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 الباب الثالث

 منهجالبحث

 وعينته, جمتمعه, حماللبحث .1

  حمل البحث . أ
 

يف . اختار الباحث زلل البحث يف ادلدرسة العالية مطلع اذلدى
 .  باندونج01باالأنداح رقم - الشارع جيمنجاج

 
  جمتمع البحث . ب

 

رلتمع البحث الذي يستخدمو الباحث ذلذا البحث ىو التالميذ يف 
 .باندوج, الفصل العاشر من ادلدرسة العالية مطلع اذلدى 

 
  عينة البحث . ج

: 2009)قال سوغييونوا , يستخدم الباحثالعينة الكلية يف ىذا البحث

عينة كلية ىي طريقة تعيني العينة إذا كان  "(124
العينة يف ىذا البحث , و من البيان ادلذكور" .مجيعأفرادالبحثيستخدمونعينة
 . تلميذا60وعدد األعضاءجو للفصل العاشربىي التالميذ للفصل العاشر
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 تصميممنهجالبحث .2

 nonequivalent)التصميم الذي يستخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو 

control groupdesign) فيو فرقتان مهاالفصل التجرييب و الفصل الضابط
 : صور الباحثتصميم البحث كما يلي.أعطيهما الباحث االختبار

يستخدم الباحث االختبار القبلي يف الفصل :  االختبار القبلي . أ
و ىو إعطاء االختبار القبلي قبل , التجرييب و يف الفصل الضابط

 .التعليم
يعطي الباحث معاملة يف الفصل التجرييب ىو : إعطاء ادلعاملة . ب

 إعطاء التعليم بنموذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلم
 .فىرتقيةاستيعاباللغةالعربية" ورقةاألسئلةادلكبوبة"

يستخدمو الباحث يف الفصل أما االختبار البعدي :االختبار البعدي . ج
 .التجرييب و يف الفصل الضابط بعد التعليم
 :أما صور التصميم يف ىذا البحث فيما يلي

 

 3.1صور 
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: بيانالصورة

 T1  :يبياالختبارالقبليفيالفصاللتجر 

X : منوذجالتعليم القائم على حل ادلشكالتاستخدام 

 T2  :جترييباالختبارالبعديفيالفصالل 

 T3  :بطااالختبارالقبليفيالفصاللض 

T4  :بطااالختبارالبعديفيالفصاللض 

    (116: 2009, سو غينو)
 

 طريقةالبحث .3

ينبغى على الباحثني أن يستعملوا الطريقة يف مجيع البحوث 
أما طريقة البحث فهيطريقة يستعملها , للوصول إىل النتيجة ادلؤثرة

حيت تكون نتيجة احملصولة , الباحثون يف اكتشاف علم ادلعني ادلنطقي
 .مؤثرة و فعالية

 طريقةأما الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىيال
ىي انتشار من الطريقة جتربيةشبهالطريقةوال, بيةيالتجرالكميةشبو
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مث أعطياالختبار القبلي , التجريبية وذلا الفصل التجرييب و الفصل الضابط
 . و إعطاء ادلعاملة يف الفصل التجرييب, واالختبار البعدي

 

 تعريف اإلجرائي و اإلصطالحيال .4

  ملتغري البحثتعريف اإلجرائي ال . أ
تعريف ادلتغري ىو كخاشية  (2009:60, سوغينو)قال حاتو فرحدي 

 .أو تنوّع بني شخص الفرد و آخر, الشخصية
 ادلستقلادلتغري. تغري التابعاملادلستقلو البحث فنوعان فهماادلتغريمتغريأما

 يف ىذا البحث ىو منوذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلم
فىرتقيةاستيعاباللغةالعربيةالذي يستعملو الباحثفي " ورقةاألسئلةادلكبوبة"

 ىو ترقية استعاب اللغة العربية للتالميذ تغري التابعاملو. تعليم اللغة العربية
ىذان ادلتغريانعرفاالفعالية . للفصل العاشر يف ادلدرسة العالية مطلع اذلدى

