
 الباب الثالث

 البحث ةمنهجي

 نوع البحث .1

 Pre Eksperimental ث ركزت البحوث الكمية املستخدمة على الطرق حهذا الب

Design One Group Pretest-Posttest Design    وهي األبحاث التي أجريت في الفصل ,

ونتائج عمل . ذلك،  هذه األنواع من اختبار أولي قبلوترد  تجريبية دون الفصل التحكمي,

   يمكن تحديد أكثر دقة، ألنه ال يمكن مقارنة مع الوضع قبل عمل معين.

O1 X O2 

Pretest  Treatment Posttest 

 

ويتم هذا التصميم مرتين: قبل لعالج ) التطبيق(  وبعده. املالحظات التي أبديت قبل 

.  Posttestيعن   (O2)الحظات التي أبديت ععد التجربة امل Pretest يعن  (O1) التجربة 

تأثير العالج عندما تعطى طريقة الغناء لزيادة املفردات  O2-O1هو  O2و  O1فرق بين 

الطالب. في هذه البحث، الفصل منح  في اختبار أولي القبلي لتحديد الحالة األولية, املقبل 

أعطيت العالج باستخدام طريق الغناء. ثم وبالنظر إلى االختبارتصميم ععد اسلوب 

     التعامل. 

 متغير البحث .2

 ( : نتائج تعلم املفردات  قبل استخدام أسلوب الغناء. Xمتغير )  -

 ( : نتائج تعلم املفردات  ععد استخدام أسلوب الغناء. Yمتغير )  -

 املجتمع و عينة البحث  .3

مجتمع في هذا البحث هي جميع طالب املدارس االبتدائية محمدية بوروبودور , مع ما 

. في حين يتم تحديد عينة من قبل الباحثين على أساس النظر في املشكلة 203يصل الى 

واألهداف والفرضيات، وأساليب وأدوات البحث، باإلضافة إلى اعتبارات الوقت والطاقة، 

 والتمويل. 
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لعينات ال تقوم على املناطق العشوائية أو ستارا، ولكن على أساس التقنية أخذ ا

(. و عينة البحث تقوم االختيار Arikunto:2006النظر التي تركز على أهداف محددة )

الى  30(كيف أخذ العينات. وهكذا كانت العينات البحث Purposive Samplingالغرض ي  )

 ة بوروبودر .جميع طالب الصف الراعع مدرسة إبتدائية محمدي

 دوات البحثأ .4

االختبار هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات وغيرها من  .أ 

األدوات املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والقدرة أو املوهبة 

 1(.Arikunto   :150 ,2006التي يمتلكها األفراد أو الجماعات ) 

اختبار االختيار من متعدد تعطى االختبارات املستخدمة في هذه الدراسة 

 على االختبارقبلي والبعدي.

توجيهية املالحظة هي الورقة التي تحتوي العناصر التي تستخدم في تنفيذ  .ب 

 أنشطة املراقبة خالل عملية التمكن من املواد في الفصول الدراسية.

توجيهية وثائق هو بيان مكتوب من قبل شخص أو مؤسسة أعدت  .ج 

ومفيدة ملصادر البيانات واألدلة واملعلومات طبيعية  ألغراض اختبار حدث

 2لتوسيع معرفة ش يء أن التحقيق. 

 البحث أداة و موثوقية الصالحية اختبار  .5

 البحثية األدوات صالحية اختبار .أ 

 عليها الحصول  تم التي البيانات لقياس الصالحية اختبار الباحثون  يستخدم

 اختبار يتم. االختبار وهي ، املستخدمة األداة مع صالحة بيانات وهي البحث ععد

 : التالية املعايير باستخدام الصالحية

 صالًحا االختبار يكون  (r-hitung > r-tabel)  الجدول  -r< عدد  -r كان إذا -

 غير االختبار  يكون ( r-hitung < r-tabel)  الجدول  -r> عدد  -r كان إذا -

 صالًحا

                                                           
1
 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik( Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 

2
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, h. 183-184 
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 البحثية األدوات موثوقية اختبار .ب 

  مستوى  هو املوثوقية اختبار
 
 م   أداة. البحث أداة يدق

 
 عندما أداة هي بها وق وث

 ت  م   عشكل تستخدم
 
 ق  ل   ر ر  ك

  نفس اس  ي 
 
  سوف نائ  الك

 
 هذا يتم 3. البيانات نفس جنت  ت

 وأجريت. صالحة عناصر هي املختبرة والعناصر الصالحية اختبار ععد االختبار

 املحمدية االبتدائية املدرسة في طالبا 30 على واملوثوقية الصالحية اختبارات

 .بوروبودور 

 البيانات طريقة  .6

جمع  البيانات هي الوسائل املستخدمة لجمع البيانات وهذه خطوة استراتيجية في 

مجال البحوث، ألن الهدف الرئيس ي من هذه البحث هو الحصول على البيانات. طريقة 

 جمع البيانات املستخدمة في هذه الدراسة تشمل: 

 االختبار . أ

االختبار هو بطريقة مخططة ومنهجية لقياس سلوك معين ووصف ذلك 

( عناصر 1بمساعدة من أرقام أو فئات معينة. عموما هناك نوعان من أشكال االختبار: )

 (. Obyektif test( اختبار نقطة شكل موضوعي )Essay Test( )2االختبار في شكل سردي ) 

في االستماع إلى تعزيز املفردات العربية التي  يستخدم هذا االختبار لفهم الطالب

األغاني باللغة العربية. كما لجعل تجربة أجراها باحثون  هي نتيجة لتطبيق طريقة لسماع

 البنود.   15مع كمية املادة ما يصل الى 

 املالحظة . ب

املالحظة هي تقنية لجمع البيانات من خالل املالحظة املباشرة أو مراجعة ععناية 

الدراسة. الهدف من املالحظة هو الحصول على مجموعة متنوعة من البيانات  في موقع

 ملموسة مباشرة في الحقل أو مكان الدراسة.

