
 

الفصل الثّالث 

 منهج البحث

 
 نوع البحث . أ

 
ووفقا . إّن منهج البحث ادلستخدم من الباحثة ىو منهج البحث الكمي, يف ىذا البحث

لسوجيونو، ديكن أن نفّسر منهج البحث الكمي كوسيلة من وسائل البحوث اليت تقوم على فلسفة 

الوضعية، ويستخدم لدراسة السكان أو العينة ادلعينة، ويتم ذلك عادة بأسلوب أخذ العينات عشوائيا 

اإلحصاءاتات هبدف اختبار الفرضية / ومجع البيانات باستخدام أدوات البحث وربليل البيانات الكمية 

 .ادلعينة

نضع يف اعتبارنا أن ىناك عديد من ادلناىج اليت غالبا ما يقوم هبا الباحث الكمي يف رلال 

يف ىذه الّدراسة، . التعليم، منها التجربة، واإلستعراض، ودراسة االرتباط، دراسة ادلقارنة ودراسة التنمية

يف رلال التعليم أّن منهج البحث التجرييب ىو طريقة . فإن الباحثة استخدمت منهج البحث التجرييب

 .البحث اليت تستخدم لتحديد تأثَت يف عمل أو عالج زلدد ألن يلحقها عمدا على حالة معينة

ىناك عدة أشكال من التصميم التجرييب اليت ديكن استخدامها يف البحث التجرييب وىي 

يف ىذا البحث أّن التصميم . تصميم التجرييب القبلي، تصميم التجريب الصحيح وتصميم شبو التجرييب
                                                           

1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 14 
2
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan “Jenis, Metode dan Prosedur” (Jakarta: KENCANA, 

2013), h. 87 
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ادلستخدم ىو تصميم شبو التجرييب مع شكل تصميم اإلختبار البعدي باجملموعة التجريبّية والضابطة 

(nonequivalent group posttest only design) . ىذا التصميم مشابو بتصميم اإلختبار البعدي

، لكن يف ىذا التصميم أن اجملموعة التجريبية أو (two group posttest only design)باجملموعتُت 

 .اجملموعة الضابطة مل زبتارىا عشوائيا

 

 

NR1     =ااجملموعة التجريبية مل زبتار عشوائي 

NR2     =ااجملموعة الضابطة مل زبتار عشوائي 

X    = العالج(treatment) 

O1 & O2  =  (اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بعد العالج)اإلختبار البعدي. 

 

 متغير البحث . ب
 

أّن متغَّت البحث يف األساس ىو كّل شيء من األشكل اليت عّينتها الباحثة لدراستها من أجل 

 ألن ىذا البحث ىو دراسة ذبريبية هبدف .احلصول على معلومات حول ىذا ادلوضوع، مث استخالصو

وبناء . (ادلتغَت التابع)وادلتغَت التابع  (ادلتغَت ادلستقل)رؤية األثر، فادلتغَتات ذبمع يف متغَتين مها ادلستقل 
                                                           

3
Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

74 
4
Ibid., h. 47. 

NR1  X  O1 

NR2   O2 
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خلفية البحث والتوقعات النظريّة اليت سبت عرضها من قبل، أرادت الباحثة أن تعرف شلّا إذا كان  على

 :الذي ديكن الوصف على النحو التايل أثر ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع لو

 

 

ىو ادلتغَت الذي يؤثر أو ىو الذي يسبب التغيَت أو ظهور ادلتغَت التابع  (احلرّ )ادلتغَت ادلستقل 

 .ىو ادلتغَت الذي يتأثر أو اليت تصبح السبب للمتغَت ادلستقل (ادلرتبط)وأّما ادلتغَت التابع . (ادلرتبط)

 

 عينة البحث  وتمعمج . ج
 

ادلواد اليت لديها بعض الصفات /  ىي منطقة اإلمجال اليت تتكون من الكائنات رلتمع

 ويف رلال التعليم، ديكن جملموعة من .واخلصائص حددهتا الباحثة إىل أن نتعلمها واالستخالص عليها

 ستكون اجملموعة البشرية الفردية مثل الطالب وادلعلمون واألفراد اآلخر، فإهنا ديكن أن تكون سبعادلج

 يف ىذا البحث ىي مجيع طالب سبعادلج. رلموعة بدال من األفراد كالصف، وادلدرسة أو ادلرافق ادلختلفة

ىنا تقدًن .  طالبا72الصف الثامن من ادلدرسة الثّانويّة زلمدية بندر المبونج الذي يبلغ رلموعها 

. جدول طلبة الصف الثامن بنتائج االختبار يف الدراسة القبلّية

 

                                                           
5
Sugiyono, op.cit., h. 61. 

6
Jakni, op.cit., h. 75 

 ترقية استيعاب المفردات
 (ادلتغَت التابع)

 وسائل الكلمات المتقاطعةاستعمال 
 (ادلستقلادلتغَت )
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 2الجدول 
 طلبةدى  لتنويعال قيمة وقيمة المعّدل 

