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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 
 لبحث و تصميم البحثمنهج ا أ.

ادلنهج الذي يستخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو دراسة شبو 
. كاد ىذا نوع التجربة يعٍت ىناك فرقتان أعطامها الباحث التجربة

االختبار القبلى حىت يعرف أحوال األول منهما غَت أن انتخاب العينة 
 غَت عشوائية.

 quasi experimentalىو  ىذا البحثوالتصميم ادلستخدم يف 

nonequivalent control group design.  يعٍت الصف   ىناك فرقتان
التجريب و الصف الضابط أعطهما الباحث االختبار القبلى حىت يعرف 
أحوال األوىل منهما وكان انتخاب العينة غَت عشوائية لكن باستخدام 

 تقويةقة بعد أن يعطى االختبار القبلي فيستخدم طري الصف ادلوجود.
الذاكرة على الفصل التجربىب يف تعليم التجويد. وال يستخدم ىذا 
األسلوب على الصف الضابط يف عملية تعليمها. وعند متت عملية 
التعليم يف الصف التجريب والضابط بانطباق على إجراء التعليم اخلطة 

االختبار البعدي. وكان ىذا االختبار البعدي هتدف إىل  فيعطى كالمها
الذاكرة يف ترقية استيعاب التجويد  تقويةياس فعالية استخدام طريقة إق

يف الصف التجريب بالقياس إىل فعالية منهج عريف يف الصف الضابط. 
 لتصميم كما يلي7لكي مزيد اإليضاح فتصوير ىذا ا
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1.3     
 
                           
 
 
 بيان الصورة7   

O1    :االختبار القبلي يف الصف التجريب 
X1   : الذاكرة على الصف التجريب تقويةاستخدام طريقة 
O2   :االختبار البعدي يف الصف التجريب 
O3   :الختبار القبلي يف الصف الضابطا 
O4   :االختبار البعدي يف الصف الضابط 

ىناك متغَتان مستخدمان يف ىذا البحث ىو ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت     
الذاكرة ،  تقويةالتابع. فادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىي طريقة 

 وادلتغَت التابع ىو تعلم علم التجويد.
 مجتمع البحث و عينتهب. 

 مجتمع البحث .3 
يف ىذا البحث مجيع التالميذ يف الفصل اخلامس من فأما اجملتمع  

 ادلدرسة األبتدائية نوراذلدى رجنائيكيك.
 
 

O1                          X1                        O2 

O3                                                                      O4 
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 عينة البحث .2
رسم العينة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو نظام عينة ادلشبعة.   

( ىذه العينة ادلشبعة ىي طريقة  7421 2005قال سوغيونو) 
إن كان مجيع رلتمع البحث تستخدم بالعينة. فالعينة  تعيُت العينة

يف الفصل اخلامس من ادلدرسة يف ىذا البحث مجيع التالميذ 
 تلميذا. 10اليت تشتمل على األبتدائية نور اذلدى رجنائيكيك 

 أدوات البحث ج.
 أدوات االختبار .3

ىو كان استخدام آداة االختبار ادلقصودة يف ىذا البحث    
اختبارات متعدد االختيار  22لكتايب الذي يتكون من االختبار ا

باربع خيار األجوبة. إذا كان جواب التلميذ صحيحا فيعطى تقدير 
جلواب خطاء. وسيلقى ىذا االختبار  0لكل سؤال وتقدير  4

مرتان يعٌت االختبار القبلي والبعدي كما بُت الباحث يف السابق. 
 ىناك التوضيح ذلذا البيان7 

 2.2ل اجلدو  .ز.
 تشكيل االختبار و تقديره

 السؤال جواب التلميذ تقدير
 اختيار اجلواب صحيح 4

(A,B,C,D) 
 منرة السؤال

 خطء 0
 فهي كما يلي7 داةاآلأما خطوات الًتكيب ذلذه 
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 أ(  تركيب السؤال
 تركيب السؤال إعتمد إىل برامق السؤال ادلقدور.

 ليعرف كيفية السؤال. داةاآلب( اختبار 
النتيجة، يستخدم الباحث مقياس االختبار من نوغينطورو  لقيم

(46627266.) 
    2.2اجلدول     

 أساسية مقياس االختبار 
 الشرح مقياس االختبار

 جيد جدا 40-5،2
 جيد 5،1-4،2
 مقبول 4،1-3،0
 ناقص 2،6-1،0

 ناقص جدا 2،6-0
  
 . االستفتاء 2

ة التدقيق، قال بشكل عالم  likertخيتار الباحث االستفتاء
( إن ىذا االستفتاء ىو القائمة حيث  7461 2040آريكونطا )

ادلستوجيب يعطي عالمة التدقيق يف القائمة ادلناسبة وىذا لتعريف 
الذاكرة " يف تعلم  تقويةاإلدراك احلسي عند التالميذ إىل طريقة 

 علم التجويد.
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 ق . اختبار الصد1
ة أدوات يستخدم الباحث اختبار الصدق ليعرف صح

البحث ادلستخدمة. والصيغة ادلستخدمة لقياس ىذه االختبار ىي 
 كما يليkorelasi product moment  7الصيغة 

