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 الثالث بابال

 منهجية البحث

 تصميم البحث ومدخله .أ 

 مدخل البحث .4

ادلدخل ادلتبع يف ىذا البحث يعٍت مدخل الكمي. البحث الكمي 

ىو طرق البخث ادلستخدمة ليبحث عن السكان أو عينو معينو، يستخدام 

اإلحصاءات هبدف ليبحث رتع البيانات بأدوات البحث وحتليلها حتليلي أو 

: "تغيَت (Werkmeister)كما تعريف وركمايسًت   02فرضية اليت معُت قبلها.

متعمد ومقبول لشروط احملددة حلادثة ما، ومبلحظة التغيَتات الناجتة يف 

وىذا ادلنهج يتيح للباحث ان يتغَت عن قصد  01احلادثة ذاهتا وتفسَتىا".

التجرييب أو ادلستقل( لَتى تأثَته على وعلى ضلو منظم متغَتا معينا )ادلتغَت 

متغَت آخر يف الظاىرة زلل الدراسة )ادلتغَت التابع( وذلك مع ضبط أثر كن 

 00ادلتغَتات األخرى شلا حيتج للباحث الوصول إل استنتاجات أكثر دقة.
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 أنواع البحث .0

النوع يف ىذا البحث يعٍت البحث التجرييب. البحث التجرييب ىي 

دمة ليبحث تأثَت العبلج زلدد على اآلخر يف حا البحث الذي مستخ

يهدف ىذا البحث لَتتكب ادلقارنة على مصَت ادلعاملة احملدد  03ىروب.

بادلعاملة اآلخر أو بدون العاملة، لذلك ىناك رلموعتُت : اجملموعة التجريبية 

واجملموعة ادلراقبة. ىناك ادلعاملة يف اجملموعة التجريبية مليست ىناك ادلعاملة 

 يف اجملموة ادلراقبة.

 تصميم البحث  .0

يف ىذا البحث، ختتار الباحثة التصميم البحث تصميم التحكم بعد 

يف ىذا التصميم، ىناك  .(Posttest-Only Control Design)االختبار فقط 

 (X). اجملموعة األول عوجلت (R)رلموعتان، يتم اختيار كل منهما عشوائًيا 

واجملموعة األخرى ل تعاًف. تسمى اجملموعة ادلعاجلة اجملموعة التجريبية 

(. يف 21:20وتسمى اجملموعة غَت ادلعاجلة اجملموعة الضابطة. تأثَت العبلج )

البحث احلقيقي، يتم حتليل تأثَت العبلج من خبلل اختبارات سلتلفة، 

ىناك فرق معنوي  اإلحصائي، على سبيل ادلثال. إذا كان tباستخدام اختبار 
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بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، فإن العبلج ادلعطى لو تأثَت 

 00معنوي.

 السكان والعينة والمعاينة  .ب 

 (populasi)السكان  .1

السكان ىو الوالية االرتال الذي تتكون من ادلبحث أو ادلرمى 

الذي لو صفات وخصائص احملددة اليت تتعُت الباحثة قبلو لتبحثو 

ىكذا، السكان ىو رتع فرد يف والية اليت سيتم   00واالستنتاجاتو.

 دراستها.

يف ىذا البحث كان السكان ىو رتيع الطبلب من الصف 

 Ringinanom Udanawuفتح اذلدى الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 

Blitar. 

 (sampel)العينة  .0

العينة ىي بعض من السكان ذلا صفة سواء بسكان مث يصور 

 Suharsimi)مصدار احلقائق احلقيقة يف البحث. عند سوىرمسي أريكونطا 
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Arikunto ) بزيادة عدد العينة ستحصيل خَت نتيجة ألن فيها ستظهر

  00األوصاف الوضيحة.

 يف ىذا البحث، أخذت العينة من فصبلن من الصف الثامن.

يعٍت الذين يتعلمون باستخدام منوذج التعليم الفرقي والذين يتعلمون بغَت 

 منوذج التعليم الفرقي.

