS, (Yogyakarta: MediaKom, 

2010), Cet. Ke-1, hal. 37. 
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الضابطة ( واجملموعة experiment class)يستخدم الباحث رلمعتني ىي اجملموعة التجريبية 
(control class.) اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف  فالّصف الثامن ابستخدام

 والّصف الثامن بدون استخدام( experiment classاألخري" يسّمى ابجملموعة التجريبية )
 controlاللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري" يسّمى ابجملموعة الضابطة )

class .)ت  يف ىذا البحث، حيّلل ابختبار ادلختلف يعين ابستخدام االحصاءات اختبار
(uji T).78  ختبار االقبلي و الختبار اال والبحث يستعمل الباحث اختبارين وىىذا يف
 بعدي.ال
 موضوع البحث -ج 

اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من  البحث يعين فعالية استخدام ادلوضوع يف ىذا
سطة اإلسالمية ادلتو  درسةادلاحلرف األخري" يف تعليم ادلفردات لطلبة الصف الثامن يف 

السنة الدرسية  بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنواحلكومية السادسة 
 م.7187/7188

 جممتع البحث وعينته  -د 
الصف الثامن يعين الصف "أ، ب، رلتمع البحث يف ىذا البحث يعين مجيع طلبة 

بكاليمنتان  ىولو سوجني اتجنوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو  درسةدلج، و د" اب
 طالبا. 616وعددىم  ،اجلنوبية

درسة دلوعينة البحث يف ىذا البحث يعين طلبة الصف الثامن "ج" و "د" اب
عددىم  بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو 

                                                           
 .887 .صرجع نفسو، ادل 78
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 Purposiveالباحث فصل "ج" وفصل "د" أبسلوب القصدية )واختار طالبا.  88

Sampling ال ختتلف كثريا ختاريندلا فصلنيال(، ألن القدرة بني. 
 درسةدلالعينة يف ىذا البحث يعين طلبة الصف الثامن "ج" و "د" اب: 6.8اجلدول 

 :بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو 
 عداد جمموع فصل رقم
 36 التجريبية الثامن "ج" .8
 68 الضابطة الثامن "د" .7

 18 عداد
 

 البياانت ومصادرها -ه 
 البياانت -8

 أوال، البياانت األساسية
 االختبار القبلى والبعدى لطلبة نتائج أما البياانت األساسية يف ىذا البحث ىي

 ىولو سوجني اتجنوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو درسة دلالّصف الثامن اب
 .بكاليمنتان اجلنوبية

 اثنيا، البياانت الثانوية
سطة اإلسالمية احلكومية ادلتو  درسةادلتصوير العام عن موقع البحث يعين يف ال (أ 

 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنوالسادسة 
ىولو سوجني سطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو  درسةيف ادلأحوال الطلبة  (ب 

 .بكاليمنتان اجلنوبية اتجنو
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ىولو سطة اإلسالمية احلكومية السادسة درسة ادلتو ادلرئيس ادلدرسة يف  أحوال (ج 
 .بكاليمنتان اجلنوبية سوجني اتجنو

درسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة يف ادل ادلدرسني وادلوظفني أحوال (د 
 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنو

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ىولو سوجني  األجهرة من أحوال (ه 
 .بكاليمنتان اجلنوبيةاتجنو 

 مصادر البياانت -7
 مصادر البياانت يف ىذا البحث يعين:أما 

سطة ادلتو  درسةدلابادلستجيب يعين الطلبة يف الصف الثامن "ج" و "د"  (أ 
 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنواإلسالمية احلكومية السادسة 

درسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة دلالشؤون اإلدارية يف ا ادلوظفون (ب 
 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنو

 البياانتأساليب مجع   -و 
 جلمع البياانت يف ىذا البحث، فيستخدم الباحث األساليب اآلتية:

ئج تعليم االختبار : يستخدم الباحث االختبار ليحفر البياانت عن فعالية نتا (8
 درسةادللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري" يف ال ادلفردات ابستخدام

. بكاليمنتان اجلنوبية سوجني اتجنو ىولوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو 
واالختبار نوعان ىو اختبار القبلي واختبار البعدي. فاالختبار القبلي ىو 

اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة  يستعمل الباحث قبل استخدام االختبار الذي
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يستعمل الباحث بعد  من احلرف األخري". واالختبار البعدي ىو االختبار الذي
 اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري". استخدام