بعد إعطاء ادلعاملة يف الفصل التجرييب دلعرفة فعالية 
" ورقةاألسئلةادلكبوبة "منوذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلم

 .فىرتقيةاستيعاباللغةالعربية
 3.2صور 

  

 :بيان الصور

X
rY 
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X =منوذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلم 
"   ورقةاألسئلةادلكبوبة"

Y=ترقيةاستيعاباللغةالعربية 

 r  =متغريةمعامل ارتباطىXإيل Y 

تعريف اإلصطالحي ال . ب
 تعريف منوذج التعليم (1

التمثيل منوذج التعليم ىو  (45: 2010, سوفرجيونو)قال ميلس 
 .التام كالعملية اليت جيرب النفر ادلنهج

 تم القائم على ادلشكاليالتعلتعريف  (2

فهو (2007:54)كرمي عند تم القائم على ادلشكاليالتعلأما 
تدريس تعتمد على مواجهة الطالب مبشكالت يف أطر الإسرتاتيجية 

 . معينة مث يطلب منهم إجياد حلول مناسبة ذلا

 "ورقة األسئلة ادلكتوبة"وسيلة التعلم  (3

وسيلة التعلم يستعملها الطالب يصنعها الباحث لسهولة ىف إجابة 
 .السؤال

 

 أداة البحث .5
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وىي مستخدمة حلصول على بيانات البحث بشكل حتصل دراسي من 
: ستعملها الباحث فهي فيما يلييالتالميذ، وأما األدوات ىف ىذا البحث اليت 

 االختبار . أ
ستعمل لقياس قدرة ومعرفة وكفاءة ياالختبار رلموعة أسئلة أو تدريبة 

.  (193: 2010 أريكونطو،)ميلكها الشخص أو اجملتمع 
ستخدم االختبار القبلي واالختبار يوعلى ىذا ادلنوال أن الباحث أن  

. البعدي لقياس عنها
فاالختبار القبلي لقياس عن قدرة أوىل من التالميذ قبل أن يكون  

والتحصيل منو بشكل . منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالتاستخدام 
. بيانات مستعملة لقياس طبعي و جتانس من التالميذ

 التحصيل الدراسي من رلموعة ةوأما االختبار البعدي فهو لقياس ومقارن 
واألسلة . منوذج التعليم القائم على حل ادلشكالتالتجريب بعد تنفيذ عملية 

. ادلستخدمة ىف ىذا االختبار متساوى باالختبار القبلي
 

 االستفتاء . ب
بشكل عالمة التدقيق، قالت SkalaLikert اختار الباحث االستفتاء 

إن ىذا الستفتاء ىو القائمة حيث ادلستوحيب يعطى  ( 194 : 2010 )اريكنتو 
ىف قائمة ادلناسبة وىذا لتعريف اإلدراك احلسي عند التالميد  ( )عالمة التدقيق 

" ورقةاألسئلةادلكبوبة "منوذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلمعلى 
 .فىرتقيةاستيعاباللغةالعربية
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 ةعملّية تنمية األدوا .6
نّفذ قبل أن يكون استخدام األسئلة وىو ثبايت و اختبار الدقاختبار الص

:  كاآليت
 الصدقاختبار . أ

وبعد اقامة الختبار . والختبار ىذا الصدق ميكن استخدام آراء ادلفكرين
ىذا الصدق ويوافقها ادلفكرون، مث استمرار إىل اختبار األدوات ىف عينة البحث 

 . من رلتمع البحث
وبعد حصول البيانات وتلك البيانات ترتيب ىف اجلدول، اختبار صدق 

التكوين تقام بتحليل العامل، وىي عن طريق ارتباط بني قيمة األدوات 
  :(72: 2010أريكونتو،)Pearson ProductMoment باستخدام رموز 

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 
 :البيان 

rxy :  معامل اإلرتباط بني ادلتغري"X"و ادلتغري " Y" 
X :   درجات لكّل السؤال من ادلستجيبني 
Y  :  رلموع درجات لكّل السؤال من ادلستجيبني 
N : رلموع ادلستجيبني 
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، فتفسريه (rxy)معامل اإلرتباط مثّ بعد أن حصل الباحث على النتيجة 
 Sugiyonoأّما تفسري معامل اإلرتباط عند . باستخدام تصنيف معامل اإلرتباط