 (Teknik sampling)ادلعاينة  .3

تقنية أخذ العينات ىي الطريقة ادلستخدمة ألخذ العينات. يف ىذه 

الدراسة، استخدم الباحثون تقنية بسيطة ألخذ العينات العشوائية. يتم 

العشوائية البسيطة بشكل عشوائي بغض النظر عن طبقات أخذ العينات 

السكان. يتم تنفيذ ىذه الطريقة إذا كان أفراد السكان يعتربون 

 متجانسُت.

 التغيير و الحقائق و مصادر الحقائق .ج 

  التغيَت .1

 00متغَت البحث ىى كل شيئ يكون موضوعات يف البحث.

متغَت ىى أداة تستخدم لقياس الظواىر الطبيعية أو االجتماعي لوحظ. 
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ويستند أداة يف ىذه الدراسة على الدراسات النظرية اليت مت وصفها، 

  فيمكن تقسيم ادلتغَت يف ىذا البحث إل قسمُت:

 

  (Variable Independent)ادلتغَت احلري  -1

  (Variable Dependent)ادلتغَت ادلقيد  -2

 احلقائق  .0

احلقائق ىى نتيجة لتسجيل حبث, إما يف شكل وقائع أو 

النو عبارة عن رلموعة من احلقائق، مث جيب أن يكون حقا  01أرقام.

 02يعتقد البيانات، فهذا يعٍت وصف الشروط أو الظروف.

 مصادر احلقائق .3

مصادر احلقائق يف البحث ىى موضوع حيث ديكن احلصول 

ديكن أن تعٌت الشخص أو ما على احلقائق، حىت أن مواضيع البحث 

 02مصدر ىذه البحث.
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 موقع البحث .د 

 أوو أودان الهدى فتححصية المدرسة المتوسطة اإلسالمية  0،4جدول 

 01بليتار

 البيان الشحصيات

 فتحادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  اسم ادلدرسة
  رصلُت أنووم أودان أوو بليتار  اذلدى

 األىلية احلالة ثابتة

  210010101003  اذلاتفمنرة 

 00100 شفرة الربيد 

 زلمد أشريف إسم الرئيسة ادلدرسة

 القسم العام برنامج ادلوجود

 10،22-20،00 وقت التعلم
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 عنوان ادلدرسة
رصلُت  كاديري بليتار  السريع شارع

 بلتار  أنوم أودان أوو

 جاوا الشرقية الوالية
 

 

 طريقة الجمع البيانات .ه 

البيانات ىي إجراءات منهجية وميتوى للحصول على طريقة اجلمع 

 تقينات رتع البيانات يف ىذا البحث كما يلي : 00البيانات البلمة.

 (dokumentasi)قة وثيال .1

الوثيقة يعٍت رتع البيانات بتأمل أو تسجيل تقرير اليت 

الوثيقة ىي ادلخفوظات الوقعة اليت مرت. ديكن أن تكون الوثيقة 03وجد.

 أو الصور.يف شكل النص 

الوثيقة يف ىذا البحث يعٍت ادلخفوظات عن صورة جانبية 

ادلدرسة والصور الطبلب الثامن من خروج ادلعهد والثامن يسكنون يف 

ادلعهد عندما يباشر االختبارات واالستبيانات. مطلوب ىذه الوثيقة 
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إلثبات أن األحباث قد أجريت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية دار 

دادي بليتار. توقعات الباحث ىذه الوثيقة تكون التقوى اذلدى وونو 

 البيانات اليت حصل عليها.

 

 

 انياالستب .0

وىي أداة تتضمن رلموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية، اليت يطلب 

من ادلفحوص اإلجابة عنها بطريقة حيددىا الباحث حسب أغراض 

واالستبانة أداة غَت اختبارية يفزع إليها الباحث دلساندة البيانات  00البحث.

 اليت حيصل عليها من خبلل االختبار. 

 ادلقابلة .3

وىي زلادثة موجهة بُت الباحث وشخص أو أشخاص آخرين هبدف 

الوصول إل حقيقة أو موقف معُت يسعى الباحث للتعرف عليو من أجل 

ويستخدىا يف إجراء ىذا البحث أداة ثانوية  00حتقيق أىداف الدراسة.
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إضافية يلجأ إليها كذلك لتعزيز ما حصلت عليو األداتان السابق ذكرمها. 