 الفئة الّرقم
 الجنس

 تنويعالقيمة  قيمة المعّدل  العدد
 المرأة الرجل

 204.44 68,5 36 17 19 الثّامن أ 1
 160 63,5 36 18 18 الثّامن ب 2

 اختبار استيعاب ادلفردات  نتائج106ادللحق 

 

وأحد الشروط . سبعوأّما العينة ىي جزء من العدد واخلصائص اليت سبتلكها ىذه الفئة من ادلج

، وذلك ألن العينة رلتمعألخذ العينات ىو أن العينة جيب أن تكون سبثيلية دبعٌت جيب أن تكون شلثلة لل

 اليت أخذت سبثيلية، استخدمت الباحثة اختبار التجانس البديل   لتكون العينات.رلتمعىي مرآة لل

 تنويعووفقا سوجيونو، اختبار التجانس ال. لتحديد موضوع السكان سيكون متجانسا أو غَت متجانس

: ، والصيغة ىيuji Fديكن تنفيذىا باستخدام صيغة 

 

 ب  والصف الثامن204,44ىو  (أ)واستنادا إىل اجلدول أعاله، أن التباين يف الصف الثامن 

 :، من احلساب بالصيغة ىي160ىو 

 

                                                           
7
Wina Sanjaya, op.cit., h.228. 
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  df1=df2=N-1مع الشروط F  ولرؤيتها ديكن أن ينظر إىل اجلدولFh=  1,28ومن ادلعروف أن قيمة 

  أوFh<Ft، مث (1-36= موضوع اجملموعة الضابطة  = 1-36= موضوع اجملموعة التجريبية )

 و Fh = Fhitung.  أنو غَت متجانسFh>Ftفهو متجانس وإذا كان   Fh<Ftإذا كان. 1.28>1.76

Ft = Ftabel.  صلFtabel من خالل النظر إىل قيمة اجلدول F مع الشروط df1=df2=N-1  ( عديد

 .  لذلك ديكننا أن نستنتج أن البيانات متجانس والعينة تنطبق على السكان.(العينة/ من ادلوضوع 

لتحديد العينة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة، ىناك استخدام نوعُت من أساليب أخذ العينات 

يف ىذه الّدراسة، أسلوب أخذ العينات . مها أخذ العينات باالحتمال وأخذ العينات غَت االحتمال

العينة ادلمّلة ىي أسلوب أخذ العينات عند . ادلستخدمة ىي أخذ العينات غَت االحتمال مع العينة ادلمّلة

كل أفراد السكان ادلستخدمة كعينة، يف البحث التجرييب جملال التعليم حيث عدد السكان أقل من 

: أنّ  أريكونطا قال.  فصول3 وأقل من 100

“Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan selanjutnya jika subjeknya lebih 

dari 100 orang dapat  diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian sampel”.
9
 

 شخصا يتكون من 72، بلغ رلموعها 100ومن ادلعروف أن عدد السكان يف ىذا البحثهو أقل من 

ولذلك، فإّن ىذا البحث باستخدام أسلوب أخذ العينة .  شخصا36صفُت وكالمها من نفس ادلبلغ ىو 

. مع العينة ادلمّلة

                                                           
8
Jakni, op.cit., h. 256-257. 

9
Ibid., h. 88. 
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. وسبشيا مع تصميم البحث ادلستخدم أّن يف ربديد اجملموعة التجريبية والضابطي ليس عشوائيا

لتحديد اجملموعة التجريبية والضابطي فإنو ديكن أن يقوم على أساس متوسط قيمة من الصفُت، والصف 

بأدىن ادلستوى من متوسط القيمة ديكن استخدامو للصف التجرييب والصف بأعلى متوسط القيمة 

أقّل  ب  وبناء على عرض اجلدول السابق أن متوسط قيمة الصف الثامن.استخدم للصف الضابطي

أ، إذن الصف ادلستخدم للصف التجرييب ىو الصف الثّامن ب  من متوسط قيمة الصف الثامن

 .واجملموعة الضابطة ىو الصف الثامن أ

 

 ب جمع البياناتيلاأس . د
  

 أسلوب المالحظة .1
 

ادلالحظة ىي تقنية مجع البيانات من خالل ادلراقبة ادلباشرة أو غَت مباشرة على األشياء اليت قام 

ب االدلالحظة ادلستخدم ذلذه الدراسة ىو ادلالحظة   أسلو.دبالحظتها وتسجيلها على أداة ادلالحظة

ادلباشرة، وبالتايل فإن الباحثة تقوم بادلراقبة مباشرة وتسجيل كّل ما ىو مطلوب يف وقت العملية اليت 

ويتم تنفيذ ىذا األسلوب عند الدراسة القبلية هبدف احلصول على البيانات عن . تقوم هبا موضع البحث

. عملّية تعليم الّلغة العربية يف الفصول الدراسية

 
                                                           

10
Ibid., h. 85. 

11
Wina Sanjaya, op.cit., h. 270 
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 أسلوب االتصالي .2
 

جامع  أسلوب االتصايل ىو أسلوب مجع البيانات عن طريق االتصال الشخصي أو العالقة بُت

 يف تطبيقو ديكن أن يقسم إىل أسلوبُت مها أسلوب االتصال ادلباشر وغَت .البيانات و مصدر البيانات