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 
   rxy=  معامل االرتباط 

  X    = مستوجب تقدير من كل منرة لكل 
                  Y   = مجلة التقدير جلميع منرة لكل مستجب 
 ΣX =كل منرة جلميع مستجبون   مجلة التقدير من 

ΣY  = مجلة التقدير جلميع منرة جلميع مستجبون 
N   = مجلة ادلستوجب يف االختبار 

(Sugiyono, 2011:183) 

 يعٍتt 7 -رمعامل االرتباط على صيغة اختبامث وزعة نتيجة من  
  t =

21

2

r

n
r





 
(Sugiyono, 2011:184) 

t  قيمة   =t hitung  
r=   معامل االرتباط 
nمجلة ادلستوجب يف االختبار  =  

  thitung > ttabelإجيابيا و قيمة  thitungمث إذا كانت قيمة  
صدق وكذالك عكسها. وكانت قيمة معامل السؤال ف

ttabel% بدرجة احلرية  62حصلة على درجة االئتمان(dk =n-2. 
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 اختبار الثبات .4
 ثبت أدوات الباحث اختبار الثبات ليعرف ستخدمي
 K-R 20  اختبار الثبات بصيغةيستخدم الباحث . وسالبحث

 وىي كما يلي7
    (

 

   
)(
    ∑  

  
) 

 ثبات اآلداة=       
  k مجلة السؤال = 
 = متخالف النهائي     
 P   جزء الفاعل جبواب صحيح )جزء الفاعل الذى حصل =

 (4على تقدير 
  p =  4جزء الفاعل الذى حصل على تقدير 
                  N  

 0جزء الفاعل الذى حصل على تقدير   =    
    (q=1-p) 

 ( باستخدام الصيغة كما يلي7  متخالف النهائي )وحتسب قيمة  
2

2
( )

t

Y
Y

NV
N








              
 النهائيمجلة تقدير  =  ∑

N  = ادلستوجب يف االختبارمجلة 
 (20407451)أريكونطى, 
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بدرجة  62على درجة االئتمان % rtabelبقيمة  يقايس r11مث 
 . إذاn-27(= dk)احلرية 

r11  >rtabel  فاآلداة ثبت 
r11  <rtabel  فاآلداة غَت ثبت 

 .  تحليل درجة الصعوبة5
كانت درجة الصعوبة من السؤال تعرف بالنظر إىل جزء 

 صيغة ادلستخدمة فيها كما يلي7أجواب صحيح لكل سؤال. وال
P = 

Js

B

 
P  الصعوبة= ثبت 
B جزء الفاعل جبواب صحيح = 
Js  = ادلستوجب يف االختبارمجلة 

 درجة الصعوبة فهي كما يلي7لتعيُت مقياس 
 2.2اجلدول   .               
 درجة الصعوبةياس مق              

 ثبت الصعوبة التثمُت
 P > 0,00 <0,20 صعب
 P > 0,20< 0,40 متوسط
 P > 0,40< 0,400 سهل

 (72040 21, )أسيف أريكونطى 
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 حساب قوة التفريق . 6
 يف ىذه احملاسبة فهي كما يلي7 ادلستخدمةأما الصيغة        

D =  
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

 (2040722, )أسيف أريكونطى
 BA =  مجلة ادلشًتك من فرقة العليا جبواب صحيح 

 BB  =مجلة ادلشًتك من فرقة األسفل جبواب صحيح 
  JA  =مجلة ادلشًتك من فرقة العليا 
  JB  =مجلة ادلشًتك من فرقة األسفل 
 PA  =جزء ادلشًتك من فرقة العليا جبواب صحيح 
 PB  =جزء ادلشًتك من فرقة األسفل جبواب صحيح 

 لتعيُت أكان السؤال جيد أم ال فيستخدم ادلقياس كما يلي7  
 2.3اجلدول  .

 قوة التفريقتصنيف 
 ثبت التفريق التثمُت

 = سليب D سليب جيدر بالتحديف Dقيمة 
 D < 0,20 (poor) قبيح  

(satisfactory) كاف D < 0,20> 0,20 
 D < 0,10> 0,20 (good)جيد

 D > 0,10 (excellent) جيد جدا

(2040723أريكونطى )أسيف,   
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 طريقة تجهيز البيانات   د. 
بعد أن تتجمع البيانات فتتواصل إىل تصنيع البيانات أو 
ا إعتمادىا اليت تشتمل على االستعداد و اجلدولة و التطبيقي انطباق

على منهج البحث. كانت بيانات حصولة من حصول البحث ىي 
البيانات اخلامة الىت مل تكن ذلا معنا بعد فينبغي على الباحث أن 
يصنعها لكي حتصل منها وصف حقيقي عن ادلشكلة ادلبحوث و 
جحة للبحث أكثر توجيها.  وكانت بيانات ىي البيانات الكمي 

 إحصائي.لذالك فطريقة التصنيعها مّت بطريقة 
 .  أدوات االختبار )االختبار القبلي و البعدي و الترقية(3
حصلت من تفاوت درجة   (gain)ًتقية كانت ال   