 وسيأيت منوذج كل من ىذه األدوات ضمن مبلحق ىذا البحث.

 

 

 طريقة تحليل الجمع البيانات .و 

يف البحث الكمي، حتليل البيانات ىي النشاط بعد البيانات من 

ووفقا باّتون، حتليل  00ركُت أو مصادر البيانات اآلخر رتعها.رتيع ادلشا

البيانات ىي عملية لًتتيب البيانات، تنظيمها يف النقش، الشنف والشرح 

 00األساسي.

يف ىذه البحث استخدم ثبلثة أنواع من حتليل البيانات، وىي أدوات 

 االختبار، اختبار شروط مسبقة، واختبار الفرضيات.

 (uji instrumen)أدوات االختبار  .1

 الشيء الذي يتحتم لتحليل من زلاكمات أدوات االختبار كما يلي :

 (uji validitas)اختبار الصبلحية . أ

 (validitas teoritik)الصبلحية النظرية  (1
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الصبلحية النظرية ىي الصبلحية اليت يستند على التفكَت 

األىل. يف االختبار الصبلحية النظرية الة البحث، فينبغي أن 

يشمل ثبلثة على األقل من األىل يف اجملاذلا. واختبار الباحث 

امعة تولونج أجونج  ثبلثة أىل اجملاذلا ومها اثنُت من أساتيذ اجل

و واحد من مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  اإلسبلمية احلكومية 

 الثانوية دار اذلدى وونودادي بلتار. 

 (uji reabilitas)اختبار ادلوثوقية  (2

وثوقية الة البحث عن نتائج القياس من الة عرض ادل

البحث اليت غَت حتيز أو ليست ىناك األخطاء القياسها، 

ألجل من ضمان القياس الذي ثابت ومستقر )ل يتغَت( يف 

الطريقة اليت مستخدمة يف  01خبلل وسلتلف اآللة يف البحث.

ىذا البحث ىو طريقة ألفا، يعٍت حتلل ادلوثوقية القياس من 

الواحد. الطور يف تبحث عن القيمة ادلوثوقية بطريقة قياس 

 األلفا كما يلي : 

 حتسب درجة التغيَت لكل عنصور من صيغة(أ )
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 مبلحظات :

  
 : التغَت القيمة لكل عنصور    

   : رلموع الًتبيعي من عنصور      

 بالًتبيعي   : عدد من العنصور       

 من ادلشاكرين: عدد    

 حياسب التغيَت من رتيع العنصور بالصيغة(ب )

  
  

    
     

 
 

 

 الصيغة األلفا اليت مستخدمة.(ج )

    (
 

   
)(  

   
 

  
 ) 

 مبلحظات:

 : قيمة ادلوثوقية    

   
 : رلموع عن التغيَت القيمة لكل عنصر  

  
 : رلموع التغيَت   
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 : عدد البيانات  

ادلوثوقية            . إذا      dkاحلظة ادلنتج rقيمة اجلدول 

 spss 16.0غَت ادلوثوقية. أستعمل أيصا االستمارة            و أما 

ألعرف درجة ادلوثوقيتو. والىتمام من ىذا احلسب يعٍت قيمة ألفا  

مقشاش  (Triton). عند طَتيطون (Alpha Cronbanc’s)كرونباخ 

 02ألفا كرونباخ باخلمسة اجملموعة كما يلي :

 نقص ادلوثوقية    02، 2-2

 وشك ادلوثوقية   02، 01-2، 2

 بس ادلوثوقية    02، 01-2، 2

 ادلوثوقية   12، 01-2، 2

 ادلوثوقية اجلدا   2، 11-1، 2

 
Realibility statistics 

N of Items Cronbach‟sAlpha
a 

13 -.168- 
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 شروط التحليلاختبار  .1

 االختبار الواجب دلفتعل قبل االختبار الفرضية يعٍت :

 

 

 اختبار الطبيعية( أ

ىدف االختبار الطبيعية ىي لتبدي أن البيانات العينة تنتج 

 من السكان االقتسم الطبع.