يف ىذا البحث، أّن أسلوب االتصايل لذي نفذتو الباحثة ىو أسلوب االتصال ادلباشر حيث . ادلباشر

مع موضوع البحث، االتصال ادلباشر الذي نّفذ بادلقابلة غَت  (وجها بوجو)قامت الباحثة بعالقة مباشرة 

ومن ادلعروف أن ادلقابلة غَت منظمة ىي ادلقابلة احلرّة حيث مل تستخدم الباحثة أدلة ادلقابلة اليت . منظمة

 واستخدمت ادلقابلة غَت منظمة خالل الدراسة القبلية .مت ترتيبها يف رلموعة منتظمة وكاملة للبيانات

. للحصول على ادلعلومات األولية حول سلتلف ادلشاكل اليت توجد يف تعليم الّلغة العربّية

 
 أسلوب الوثائق .3

 
ادلقصود من أسلوب الوثائق ىو مجع البيانات من خالل ادلستندات ادلطلوبة يف استكمال 

 أّما الوثائق ادلطلوبة ىي يف شكل .البيانات ادلتعلقة بالتحقيق وىو الوثيقة ادلكتوبة وغَت مكتوبة

البيانات من نتائج الطلبة سواء كان يف مرحلة ما قبل الدراسة وبعد الدراسة مثل حملة ادلدرسة، وخطة 

، والشعريات حول االختبار البعدي، واألسئلة االختبار البعدي وصور أنشطة (RPP)تنفيذ التدريس 

 .التعّلم للطلبة
                                                           

12
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 165 

13
Sugiyono, op,cit.,h. 197 

14
Jakni, op.cit., h. 93 
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  البحثتاوأد . ه
 

 ىي شيء ديكن استخدامها لتسهيل شخص ألداء واجبة أو ربقيق األىداف بفعالية تاواألد

 وىناك .وديكن أيضا أن نفسر أداة التقييم كآلة التقييم. ومن ادلعروف أن األداة أيضا كأداة. أو كفاءة

، ودليل ادلراقبة، (االستبيان)عدة أنواع من أدوات البحث اليت ديكن استخدامها ىي االختبار، واستبيان 

إّن أداة البحث ادلستخدمة من الباحثة يف ىذا البحث ىو . (مقياس ادلوقف)ودليل ادلقابلة، وادلخزون 

اليت تعطى للشخص بقصد احلصول  (احملفزات)االختبار ىو عبارة عن رلموعة من احلوافز . االختبار

وغالبا ما تستخدمها نوعُت من االختبارات . على اإلجابات اليت تشكل األساس لتسجيل الرّقم

  .كادلقياس مها االختبار الشفهي واالختبار التحريري

ويسمى ىذا االختبار باالختبار البعدي ألّن التنفيذ يف هناية التعليم، واالختبار ادلستخدم ىو 

وتنفيذ االختبار التحريري حيث يفعل الطالب األسئلة على . االختبار التحريري واالختبار الشفهي

وأنشأت الباحثة األسئلة . شكل موضوعي الذي يتكون من أسئلة االختيار من متعدد واألسئلة اإلمالئية

  .ادلوضوعّية من خالل الشعرية وفقا جلوانب ادلفردات

 

 

 
                                                           

15
Kuswoyo, “Instrumen Penilaian Mufrodat”. Jurnal Studi Agama, Vol. 4 No. 2 (Desember, 

2016), h. 100. 
16

S. Margono, op.cit., h. 170. 
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 3جدول 
 شعريات األسئلة لإلختبار البعدي

 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Soal 

Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Pemanfaatan 

media teka-

teki silang (X). 

Peningkatan 

pengusaan 

mufrodat (Y) 

Peserta didik dapat mengenal 

mufrodat tentang  النََّشاطَاُت يف
  اْلَمْدَرَسة

 

6 

 

 

5 B 

6 D 

18 A 

23 C 

27 D 

29 D 

Peserta didik dapat memahami 

makna mufrodat tentang  النََّشاطَاُت
 يف اْلَمْدَرَسة

 

6 

 

1 C 

2 A 

13 B 

16 B 

19 C 

20 A 

Peserta didik dapat 

menerjemahkan kalimat berkaitan 

dengan النََّشاطَاُت يف اْلَمْدَرَسة ke 

dalam bahasa Indonesia dan 

sebaliknya 

 

6 

 

 

3 C 

4 B 

14 A 

15 D 

21 B 

22 A 

Peserta didik dapat melengkapi 

kalimat berkaitan dengan 

 dengan النََّشاطَاُت يف اْلَمْدَرَسة

mufradat yang sesuai 

 

6 

 

 

7 D 

8 B 

11 A 

12 C 

17 D 

24 D 

Siswa dapat menyusun kata atau 

kalimat berkaitan dengan 

 menjadi النََّشاطَاُت يف اْلَمْدَرَسة

susunan yang tepat 

 

6 

 

 