درسة اليت ذلا ادل مجيع الواثئقالتوثيق : استعمل الباحث ليحفر البياانت عن  (7
 كحالة الطلبة ورئيس ادلدرسة وغريىا.  إرطباط ابلبحث

ليظهر تبني حول البياانت ومصادرىا وأسلوب مجع البياانت فيظهر يف ادلصفوفة 
 التالية:
 : مصفوفة البياانت ومصادرىا وأسلوب مجع البياانت6.7 اجلدول

 أسلوب مجع البياانت مصادر البياانت أنواع البياانت رقم
    البياانت األساسية ىي: .8

 القبلى والبعدى لطلبة االختبار نتائج 
سطة اإلسالمية ادلتو درسة دلالّصف الثامن اب

 ىولو سوجني اتجنواحلكومية السادسة 
 .اجلنوبية بكاليمنتان

طلبة الصف 
الثامن "ج" و 

 "د"

 االختبار

   البياانت الثانوية ىي: .7
تصوير العام عن موقع البحث يعين يف  (8

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةادل
بكاليمنتان  السادسة ىولو سوجني اتجنو

 .اجلنوبية

ادلوظفون 
 الشؤون اإلدارية

 التوثيق

ادلتوسطة  أحوال الطلبة ادلدرسة (7
اإلسالمية احلكومية السادسة ىولو 

 .بكاليمنتان اجلنوبيةسوجني اتجنو 

ادلوظفون 
 الشؤون اإلدارية

 التوثيق

 التوثيقادلوظفون أحوال رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة  (6
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ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة 
 .بكاليمنتان اجلنوبيةىولو سوجني اتجنو 

 الشؤون اإلدارية

أحوال ادلدرسني وادلوظفني يف ادلدرسة  (3
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة 

 بكاليمنتان اجلنوبية.ىولو سوجني اتجنو 

ادلوظفون 
 الشؤون اإلدارية

 التوثيق

أحوال األجهرة من ادلدرسة ادلتوسطة  (5
اإلسالمية احلكومية السادسة ىولو 

 بكاليمنتان اجلنوبية.سوجني اتجنو 

ادلوظفون 
 الشؤون اإلدارية

 التوثيق

 تصميم القياسات  -ز 
سطة اإلسالمية درسة ادلتو دلابلتحديد قدرة ادلفردات الطلبة يف الصف الثامن 

 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنواحلكومية السادسة 
ويقاس من خالل مؤشرات قياس يف حركة الطالب وادلدرسني. ويهدف ىذا 

 التقييم.القياس لتسهيل يف تقدمي 
سطة اإلسالمية درسة ادلتو دلمهارات ادلفردات من الطالب يف الصف الثامن اب

 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنواحلكومية السادسة 
 الختبار ىذه القدرة درجات يرتاوح نطاق إىل مخسة تصنيفات:

 :: تفسري حصول تعليم ادلفردات الطلبة 6.6جلدول ا
 بيان قيمة رقم
 ممتاز 98-811 .8
 جيد جدا 88-91 .7
 جيد 78-81 .6
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 مقبول 68-71 .3
 انقص 58-61 .5
 انقص جدا 51< .6
 

 أسلوب حتليل البياانت  -ح 
قبل إجراء االختبار األول  ،ية ىي اختبار ادلختلفةحتليل البياانت إبحصاءات حتليل

 ت يستخدم اختبار. يفار اإلحن ادلعياريفعل من احلساابت اإلحصائية حييط من ادلتوسط و 
(Uji T)  يع الطبيعية والتجانس.ز إذا البياانت تو 

لنيل البياانت يف استخدام  78اإلصدار  IBM SPSS Statisticsواستعمل الباحث 
 االختبارات السابقة.