 توثيقال . ت

توثيق  في هذه البحث للحصول على بيانات عشأن الهيكل التنظيمي، واملعلمين الدولة، 

مكن استخدامها والدولة من الطالب والخلفيات الطالب، فضال عن وثائق أخرى والتي ي

 للتأكد من اكتمالها البيانات.

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method (Bandung: Alfabeta, 2013),h.43 
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 أساليب تحليل البيانات  .7

 تحليل البيانات اإلحصائية الوصفية"

 نتائج الحساب اإلنجاز املفردات الطالب.  .أ 

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
× 100 

املفردات على نتائج  حساب النسبة املئوية تحديد مستوى إتقان الطالب من .ب 

 االختبار.

 3.1 الجدول 

 يد معايير إتقان املفردات الطالبلتحد

 نتائج االختبار توضيح ارقم

1 

2 

3 

4 

5 

 جيد جدا

 جيد

 جيد تماما

 أقل جيدة

 لست جيدة

86 – 100 

71 – 85 

56 – 70 

41 – 55 

40 ≤ 

وبعد ذلك تحديد مئوية نسبة إتقان املفردات الطالب, تحليلها باستخدام  

 الصيغة في الصفحة التالية:

𝑝 =
𝐹

𝑁
 × 100 

 الوصف:

P النسبة املئوية : 

F التردد التي حصلت فرد : 

N عدد مجتمع البحث : 

 ( meanحساب النتيجة املتوسط ) .ج 

 

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
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 الوصف:

Mx النتيجة املتوسط : 

∑x : 4العدد الكلي نتيجة 

 (standard deviationحساب النتيجة االنحراف املعياري ) .د 

 

𝑆𝐷 ∶  √
(𝑛 ∑𝑖=1

𝑛 𝑥2) − ( ∑𝑖
𝑛 = 1 𝑥)

𝑛(𝑛 − 1)
 

 الوصف : 

SD  االنحراف املعياري : 

X  5: النتيجة املتوسط 

 للبيانات الطبيعية الحالة اختبار .ه 

 املراد البيانات كانت إذا ما ملعرفة الطبيعية الحالة اختبار يستخدم

  تحليلها
 
  ةاد  ع   عز  و  ت

 
  مأ

 
 Shapiro Wilk باستخدام البيانات هذه اختبار تم. ال

كد
 
أ ها من للت  ت 

ح   مع. 16 اإلصدار SPSS برمجيات بمساعدة برنامج ص 

 :التالية اتاض  ر  فت  اال  

  ، 0.05 من أكبر (Sig) أهمية قيمة كانت إذا -
 
  ميت  س  ف

 
 عشكل البيانات عي  وز  ت

 .طبيعي

 طبيعية ليست البيانات فإن ، 0.05 من أقل (Sig) أهمية قيمة كانت إذا -

 ( عينة تقرن t-pairedاختبار فروض البحث باستخدام اختبار ) .و 

ملعرفة كيفية فعالية الغناء في املفردات من الطالب في مدرسة ابتدائية 

 املحمدية بوروبودور, في الصفحة التالية:

     

𝑡 =  
𝑥1− 𝑥2

√
𝑆𝑆1  +  𝑆𝑆2

𝑛1  +  𝑛2 − 2
(

1
𝑛1 

+  
1

𝑛2
)

 

                                                           
4
 Nana   Sudjana, Penilaian   Hasil   Proses   Belajar   Mengajar(Bandung   :   PT. Rosdakarya, 2009), 

h. 109. 
5
 Moh. Nasir, Metode Penelitian (Bogor Selatan; Ghalia Indonesia,2005), h.387 
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 الوصف: 

t  .نتائج فروق ذات داللة إحصائية بين الفصل التجريبي والفصل التحكمي :
6 

 ( عينة تقرن" باستخدام فرضية:t-pairedاختبار )

- Ho  ليس هناك أي تأثير على فعالية الغناء املفردات محمدية طالب :

 املدارس االبتدائية في بوروبودور.

- H1 :  هناك أي تأثير على فعالية الغناء املفردات محمدية طالب املدارس

 االبتدائية في بوروبودور.

 H0معايير القبول 

 ((t-hitung ≤ t-tabelمقبول إذا كان )) -

 ((t-hitung ≥ t-tabelرفض إذا كان )) -

التحليل في هذا البحث هو جزء هام في عملية البحث ألن هذا من شأنه 

أن تحليل البيانات املوجودة يبدو مفيدا خصوصا في حل املشاكل البحثية 

وتحقيق الهدف النهائي للبحوث. تتم عملية التحليل ععد أن يمر في عملية 

 7التصنيف في شكل تجمع إلى الفئات التي تم تحديدها. 

 

                                                           
6
 Moh. Nasir, Metode Penelitian , h. 387 

7
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, h. 189 


