
 الباب الثالث

 نهجية البحثم

 نوع البحث   . ا

في   ونوع البحث املستخدم  .ةميمدخل الك هو  فعل الكاتب في بحثه في الذي املدخل

وهو .  .model one grup pretest-posttest Designتشكل البحث هو البحث التجريبي با 

   : موضيح في الجدول كما يلي

 

 

  :الوصف

 Kel Ex   : مجموعة التجريبي 

 = O1  (أن تعطى املعاملة قبل) ة إجراء الاختبارات اليمهيديةقيمال 

O2  = (تعطي املعاملة بعد أن)إجراء الاختبارات  البعدية القيمة 

في هذا التصميم ، هناك مجموعة تجريبية فقط ، حيث يتم في أول ألامر الاختبار 

 .ثير على املتغيرات التي تمت دراستهاوالحظ التأ العالج إعطاء ثمالقبلي 

                                                           
 

1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 111 

 

  Kel Ex  
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02 

 



 

 .البيانات البيانات ومصادر. ب

و , بيانت الكيفية والبيانات الكميةفال :   ي في نوعين البحث ه االتي  في هذ البيانات

 :  وصفهما كما يلي

 البيانات الكيفية .(  

  .البيانات الكيفية هي البيانات املقدمة في شكل الفظية ليست شكل أرقام 

: التي تشمل البيانات الكيفية في هذه البحوث هو نظرة عامة على موضوع البحث هي

عن إنشاء املدرسة، الرؤية والبعثة، الهيكل التنظيمي، حالة املعلم،  ملحة تاريخية

 .حالة الطالب، حالة املرافق والبنية التحتية

 البيانات كمية.(  

ياسها أو حساب مباشرة، في شكل البيانات الكمية هو نوع البيانات التي يمكن ق

وفي هذه الحالة   .معلومات أو توضيحات يتم التعبير عنها باألرقام أو في شكل أرقام

عدد املرافق والبنية , عدد املعلمين و املوظفين: البيانات الكمية التي مطلوب هي

 .التحتية، ونتائج الاختبار للطالب

 :بحث هودر البيانات املستخدم في هذا الافي حين مص

 درالبيانات ألاساس ي ااملص.(  
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در البيانات ألاساس ي، هي البيانات التي جمعها مباشرة الباحثين من امص 

 الرئيس ي الدراسة، مدرس: كما مصدر البيانات في هذه البحث هو .مصدر ألاولى

 . في تعليم اللغة العربية  

 املصادر البيانات الثانوية.(  

مباشرة التي تجمعها الباحثين لداعم كمصدر  مصدر بيانات ثانوي بيانات 

في هذه   .ويمكن ا أيضا أن يقال البيانات التي ترتب في شكل وثائق الوثيقة. أولى

 . البيانات البحثية لنتائج إختبار الطالب هي بيانات ثانوية في هذا البحث

 طريقة جمع البيانات . ت

ي كما يلي ، ألادوات أو ألادوات التي الطريقة التي اتبعها الباحثون في جمع البيانات ه

 :يستخدمها الباحثون في جمع البيانات من خالل

  املراقبة.(  

ينفذ هذا . املالحظة هي املراقبة وتسجيل بانتظام على الظواهر التي يبحث 

النشاط في وقت عملية التدريس والتعلم ملعرفة حالة وموقف التعلم للطلبة في 

هذا البحوث جانبا الذي تجقيقه هوعن مهارة القراءة  ثم  ألن. إطباع طريقة التعلم

ون النص باللغة ئدى فيها ألاطفال يستطيعون أن يقر ينظر في هذه املالحظات، وهي م

 . كامل وصحيحشكل العربية ب
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  الوثائق.(  

دية مدرسة محم SMP واستخدمت هذه الوثائق لجمع البيانات حول نظرة 

والتاريخ لتأسيس املدرسة، , ي يتضمن الوقع الجغرافياالذ 6املتواشطة بيوجياكارتا 

 . ودولة املدرسين والطالب وغيرها من الوثائق املستخدمة اكتمال البيانات

  أسلوب املقابلة.(  

املحاور بين  من خالل عملية الحوار  املقابلة هي وسيلة لجمع البيانات 

دير ومعلمي دراسات اللغة إستخدام هذه الطريقة للعثور على بيانات م 6.واملقابلة

 .العربية املفيدة لتكملة البيانات التي لم يتم العثورعليها مع الوثائق

  أسلوب الاختبار.(  

أسلوب الاختبار هو موجه ألاسئلة أو التدريبات فضال عن غيرها من ألادوات  

فرد أو التي تستخدم في قياس املعرفة، واملهارات، والقدرات أو املواهب التي يملكها ال