9 D 

10 A 

25 B 

26 B 

28 B 

30 B 
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حفظ ادلفردات لكل ادلتعلم إىل الباحثة ويساعد معّلم الّلغة  ىو باختبار وأّما تنفيذ االختبار الشفوي 

 .وأجري االختبار البعدي يف نفس الوقت وىو يف هناية الّلقاء بعد االنتهاء من أنشطة التعليم. العربّية

دلعرفة معايَت االختبار اليت جعلت أكانت جيدة أم ال ىي أمر لفحصها الكائن خارج العينة مث 

خصائص االختبار اجليدة ذلا شليزات "وورياين جيواندنا  وقال سري أسيت. قام بتحليل اختبار األدوات

تشمل معايَت االختبار اجليد على "وأّما وفقا لنانا سوجانا ". اليت تشمل على أساس الصحة والثبات

 وأسئلة اختبار األدوات فقط من أسئلة متعددة ".الصحة، وادلوثوقية، ومستوى الصعوبة والقّوة ادلختلفة

االختبار ذبربتها أوال من .  اإلجابات احملتملة اليت أنشأىا الباحثة4 بندا مع 30اخليارات على 

 : مستجيبون ىي35 على ادلستجيبُت خارج عينة الّدراسة

 4جدول 
 قائمة أسماء المستجيبين لتجربة األسئلة

NO NAMA PESERTA DIDIK KODE 

1 Adinda Thalia Salsabila R-1 

2 Afifah Syifa Muthia R-2 

3 Ahmad Faizi .R. R-3 

4 Anisa Aprilia R-4 

5 Aulia Cantika R-5 

6 Bintang Simpurico R-6 

7 Dzaki Filian Dhonan R-7 

8 Dzalti Alfina R-8 

9 Fadil R-9 

10 Fahri Syafia Mu'tashim R-10 

11 Farhan M. Fhanis R-11 

12 Ilham Muhtar R-12 

13 M. Agus Setiawan R-13 

14 M. Al hufiq Zain R-14 

15 M. Ardan R-15 

                                                           
17

Jakni, op,cit., h. 164. 
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16 M. Dhowi Akbar R-16 

17 M. Dzaky R-17 

18 M. Farhan Maisan R-18 

19 M. Hafizh Abyan R-19 

20 M. Hifdzi Zean Aditya R-20 

21 M. Rafi Saleh R-21 

22 M. Realdy Marcel R-22 

23 M. Reyhan Alfa Rizky R-23 

24 M. Suari R-24 

25 Mega Dwi Putri .K. R-25 

26 Nadhiya Inayah R-26 

27 Nadya Eka Syafitri R-27 

28 Nathasya Adelia A.P. R-28 

29 Nisa Naila Castelina R-29 

30 Sena Rahmatsyah R-30 

31 Suci Puspa Ningrum R-31 

32 Tangguh Pratama R-32 

33 Virgia Rusadi R-33 

34 Yusriyyah Meilisa R-34 

35 Zhafira Syafie Azmi R-35 

ألجل اإلسراع يف  Microsoft Office Excel 2007  وربسب النتائج اليت من خالل برنامج

لبنود ) 1لألسئلة ادلوضوعية أّن النتيجة للمادة عادة يتم توفَتىا بنتيجة  .احلصول على نتائج حسبها

، يف حُت أن رلموع النقاط التالية ىي رلموع (لبنود اإلجابة غَت الصحيحة) 0و  (اإلجابة الصحيحة

 من نتائج حساب كّل ىذه األدوات سوف تعرف عن .الدرجات جلميع العناصر اليت تبٍت األسئلة

. معايَت االختبار اجليدة أم ال

 

                                                           
18

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 

76. 
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  اختبار الّصحة .1
 

واألداة صحيح أو . الصّحة ىي مقياس يشَت إىل مستويات الصحة أو صالحية األدوات

 .منخفضة عالية، والعكس منها فإن األداة أقل صحيح لديها صالحية صالحية صحيحة لديها

وصحة التجريبية  (العقد)استخدمت الباحثة اختبار الصحة يف أدوات ىذا البحث ىو صحة احملتوى 

وصحة احملتوى الذي أجريتها الباحثة مع مدرسي ادلواّد العربية يف الّدراسة، لتحديد مدى . (ادلعيار)

يف حُت أن صحة التجريبية . مالءمة ادلادة وادلواد التعليمية مع اذلدف ادلراد قياسها والشعريات ادلصنوعة

، يف (concurent validity) هتدف إىل ربديد مستوى موثوقية األسئلة ىي صحة ادلقارنة (ادلعيار)

 .ربديد مستوى صالحية بنود األسئلة

 والنتيجة الكلية تستخدم Xكادلتغَت  حلساب صحة البنود، نتائج البنود ربّللها وتستخدما

 product)إرتباط ضرب العزوم وعالوة على ذلك، يتم احلساب باستخدام الصيغة ب. Yكادلتغَّت 

moment correlatoin) مع األرقام التقريبية. 