ًتقية هتدف إىل الاالختبار البعدي و القبلي. و كانت حتليل 
جوابا لفروض البحث السابق يعٌت ىل يوجد تغيَت مهم من 

  .دالذاكرة ىف تعلم التجوي تقويةاستخدام طريقة 
  . اختبار تسوية البيانات2

 بياناتالخترب ىل ال بياناتإن اختبار تسوية ال
  chi kuadratادلختربلو توزيع سوي أم ال باستخدام اختبار توزيع 

 باخلطوات كما يلي7
 (rتعيُت عرض الدرجة ) .أ(

   r = درجة أدىن –درجة قصوى 
 (kتعيُت كثَت فصل الفاصل ) .ب(
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      k  =4+2.2 log n  
 ( 2040725سدجاىن )فيفي,

 (p)تعيُت طول فصل الفاصل   .ج(
 

k

r
p 

 تصنيع جدول توزيع الًتّدد  .د( 
 ( X 7)ادلعدل  mean حساب  .ه(          
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ينتو، )حر 
200571.2)

 البيان7 
M  7mean  ادلعدلأى 
Fi   7 ترّدد مناسبا لعالمة الفصلXi 

         Xi :   عالمة فصل الفاصل أو قيمة ادلتوسطة من فصل 
   الفاصل

 7 (SDي )تعيُت احنراف األساس .و(
   

)1(

..
22
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xfxfn
s
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 (200572.22ينتو، )حر  
 



33 
 

Muhammad Rofiki, 2014 
Efektifitas Metode Mnemonik Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa pada Ilmu Tajwid  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
S

XK
Z




 
 البيان7  

S  7( احنراف األساسيSD) 
 X  7mean  ادلعدلأى 

Fi 7  ترّدد مناسبا لعالمة الفصلXi 

Xi        7 عالمة فصل الفاصل أو قيمة ادلتوسطة من فصل
 الفاصل

N  7 ادلستجبعدد 
 (Zز( . حساب قيمة األساسي )

 
 البيان7  

Z  7قيمة األساسي  
K   7حدود الفصل 

  X  7mean أى ادلعدل 
 ( L7ح(.  حساب واسع الفاصل )

  

 البيان7 
L1 7قيمة فرصة صف العليا 
L2 7قيمة فرصة صف األسفل 

 ( ei7ط(.  حساب ترّدد الرجاء )

Li = L1 – L2 
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 chi kuadrat (χ2)حساب ي(. 

 






k

i I

i
hitung

E

EO

1

2

12  
 البيان7

χ
2  7hitung chi kuadrat  

ei  7ترّدد رجاء    
oi  7 ترّدد مناسبا لعالمة الفصلXi 

بشرط كما   X2tabelمع    X2hitungمث يقايس نتيجة احلساب  
 يلي7

 ٪٩6درجة االئتمان  .4
 k-1=  (dk)درجة احلرية  .2
X2انت قيمة  إذا ك .2

tabel  >X2
hitung

فتكون احلقائق    
 توزيع السويّ 

 بيانات.  اختبار تأليف ال1
مجعية البحث ىل لو كان ىذا اختبار ليعرف متخالف 
 متخالف سوى أم ال، باخلطوات كما يلي7

 تصنيع جدول الدرجة البيانتُت كالمها  -أ
 ( من كل عينة.Siحساب متخالف ) -ب
 

ei = 
ii

fL .  
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 جتريبة ادلتجانس باستخدام الرمز    -ج
F = التباين     

  األعلى
  التباين األدىن  

بيانات تعترب ادلتجانس أن قيمة و ادلستخرجة > قيمة و 
 ادلأخوذة من جدول

 tاختبار    .4
ادلعدلة يف االختبار القبلى و الختبار على درجة استخدم ا

 خبطواتالبعدى و الًتقية الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة. 
 كما يليt  7االختبار صيغة اختبار 

 بالصيغةt 7حبث لقيمة  -أ


















2121

2211

21

11

2

)1()1(

nnnn

snsn

xx
thitung

  

 البيان7

1
X  7 ادلعدلة يف الفرقة التجريبيةقيمة 

2
X  7 ادلعدلة يف الفرقة الضبطةقيمة 
S  7احنراف األساسي 

n1 فرقة التجريبيةمن ال 7 عدد التالميذ 
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n2 فرقة الضبطةمن ال 7 عدد التالميذ 

 تعيُت درجة احلرية 7  -ب
dk =n1+n2-2  

 من جدول اإلحصائيt 7تعيُت قيمة    -ج
باستنتاج    فقارنو بقيمة اجلدول tأن حيتسب اختبار  بعد

 كما يلي7
 إذا7 

-
tabelt <  

hitungt > +
tabelt =  Ho مردود  Ha مقبول 

 -
tabelt <  

hitungt < +
tabelt =  Ho مقبول  Ha مردود 

 االستفتاء    .5
احملصولة من االستفتاء ىي حبساب مجلة  بياناتأما صنع ال

 الذي خيًت ادلوضوع ادلوجود بالصيغة كما يلي7 ادلستوجبمجيع 
%100x

n

f 
f تردد جواب اخلياري = 

n مجلة التالميذ = 
 