 –يف ىذا البحث تستعمل الباحثة اختبار كودلوجوروف 

 .spss 16,0ِبعاونة االستمارة  (kolmogorov-smirnov)مسَتنوف 

ىذه  .Asymp. Sig (2-tailed)والنتائج الذي ستستعمل ىو قيمة. 

 .2،02% أو 0القيمة مسقارنة بالستوى 

 اختبار فرضية( ب

الختبار  ”t“ (t-test)يف ىذا البحث، ختتار الباحثة االختبار 

ا ِبساوة نتائج اثنُت من ادلتنوع . إذ ”t“الفؤضية. متأثر االختبار 

 اجملموعتُت عندىا ادلساوة يف ادلتنوع يف الصيغة الختبار :
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  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√[
   

 

    
]  [

   
 

    
]

 

 مبلحظات :

  ̅̅  : متعادل يف توزيع العينة يف الفصل التجرييب ̅

  ̅̅  : متعادل يف توزيع العينة يف الفصل ادلراقبة  ̅

   
 : قيمة ادلتنوع يف توزيع العينة يف الفصل التجرييب  

   
 : قيمة ادلتنوع يف توزيع العينة يف الفصل ادلراقبة  

 : عدد البيانات يف توزيع العينة يف الفصل التجرييب    

 : عدد البيانات يف توزيع العينة يف الفصل ادلراقبة    

%. لتسرب 0يف ادلستو األمهة ttabelمسقارنة ب thitung نتائج احلسب

لكل التزيع  (db)جتب الباحثة لتجزم أوال عن درجة احلرية  tاجلول القيمة 

 .N-2بالصيغة 

 : ”t“ىذا ىو الطور االختبار 

 تأيت الفرضية يف الشكل اجلملة(أ 
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H0 : التعلم اخلليط على ترقية إصلاز الطبلب يف أسلوب فعالية ليس ىناك

 ادلتوسطة اإلسبلمية دار اذلدى وونودادي بليتارمهارة القرأة بادلدرسة 

Ha  : التعلم اخلليط على ترقية إصلاز الطبلب يف أسلوب فعالية أن تكون لو

 مهارة القرأة بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية دار اذلدى وونودادي بليتار

 تأيت الفرضية يف الشكل الكمي(ب 
H0 =   ̅̅ ̅    ̅̅ ̅ 

Ha =   ̅̅ ̅    ̅̅ ̅ 
 thitungتأيت الفرضية يف شكل (ج 

وعندئد أن تكون . Ha ومقبولةH0فلذلك مرفوض  thitung > ttabelإذا 

التعلم اخلليط على ترقية إصلاز الطبلب يف مهارة القرأة أسلوب فعالية لو 

 .بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية دار اذلدى وونودادي بليتار

فعالية . عندئد ليست لو Haومرفوض H0فلذلك مقبولة  ttabel   thitungإذا

التعلم اخلليط على ترقية إصلاز الطبلب يف مهارة القرأة بادلدرسة أسلوب 

 .ادلتوسطة اإلسبلمية دار اذلدى وونودادي بليتار

بالعيار إذا  spss 16.0لتسهيل احلسب تستعل الباحث االستمارة 

فهناك فارق نتائج التعليم األمهية، وأما ادلستوى  0,05ادلستوى األمهية 

 فهناك ليست الفارق نتائج التعليم األمهىة. 0,05 < األمهية
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 Cohen‟sاختبار ( د

التعلم اخلليط أسلوب فعالية يف ىذا البحث، سيُنظر إل مدى 

على ترقية إصلاز الطبلب يف مهارة القرأة بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية دار 

. دلعرفة حجم التأثَت ديكن حساب حجم التأثَت اذلدى وونودادي بليتار

((Effect size حجم التأثَت ىو مقياس حلجم تأثَت متغَت على متغَتات .

أخرى، وحجم تأثَت متغَت على ادلتغَتات األخرى، وحجم الفرق 

حلساب حجم  02والعبلقة، واليت تكون خالية من تأثَت حجم العينة.

 على النحو التايل: Cohen’s، استخدم صيغة tالتأثَت يف اختبار 

 

 :البيان

 Effect size)): حجم التأثَت   

 متوسط يف فصل التجرييب  ̅ :
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