 

 :ادلالحظة

rxy : معامل االرتباط بُت ادلتغَت  X  و ادلتغَّتYوادلتغَّتان ادلًتابط ، 

                                                           
19

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

2014), h. 211 
20

Moh. Matsna, Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab (Tanggerang 

Selatan: Al Kitabah, 2012), h. 192 
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∑XY : عدد الضرب  X و Y 

X
 X  ادلربّع من  : 2

Y
 Y  ادلربّع من  : 2

N  : عدد مشارك االختبار  

صحيح لكل بنود الاختبار الصحة يستخدم تقنية ارتباط حلظة ادلنتج لتحديد صحيح أو غَت 

فكان   rtabel<rhitung ، إذا كاsig ٪ 5مع  df = n-2 حيث أّن rtabelمع  rhitung األسئلة، وقارن النتائج

، rtabelأكرب من  (rhitung)  يف ىذا البحث يكون بنود األسئلة صحيح إذا كانت قيم االرتباط.صحيح

   قيمة5يف مستوى الداللة ٪ df =  33( 35-2) معروفة من قبل  .5 مع كبَت ٪ df = n-2حيث 

rtabel  بنود 18وبناء على صحة االختبار اليت أجريتها قبل الباحثة تالحظ أن ىناك .  0.344من 

:   بنود األسئلة غَت الصحيح ىي12األسئلة الصحيح و 

 5الجدول 
 يحصحال أو غير يحبنود األسئلة الصح

 المعلومات رقم األسئلة
1، 5، 6، 8، 12، 13، 15، 16، 18، 20، 21، 22، 
 .30 و 29 ،27 ،26 ،25 ،23

 يحصح

 يحصحالغَت  .28 و 24 ،19 ،17 ،14 ،11 ،10 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2
 األسئلة  اختبار الصحة202ادللحق 

 
                                                           

21
V.Wiratna Sujarweni, Poly Endrayanto, Statistik Untuk Penelitian ( Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), h. 14 
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 اختبار الموثوقية .2
 

تشَت ادلوثوقية إىل التعريف أن األدوات شيء جديرة بالثقة دبا فيو من الكفاية الستخدامها 

 واختبار ادلوثوقية يف ىذا البحث ىو إجياد مزيج من معامل .كوسيلة مجع البيانات ألّن األدوات جيدة

 : K-R20بصيغة Kuder Richardson البنود ادلوثوقية ديكن حساهبا باستخدام صيغة 

 

 :ادلالحظة

r11 :موثوقية األدوات كّلها  

p :نسبة االشخاص الذين أجابوا على البند صحيحا   

q : نسبة االشخاص الذين أجابوا على البند مع خطأ واحد (q = 1-p)  

∑pq : عدد نتائج الّضرب p  و   q  

n :عدد البنود   

S  : (االحنراف ادلعياري ىو جذر التباين) االحنراف ادلعياري لالختبار.  

 اختبار ديكن الكشف عنها فقط من رقم معامل االرتباط ادلمدودة بُت مستوى ادلوثوقية

ولكن يف احلساب .  +1.00 إىل - 1.00 ىناك دائما معامل االرتباط بُت -.1.00و  +1.00

وادلعامل السليب . 1.00يرجع إىل التقريب ادلتكرر لألرقام، فمن ادلمكن حصل على ادلعامل أكثر من 
                                                           

22
Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 221 

23
Moh. Matsna, Erta Mahyudin, op.cit., h. 202. 

24
Ibid., h. 196. 
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يشَت إىل العكس من ادلعامل اإلجيايب يشَت إىل وجود ادلوازاة لعقد التفسَت عن كبَت معامل االرتباط كما 

: يلي

 عال جدا: 1.00 إىل 0.800بُت 
 ارتفاع: 0.800 حىت 0.600بُت 
 يكفي: 0.600 حىت 0.400بُت 
 منخفض: 0.400 إىل 0.200بُت 
منخفض جدا : 0.200 إىل 0.00بُت 

 حلظة ادلنتج حبيث ديكن أن rأّما من نتائج اختبار ادلوثوقية مع ادلشاورات إىل جدول سعر النقد 

 أقل من سعر النقد يف اجلدول، فتلك العالقة ليست rإذا كان سعر . يعرف ما إذا كان االرتباط كبَتا

دلعرفة كيفية احلصول على نتيجة من نتائج اختبار ادلوثوقية يف  .كبَتة، وذلك ىو ادلعٌت خبالف ذلك

ىذا البحث باستخدام كّل منهما ليتم التعبَت عنها من خالل األرقام والتشاور مع معامل ارتباط أسعار 

نتائج اختبار ادلوثوقية من خالل رقم معامل  .لتحديد كبَت أو عدمها بُت ذلك االرتباطr انتقادات 

 فمستوى موثوقية اإلختبار 0.800 حىت 0.600أظهر بُت   = 0.75r11 االرتباط تكشف أن عدد

حلظة ادلنتج، r سعر انتقادات  نتائج اختبار ادلوثوقية مع التشاور من خالل جدول. لديها معامل عال

وىكذا، .  فنتائج القرار الذي ديكن االعتماد عليها ىي موثوقية  = 0.758r11> rtabel<0.344ىو 