 (Meanاملتوسط ) -8
عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعلم احلصول لطالب يستطيع أن 

 حدده بــ :يعرف من خالل ادلعدل الذي 

 ̅   
∑      

  
 

 البيان:
 (mean= قيمة ادلعدل/ادلتوسط )   ̅ 

 = رلموع نتيجة الضرب بني كل البياانت مع تواترىا       ∑

 79= رلموع البياانت.     ∑
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 Anas Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Teras, 2002), hal. 67. 
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 (Standar Deviasiاملعيار االحنرايف ) -2
 z1ادلعيار النحراف أو االحناف القياسي العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة 

 الختبار الطبيعية:

   √
∑     

   ̅  

   
 

 البيان:
S   ادلعيار االحنرايف = 

 = قيمة ادلعدل   ̅  

 ... i  =8 ،7 ،6، وأما i= رلموع تواتر البياانت إىل     ∑

 = عدد البياانت     

 ... i  =8 ،7 ،6، وأما i= البياانت إىل     

من  لتحليل البياانت 78اإلصدار  IBM SPSS Statisticsاستخدام الباحث بررلة 
 قيمة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف خبطوات التحليل كما يلي:

 .Analyze - Discriptive Statistics - Descriptive ، انقر فوق القائمةأوال

 الطالب إىل ادلربع ادلتغري)س(، أدخل قيمة اثنيا

 نعم. انقر، لثااث 
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 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية -3
كان االختبار الطبيعية مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. يقوم 

مسورنوف  -اختبار البحث طبيعية البياانت ابستخدام اختبار قلمغروروف 
(Kolmogorov-Smirnovخبطوات االختبار كما ) :يلي 

 ، افتح الطبيعيةأوال
 .Analyze - Nonparametric Test - 1-Sample K-S ، اختاراثنيا
 Test Variabel list، أدخل ادلغري إىل اثلثا
 ، انقر نعم.رابعا

 : Ha1،15 إذا <Sig.  فتوزيعو الطبيعية 

: H0 1،15 إذا > Sig. 61.فتوزيعو غري الطبيعية 

 (Uji Homogenitasاختبار التجانس ) -4
خدام االختبار ستا يعية، مث يفعل اختبار التجانس.وبعد توزيع البياانت الطب

 IBM SPSS التجانس دلعرفة ىل قيمة الطلبة جتانس أم ال. استخدام الباحث بررلة

Statistics  لتحليل البياانت ادلذكورة. وأما اخلطوات اختبارىا كما يلي: 78اإلصدار 
 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية. view، انقل قيمة الطلبة إىل بيانيات أوال
 .Analyze - Compare Means - One Way Anova ار، اختاثنيا

 .Factor و Dependent list ، أدخل ادلغري إىلاثلثا

 .Homogeneity of variance testار يف الصندوق مث اخت Options، انقر رابعا
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 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 

hal. 55. 
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 مث نعم. ، انقرخامسا

 معايري االختبار:
 : Ha1،15 إذا <Sig.  فالتجانس. 
: H0 1،15 إذا > Sig. .68فغري التجانس  

  (T)إذا كانت نتائجو الطبيعية والتجانس فاستخدمت ابختبار 
 (U)وإذا غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدمت ابختبار 

 

 (Uji Tت )اإلختبار  -5
العينني ادلستخدمني دلقارنة ىل ىي تلك البياانت  تاختبار ادلقارنة ىي اختبار 

 Independent-Sample T-Test)الفرق( متسوية أو خمتلفة. االختبار ادلستخدمة ىي 

. وأما 78اإلصدار  IBM SPSS Statistics بررلة ابستخدام تحساب االختبار 
 خطوات اختبارىا كما يلي:

 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية. view، أدخل قيمة الطلبة إىل ادلغري أوال
ىل واجملموعة الضابطة و خمزورة ابجملموعة التجربية ىي اجملموعة األ view، البياانت اثنيا

 ىي اجملموعة الثانية.
 .Analyze - Compare Means - Independent-Sample T-Test ، اختاراثلثا
 الصندوق اختبار ادلغري )س(، وانقل قيمة اختبار متوسط احملتوى إىل رابعا

 (Grouping Variable)، أدخل اجملتمع إىل صندوق اجملتمع ادلغري خامسا

 Define Groups، انقر سادسا

                                                           
 .885 .، صرجع نفسوادل 68
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 (7) ــ( واجملتمع الثاين ب8)ــ ىل بو ، أخزر اجملتمع األسابعا

 نعم.، انقر )مث( و سامنا

ة والتجانس الطبيعيواخلالصة من ىذه االختبار يعين إذا البياانت التحليل توزيع 
 .(uji Tت ) فاستخدم ابختبار

مقبول، فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار  H0ــف Sig. (2-tailed)>  1،15إذا 
 الختبار البعدي.االقبلي و 

مردود، فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي  H0ــف Sig. (2-tailed)<  1،15إذا 
 67الختبار البعدي.او 
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 Getut Pramesti, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), hal. 100. 