هذه الطريقة هي إختبار مكتوب يستخدم لقياس قدرة الطالب على القراءة . املجموعة

 .باستخدام وسائل الكتب املصورة

 السكان والعينة . ث

فلذالك، السكان .  السكان هي كل البيانات التي تهمنا في نطاق ووقت نحدده 

لبيانات، ثم العدد أو إذا كان كل إنسان يعطي ا.  يرتبط  بالبيانات وليس البشرية
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 لعدد ألاشخاص
ً
أما بالنسبة للذين يصبح السكان في هذا   .حجم السكان مساويا

البحث هو الصف السابع في املدرسة محمدية املتواشط بسيوجياكارتا السادس 

أما العينة هي جزء من السكان التي يريد أن . طفال   حيث فئة واحدة بقدر 

ها، ثم قام الباحث على أساس نات الواجب اتخاذأما يتعلق بعدد العي  .تحقيق

إذا املواضيع التي درست أقل من "صر نقص على ذالك،  suharsimi Arikuntoرأي

   .أو أكثر%   -%1 و %   إلى % 1 شخص، فمن املمكن أن تأخذ العينة من  11 

فلذالك استخدم . شخص 11 سونظرا لعدد املواضيع درست أقل من  

بمعنى أن موضوع البحث هو كل الطالب في صف . السكانية الباحثون البحوث

 .في مدرسة محمدية املتواشطة بيوجياكارتا السادس" ا " السابع 

 تقنيات تحليل البيانات . ج

 شكل في املقدمة سواء ، املعلومات في البيانات ملعالجة إجراء هو البيانات تحليل 

 .العلمي البحث في الفرعية واملشاكل املشاكل على للرد مفيدة روايات شكل وفي رقمي

 بهدف ، للبيانات تحليل إلجراء كطريقة البيانات تحليل تقنيات تفسير يمكن وبالتالي

 .املعلومات في البيانات معالجة

                                                           
 

7
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2010). Hal. 118 

 
8
 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 61 

 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka           

                 Cipta, 2010). Hal. 134 

 



 إلاحصاء. الوصفي إلاحصائي التحليل تقنيات باستخدام الدراسة هذه يف 

ستخدم إحصائيات هي الوصفي
ُ
 البيانات وصف أو وصف لخال من البيانات لتحليل ت

 .تجميعها التي

 اختبار باستخدام الطالب قدرات زيادة في املصورة إلاعالم وسائل تأثير ملعرفة 

 SPSS 15 برنامج حلها في الباحثون  استخدم ، املتزاوجة t عينة

 الفرضية. حس

 ألنها مؤقتة تعتبر والتي ، البحث مشاكل لصياغة مؤقتة إجابة هي الفرضية 

 .النظرية إلى تستند

 (.Ha) البديلة والفرضية( Ho) العدم فرضية هما ، قسمين إلى الدراسة فرضية تنقسم

 (Ho) الصفر فرضية.(  

 هو هذا في الصفرية الفرضية. Y واملتغير X املتغير بين تأثير أي يوجد ال الفرضية هذه في

 رسةمد من السابع الصف طلبة زيادة في فعالة ليست صورةالقصة  وسائل أن

 .يوجياكارتا في املتوسطة 6 محمدية

 (Ha) بديلة فرضية.(  

  هناك أن يقال الفرضية هذه في
ً
القراءة  ةاملهار  هو الذي Y واملتغير X املتغير بين تأثيرا

 في صورةالقصةال وسائل تأثير هي بحثال هذه في( Ha) البديلة الفرضية. طالبال



 في املتوسطة املحمدية درسةم في السابع الصف طالب قراءات لتحسين القصة

 .يوجياكارتا

 متغيرات البحث. خ

 .مستقلة ومتغيرات تابعة متغيرات هي الدراسة هذه في املستخدمة املتغيرات

 (مستقل متغير) مستقل متغير ( .  

 املستقل املتغير اعتبار يمكن ، للتحفيز كمتغّير املستقل املتغير إلى إلاشارة أيًضا يمكن

  تأثيره يدرس أو يرفع كمتغير
ً
 الدراسة هذه ألن .دراسة في التابع املتغير نتائج ملعرفة عمدا

 خالل من والتعلم التعليم بأنشطة الباحثون  فيها يتالعب التي إلاعالم وسائل تستخدم

 .املختارة إلاعالم وسائل معالجة عواقب ملعرفة املختارة إلاعالم وسائل استخدام

 (تابعال املتغير) التابع املتغير ( . 

 وجود عن ينتج كمتغير التابع املتغير اعتبار يمكن. الخرج متغير أيًضا املتغير هذا يسمى

 النتائج ألن القرع في الطالب قدرة هو التابع املتغير ،البحث هذه في .مستقل متغير

 قدرة نتائج عرفةمل هي القصة الصورة  وسائل تجربة عن التعلم عملية عن الناتجة

 (.العربيةاللغة  القراءة في) ءةالقرا في الطالب

 

 

 

 