نتائج اختبار ادلوثوقية ديكن االستنتاج أّن األمر جيد وموثوق بو يف مجع البيانات وكأداة ىذا البحث، 

 .لذلك ديكن أن يستمر على عملية مقبلة

                                                           
25

Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 75 
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  اختبار مستوى الصعوبة .3
 

وادلقصود من مستوى الصعوبة لبنود االختبار ىو لتحديد مدى صعوبة أو سهولة االختبارات 

ويتم حساب مستوى الصعوبة من كل . اليت أجريت، إّم من مجيع االختبارات، أو لكل بند االختبار

 :سؤال باستخدام الصيغة 

 

  :ادلالحظة

TK  =مستوى الصعوبة   

JB  =عدد الطالب الذين أجابوا على األسئلة صحيحا   

JS =عدد الطالب الذين أجابوا األسئلة مع اخلطأ .  

ونتائج  .ويهدف ىذا االختبار للحصول على نتائج مستوى الصعوبة من كل بنود األسئلة

اختبار مستوى الصعوبة يف ىذا البحث ديكن تلخيصها مع العرض يف اجلدول أدناه على معايَت التفسَت 

:  سوجانا وىيرأي  مستوى الصعوبةأويلوأّما معايَت ت. عند سوجانا

 صعب 0.30 – 0.00

 معتدل 0.70 – 0.31

 . سهل1.00 – 0.71

                                                           
26

Jakni, op.cit., h. 168 
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 6الجدول 
 صعوبة األسئلةال مستوى أويلمعايير ت

 رقم األسئلة المعايير
  عدد

 بنود األسئلة
 - - صعب
 11 .28 و 26 ،23 ،22، 16،21 ،14 ،11 ،10 ،7 ،5 معتدل

 ،20 ،18 ،17 ،15 ،13 ،12 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 سهل
 .30 و 29 ،27 ،25 ،24

19 

صعوبة األسئلة ال اختبار مستوى 204ادللحق 

 بنود األسئلة مع 11 بنود األسئلة ىناك 30واستنادا إىل اجلدول أعاله، فإنو ديكن التفسَت أن من 

.  بنود األسئلة مع معايَت بسيطة19معايَت معتدلة و 

 
 اختبار القوة المختلفة .4

 
درجة عالية )قّوة سلتلفة من األسئلة ىي قدرة االختبار على التمييز فقط بُت الطالب ادلاىرين 

 من حيث ادلميزة، يعترب بند االختبار جّيدا (.أقل قدرة)مع الطالب الذين ىم أقل ذكاء  (من ادلهارة

أكرب بالنسبة , إذا كان ادلمتحنُت الذين ذلم النتيجة اإلمجالية العالية يقدرون على اإلجابة بشكل صحيح

و أجرى حساب . إىل ادلستجيبُت بأقل قدرة على اإلجابة على بنود االختبار نفسها بشكل صحيح

 :ادلختلفة باخلطوات التالية القّوة 
                                                                                                                                                

27
Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

168 
28

Moh. Matsna, Erta Mahyudin, op.cit., h. 183 
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 الطالب مسجلون يف الًتتيب على اجلدول ( أ

  من مجيع الطالب الذين50جعل الطالب إىل رلموعتُت، مها اجملموعة العالية تتكون على ٪ ( ب

   :ويتم ربديد القوة ادلختلفة حسب. يسجلون النتيجة منخفضة

 

  :ادلالحظة

DP  =القّوة ادلختلفة   

JA =عدد الطالب على اجملموعة العالية   

JB =عدد الطالب على اجملموعة األدىن   

BA =عدد الطالب على اجملموعة العالية الذين أجابوا األسئلة صحيحا   

BB =عدد الطالب على اجملموعة األدىن الذين أجابوا األسئلة صحيحا . 

وعملّية . يهدف ىذا االختبار للحصول على البيانات عن قدرة األسئلة يف التمييز بُت الطالب

   تفسَت قيمة وأّما . معاجلة البيانات للطاقة ادلختلفة من األسئلة مع التفسَت الذي يشَت رأي روس أفنيد

 DPالذي يشَت رأي روس أفنيد ىو: 

  شلتاز =  أو أكثر0.40

  جيد جدا، ديكن أن حيتاج اىل االصالح = 0.39 – 0.30

  األدين، حيتاج إىل اإلصالح = 0.29 – 0.02
                                                           

29
Jakni, op.cit., h. 167 
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 . قبيح، إزالتها أو أصلحت األسئلة =  إىل األدين0.19

 7الجدول 
  قيمة نتائج االختبار القوة المختلفةأويلت

 رقم األسئلة تأويلال الرقم
  عدد

 بنود األسئلة
 5 .35 ،22 ،21 ،20 ،16 جدا جيد 1
 7 .29 ،28 ،27 ،26 ،23 ،14 ،8 جدا كاف 2
 8 30 ،19 ،18 ،13 ،12 ،9 ،7، 5 األدىن احلد 3
 10 .24 ،17 ،15 ،11 ،10 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 قبيح 4