 :فما يلى  (257: 2011)
 3.1جدوال 

 تفسري معامل اإلرتباط
 

 فرتات املعامل  تفسري

 0,199 – 0,00 ضئيل جدا

 0,399 – 0,20 ضئيل

 0,599 – 0,40 متوسط

 0,799 – 0,60 كبري

 1,000 – 0,80 كبري جدا

 

 Microsoft Excel 2010يستخدم الباحث  الختبار ىذا الصدق 

 (حتليلبياناتتستطعأنرتىفيمالحق )
  

 وثوقةاختبار امل . ب
تصور ثقتة على احلق تإن ادلوثوقية مستعمل لقياس مدى اآلداوة ميكنو أن 

إن كان : (86: 2008)  أريكونطو تعن قدرة شخص، وىذا مناسب مبا ذكر
 .دل الثبات على ادلبدأ فلو صقة على دراجة عالياالختبار
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. ستخدم الباحث اختبار الصدق دلعرفة صحة أدوات البحث ادلستخدمةي
 Microsoft excel 2010يستخدم الباحث الختبار ىذا الصدق 

 باستخداممستوى الداللة  وىو،(N-2) بـ اجلدولتواحلسابتمقارنة  قيمة   
: وأما ادلعايري يف اختاذ القرار ىي كما يلي 95%

  اجلدولنت أكرب ماحلسابت
. فاألداوات موثوقية اجلدولت أكرب مناحلسابتإذا كانت قيمة  

. فاألداوات غري موثوقيةاجلدولت أقل مناحلسابت إذا كانت قيمة 
 

حتليل درجة الصعوبة  . ج
 أو ،إن حتليل درجة صعوبة  ىو معامل دلعرفة ىل السؤال صعوب 

 :بناء على ذلك أن الباحث مستعمل الرمز األيت .  أو سهل،متوسط

SJ

B
P  

 (208: 2010 أريكنطو،)
: البيان 
 P   = داجة صعوبة
 B    =رلموعة مستجيب يف اجيابة صحيحية 

 Js   =   رلموعة مستجيب
 

وىو .دلتوسطاقيم لوأما التفسري من دراجة صعوبة األسئلة فهو يقارن بــا
:  فيما يليجيرى



 

Fahmi Alhubilah, 2014 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN MEDIA 
BELAJAR “LEMBAR PERTANYAAN TERTULIS” TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN 
BAHASA ARAB  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 3.2اجلدول 
درجة الصعوبة 

التقومي   (دراجة الصعوبة) P النسبة عن صعوبة األسئلة
 Pقيمة  0،30 – 1،00 صعب
 Pقيمة  0،70 – 0،30 متوسط
 Pقيمة  1،00 – 0،70 سهل

 (210:  2009 ،أريكونطو )                                              
 تدل على P  وإن كان قيمة ،  وىذا السؤال صعوبPكلما أقل القيمة 

بصفة عام  أن .  فالدراجة الصعوبة من األسئلة  جودة%50 أو0،5مستوى 
 وىي P≥0،90 واألسئلة بقيمة ، تدل على صعوبةP≤0،10األسئلة   بقيمة 

. سهولة
 
 
 

 

 حساب قوة التفريق . د
، أنو مهما كان السؤال أن يفارق بني تالميذ قوة التفريقبناء على حتليل 

 الباحث  الرمز استعمل.يستطيعون إجابة وىم مل يستطيعوا على اإلجابةالذين 
: األيت 

D =  
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 
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: البيان 
BA   =   ادلستحييب يف اجملموعة العالية يف استيجاب صحيحيعدد 
BB   =   ادلستحييب يف اجملموعة ادلنحفضة يف استيجاب صحيحيعدد 
JA  =     ادلستحييب يف اجملموعة العاليةعدد 
JB   =    ادلستحييب يف اجملموعة ادلنحفضةعدد 