 30 بنود األسئلة عدد
  اختبار الطاقة ادلختلفة عن األسئلة205ادللحق 

 بنود األسئلة دلرحلة اإلختبار البعدي 30استنادا إىل اجلدول أعاله، فإنو ديكن وصفها بأن 

 بنود األسئلة مع احلد األدىن 8 بنود مع معايَت جيدة كافية، 7 بنود مع معايَت جيدة جدا، 5يتكون من 

.  بنود األسئلة مع معايَت قبيحة10من ادلعايَت أو غَت مواتية، و 

 

  ب تحليل البياناتيلاأس . و
 

من خالل ىذا . إّن ربليل البيانات ىو أحد سلسلة من األنشطة البحثية ادلهمة جّدا واحلامسة

  وأسلوب ربليل البيانات يف ىذا .ربليل البيانات أو ادلعلومات اليت يتم مجعها تكون أكثر وضوحا

                                                           
30

Jakni, op.cit., h. 167 
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 واليت سوفMicrosoft Office Excel 2007 البحث ىو باستخدام اإلحصاءاتات من خالل برنامج 

. إحصائيا الذي يتكون على نوعُت من اإلحصاءات الوصفي واالستداليل يستخدم

 
  الوصفياتتحليل بيانات اإلحصاءات .1

 
اإلحصاءات الوصفي ىو اإلحصاءات ادلستخدم لتحليل البيانات بطريقة الوصف أو تصور 

 وأّما .البيانات اليت مت مجعها، بدون أي جعل االستنتاجات أو التعميمات اليت تنطبق على اجلمهور

. استخدم اإلحصاءات الوصفي يف ىذا البحث ىو لتوزيع الًتددات وقياس النزعة ادلركزية

يف إحصاءات توزيع الًتددات ينطوي على تعريف يصف كيف تواتر األعراض أو ادلتغَت الذي 

 يرجى مالحظة البيانات يف ىذا البحث ىو .يرمز إليو األرقام، فقد مت توجيو ذلك، تقسيم أو يشع

وسوف ذبعل البيانات .  طالبا72نتائج طلبة الصف الثامن اليت تتكون من الصفُت بإمجال العدد يعٍت 

يف جدول توزيع الًتددات مع رلموعة من اإلجراءات اليت يتعُت ازباذىا، مث تقدًن عرض البيانات يف 

. شكل رسم البياين القضباين

وأّما يف قياس النزعة ادلركزية ىي مفيدة لوصف األرقام اليت ديكن أن سبثل رلموعة من أرقام 

من البيانات البحثية، فإن الباحثة سوف ربسب كل قياس صيغة النزعة ادلركزية جملموعة من . زلددة

 :البيانات وسيتم احلساب منها على النحو التايل

                                                                                                                                                
31

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), h. 131. 
32

Sugiyono, op.cit., h. 207. 
33

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 37. 
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وأّما الصيغة حلساب متوسط اجملموعة . ادلتوسط، ىو الطريقة ادلستخدمة للعثور على معدل البيانات ( أ

 : ىي

 

   :ادلالحظة

X  = متوسط العدد 

xi =متوسط البيانات  

fi  =تردد البيانات  

∑fi= عدد تردد البيانات  

إّن . الوضع ىو قيمة الًتدد يف مبلغ كبَت أو القيمة اليت تظهر يف أغلب األحيان من البيانات ( ب

 :البيانات من اجملمعة ديكن البحث عن طريق الصيغة التالية, للوضع

Mo =  𝑡𝑏 +  𝑝  
𝑑1

𝑑1+𝑑2
  

 :ادلالحظة

Mo :الوضع  

tb  : احلافة السفلى من صف الوضع 

p  :فاصلة الصف  

d1  :الفرق يف الًتدد من صف الوضع  مع الًتدد القبلي  

d2  :الفرق يف الًتدد من صف الوضع  مع الًتدد البعدي  
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الوسيط ىي القيمة ادلتوسطة، شلا حيّد من بيانات النصف السفلي والنصف العلوي بعد فرز  ( ج

 :الوسيط للبيانات رلمعة ديكن البحث يف الصيغة التالية. البيانات من األصغر إىل األكرب

Me =  𝑡𝑏 +  𝑝  
𝑛

2
−𝑓𝑘

𝑓𝑚𝑒
  

 :ادلالحظة

Me :ادلتوسط   

tb  :احلد األدىن للصف ادلتوسط  

p  :طول فًتة الصف  

n  : حجم البيانات/  عدد من البيانات 

fk  :عدد تردد الصفوف قبل صّف ادلتوسط  

fme  :الًتدد من صّف ادلتوسط  

يف العثور على متوسط رلموعة البيانات أّن اليت ربتاج إىل البحث أوال ىي الصف حيث مالتوسط 

𝑓𝑖 : ديكن البحث بواسطة الصيغة  ≥
𝑛

2
  

البيانات يف ىذا . وديكن أن يسمى باالحنراف ادلعياري SD االحنراف ادلعياري، خيتصر عادة باسم ( د

 ىي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة مع نفس الكمية من البيانات ىي 30البحث أكثر من 

  :  ىي30<صيغة االحنراف ادلعياري للبيانات إذا كانت اجملموعة البيانات. 36
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: ادلالحظة