PA =    ادلستحييب يف اجملموعة العالية يف استيجاب صحيحينسبة 
PB  =     ادلستحييب يف اجملموعة ادلنحفضة يف استيجاب صحيحي نسبة

 (213: 2009  أريكونطو، )                                               
:  أسئلة فهو يأسس باجلدول األيتقوة التفريقوأما التفسري من 

 

 3.3اجلدول 
 قوة التفريقالتفسري من 

التصنيف  منرة  Dرلموعة النتيجة 
 1 0،20 – 0،0 قبيح

 2 0،40 – 0،20  كايف 

 3 0،70 – 0،40 يد ج

يد جدأ  ج 0،70 – 1،00 4 

 (218:  2009أريكونطو،   )                                       
 

مجع البيانات أسلوب  .7
: وأما التقنية جلمع البيانات ادلستخدمة فهي فيما يلي
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حبث يالنظريات، ىي مجع البيانات او ادلواّد ادلناسبة مبشكلة  الاليت  س . أ
.  التعليم،،و مفرداتمنوذجحبث عن يوأما النظريات او ادلواّد فهي . عنها

 .عل حتصيلها أساس يف إقامة البحثيجوأما النظريات فهي 
 ت ادلوضوع ادلبحثيثبت . ب
. مراقبةعلىاألنشطةاجلاريةمنهجوىيأساليبجمعالبياناتبادلالحظة ،  . ج

وفيهذاالبحثمالحظتان،ومهامالحظةسلوكالتالميذمادامعمليةالتعليمومالحظ
 ةنشاطادلدّرمسادامعمليةالتعليم

ترقية االختبار، االختبار ادلستخدم للحصول على البيانات اليت تصور  . د
وجترى .  قبل وبعد ادلعاملة يف التعلم والتعليملغة العربية الاستيعاب

اختبار قبلي الذى يؤدي قبل . االختبارات مرتني يف بداية وهناية ادلعاملة
عملية التعلم والتعليم وأما اختبار بعدي يؤدي بعد عملية التعلم 

 قبل وبعد التعلم ترقيةاستيعاب اللغة العربيةىدفو دلعرفة . والتعليم
ورقة "منوذج التعليم القائم علىب حل ادلشكالت بوسيلة التعلم باستخدام 

اختبار ادلقال، مجيع األسئلة  15ويكّون االختبار من .  " األسئلة ادلكتوبة
مث . مطلع اذلدى يف ادلدرسة العالية  احلادي عشرفصلالقد جّرب إىل

اذلدف من حساب الصدق دلعرفة جودة . سب طبقة الصدق والثباتيح
وأّما ىدف الثبات ىو دلعرفة . االختبار بالنسبة ذلذا اإلجراء جيب القياس

أدوات البحث إذا كانت ىذه االختبارات ذلا ثبات ويستطيع استخدامها 
 موعةعطى إىل ادلجي، مث وثوقبعد أن جرب  اختبار الصدق وامل. جيدا

 . بعديالقبلي والختباراال عند ة والضابطةالتجرييب
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ستخدام ا بة والضابطة التجرييبموعةقارن حواصل االختبار بني ادلجي . ه
 IBM SPSS statistic20اختبار مستقل 

االستفتاء، استخدم الباخث االستفتاء بعد ادلعاملة ىف الفرقة التجريبية  . و
 منوذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلمعلى دلعرفة رأي التالميذ 

 .فىرتقيةاستيعاباللغةالعربية" ورقةاألسئلةادلكبوبة"
 

 حتليل البيانات  .8
حتليل البيانات ىو عملية البحث عن البيانات وتصنيفها نظاميا،    

واخلطوات ىف حتليلها بإعادة التنظيم مث . والبيانات وليد كتوثيق واستبيان وسجل
قسيم ىل فئة وأجزاء، مث تصنيعو، وتصنيفها، واخيار وحدة القياس أينما كان ي

سوغيونو، )مهما الستداليل وقريب الفهم لدي نفس الوحدة وبقية الناس 
2009 :335) 

ستخدمة بعد أن يكون مجع البيانات من االختبار القبلي املتقنية التحليل 
وأما تقنية حتليل . واالختبار البعدي ىف اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة

:  البيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث فهى على النحو التايل
 االختبار الصالحي . أ

 االختبار ادلوثوق . ب
االختبار ادلتوسط بني اجملموعتني من االختبار القبلي والبعدي، وىو  . ج

 :باستعمال الرموز اآليت
x =

∑𝑋

𝑁
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. جتمع القيمة التالميذااالختبار الصالحي و االختبار ادلوثوق فبعد انتهاء  . ه
اختبار مستعمل مرتني يعىن اختبار القبلى و اختبار التعدى جملتمعة 

 .التجريبية و الضابطة
اختبار القبلى – قيمة اختبار البعدى = (G)اكتساب 

 

منوذج التعليم القائم على بعد التعليم باستخدام ترقية استيعاباللغة العربية 
حبث باحلساب معّدل من االكتساب موثوقية معيار ي، حل ادلشكالت

اكتساب موثوقية  للحساب استعمل الباحثرموز الذى . فعالية التعليم
 : يعىن

 

القبلىقيمةاختبار  − البعدىاختبارقيمة   

قيمةاختبارالقبلى  − قيمةالعظمى
=  𝑔  

 

: تفسري لقيمة اكتساب موثوقية يدل جبدول حنو التإىل
 3.4اجلدول 

تفسري لقيمة اكتساب موثوقية 
 قيمة  التصنيف

≤ 𝑔  العال 0،7 

0،7 الكاف >  𝑔 ≥ 0،3 
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> 𝑔  منخفض 0،3 

 

ارنة قمعّدل من االكتساب موثوقية جملتمعتان، مث م قيمة حصولبعد 
 منوذجالتعليمالقائمعلىحالدلشكالتبوسيلةالتعلمبنظر فعالية 

. فىرتقيةاستيعاباللغةالعربية" ورقةاألسئلةادلكبوبة"
 

االختبار الطبيعي عن توزيع البيانات من اجملموعتني باستعمال الرموز اختبار  . و
-chi.ستعمل الباحث االختباريالختبارالطبيعي chi-kuadrat.كى تربيع 

kuadrat ىف IBM SPSS statistic20 . ،ىف ىذا البحث لسهولة احلساب
. IBM SPSS statistic 20استعمل الباحث

 اختبار التجانس . ز
وأما اختبار التجانس فهو تنفيذ دلعرفة تباين العينة ادلأخوذة من رلتمع 

- البحث، بناء إىل اختبار التجانس ىو باستعمال اإلحصائى اختبار 
F،وىو فيما يلي :
 

F = تباين سفلى 
 تباين أدىن

HitungTabel وإن كان القيم  FF   فالبيانات متجانسة ،

 اختبار فرضية . ح
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.  اختبار الفرضية مستخدم دلعرفة أّن الفروض ادلقّدمة مقبولة أو مردودة
أخذ الباحث قيمة ت من احلساب  (uji t)ت -بناء على احلساب االختبار

chi squareىف IBM SPSS statistic20. بالستعمال قيمة الداللة(signifikansi) 
5 %(ᾳ = 0،05)و تصنيفو مايإىل : 
منوذج ادلعىن . مقبولةHaمردودة و Hoفــــــ t-hitung> t-tabelلو كان  ( أ

ورقة األسئلة "التعليم القائم على حل ادلشكالت بوسيلة التعلم 
 .ىف ترقية استيعاب اللغة العربيةمؤثّر "ادلكتوبة

 منوذج ادلعىن.مردودةHaمقبولة و Hoفــــــ t-hitung<t-tabelلو كان  ( ب
عدمي التأثري "ورقة األسئلة ادلكتوبة"التعليم القائم على حل ادلشكالت 

 .ىف ترقية استيعاب اللغة العربية
 االستفتاء . ط

أما جتهيز البيانات احملصولة من االستفتاء فهي حبساب عدد التالميذ الذي 
 : حيرت ادلوضوع ادلوجود بصيغة كما يلي 

100%x
𝑓

𝑛   
 

f :  تردد اجوب األخيار 

n: عدد التالميذ 