SD : االحنراف ادلعياري  

fi :تردد بيانات  

xi :قيم البيانات  

 X  :متوسط البيانات  

V=SD)للحصول على التباين ديكن ببساطة أن تقوم بو تربيع V التباين، عادة خيتصر ( ه
2
) SD  

 .معروفة SD بالشرط أن إذا كانت قيمة

 معامل التباين ( و

من فرق الوحدات والعشرات يعطي األثر على حجم االحنراف ادلعياري، ولذلك فمن الصعب 

حلّل ىذه ادلشكلة استخدا العمليات . دلعرفة البيانات اليت ىي أكثر ذبانسا أو غَت متجانس

 :احلسابية باستخدام ادلعادلة التالية 

 

 :ادلالحظة

KV = معامل التباين  

S=   االحنراف ادلعياري 

𝑋   = ادلتوسط 
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على العكس من ذلك، إذا كان معامل . إذا كان معامل التباين أقّل فالبيانات ىو أكثر متجانسة

 .التباين أكرب فالبيانات أصبحت أكثر غَت متجانسة

 
 قراء االستءاتتحليل البيانات اإلحصا .2

 
ىو أسلوب اإلحصائية ادلستخدم لتحليل عينة البيانات وتطبيق النتائج  االستقراء اإلحصاءات

وتسمى ىذه اإلحصائية باحتمال اإلحصائية، ألن االستنتاجات تنطبق على بيانات عينة . على الّسكان

، وإذا كانت فرصة 95 من اخلطأ فمستوى الثقة ٪5عندما الفرصة ٪. السكان أن احلقيقة ىي فرصة

وينقسم . ، فإن فرصة اخلطأ والثقة يسمى دبستوى الداللة99 فمستوى الثقة ٪1اخلطأ ٪

  :أن سوىارسيمي أريكونطا وأوضح. اإلحصاءاتاالستقراءإىل قسمُت اإلحصاءات ادلعلمي وغَت ادلعلمي

“Sebelum dilakukan pemilihan statistik yang relevan untuk analisis data 

dalam penelitian eksperimen, maka tahapan analisis data yang dilakukan 

adalah dengan melakukan pengujian sampel penelitian yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas”.
35

 

 

 الطبيعياختبار  ( أ
 

وباإلضافة . إّن اختبار الطبيعي مفيد لتحديد البيانات اليت مت مجعها، يكون توزيعا طبيعيا أم ال

إىل ذلك، مفيد لتحديد إحصائيات أكثر دقة وذات الصلة ادلقدمة إذا مت توزيع البيانات عادة، وذبهيز 

البيانات باستخدام اإلحصاءات ادلعلمي، وإذا مل يتم توزيع البيانات عادة فمعاجل البيانات ديكن 
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Muhajir Nasir, Statistik Pendidikan (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 74 
35

Jakni, op.cit., h. 122-123. 



71 

الختبار احلياة الطبيعية يف ىذا البحثب استخدم صيغة اختبار . استخدام ا اإلحصاءات غَت ادلعلمي

 : وىي(chi kuadrat) مربع تشي

 

 :ادلالحظة

X
2
h =  مربع تشي(chi kuadrat)  

fo =تردد ادلراقبة  

fh =تردد التوقعات  

X الختبار ىذه الفرضية ىي أنو إذا كان
2
h<X

2
t  فالبيانات تكون توزيعة طبيعية وإذا كان  

X
2
h>X

2
t وادلعروف من سعر جدول مربع تشي .   فالبيانات ليست توزيعة طبيعية(chi kuadrat) ىي: 

X
2
t = X

2
(1-α)(dk) 

 :ادلالحظة

X
2
t =تشي مربع اجلدول  

α = 0.05 (مستوى اخلطأ) ٪ 95و مستوى الثقة  

dk =  1عديد من الصفوف الناقصة( k-1) 
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 اختبار التجانس ( ب
 

وقد مت تنفيذ اختبار التجانس إلجياد مستوى التجانس يف كال الطرفُت جملموعة منفصلة من 

الختبار التجانس يف ىذا البحث مع اختبار بديل . السكان، وىي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

 :، وىوuji Fستخدم  التجانس لكال الفريقُت، ا

  

، Fhit ≤ Fα(n1-1,n2-1)  ، فالعينة ليست متجانسة، وإذا كانFhit ≥ Fα(n1-1,n2-1)معايَت االختبار، إذا كان 

، وبالتايل، دلعرفة نتائج اختبار Ftabel  متساويا مع  Fα(n1-1,n2-1) وادلعروف أن .فالعينة متجانسة

 من Ftabel حبيث ادلعروف أكرب من قيمة Fر متجانس تشاور جبدوال  التجانس فادلتجانس أو غي

 .أو العكس من ذلك Fhitung النتائج 
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Made Atmatika Wati, Ketut Pudjawan, I Kadek Suartama, “Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Mind Mapping Berbantuan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Sosiologi Siswa Kelas X SMA 

Negei 1 Tejakula Tahun 2013/2014”. E-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 

1 Tahun 2014, h. 5 


