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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 البحث و عينته مجتمع .أ

لثامن مبدرسة ادلشاكرة للفصل ا تالميذىػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث ىو اليف  اجملتمعك 

الطالب ل الثامن د كىو الفصل التجرييب ك للفص تالميذالعينتو ىي ليمبنج. ك 

 رتيدف. أما نوع العينة يف ىذا البحث ضابطىػػ كىو الفصل ال الثامنللفصل 

 simple randomأف تستعمل طريقة عينة عشوائية بسيطة ) فيو الباحثة

sampling( أم أخد العينة من اجملتمعة بطريقة عشوائية )random ال هتتم )

 .ذلك اجملتمعاذليئة ادلدرسية بادلستول يف 

 البحث طريقة  .ب

يف ىػذا البحػث  ةادلستخدم البحث طريقةأف قدـ ىنا تينبغى للباحث أف  

 quasiربػػة )هػػو طريقػػة تػػبو جفالبحػػث التجػػرييب. أمػػا أسػػلوب الطريقػػة  يىػػ

experiment research.)ها الباحثػة علػى الفصػل التجػرييب ىذه الطريقة تستخدم

. أمػػػػا الفصػػػػل التجػػػػرييب ف عطػػػػا  ؽ. عليهمػػػػا موتػػػػ  متفػػػػر ابطالفصػػػػل الضػػػػك 
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فلػػػػي  لػػػػو موتػػػػ   طباك أمػػػػا الفصػػػػل الضػػػػ PQ4Rادلوتػػػػ  باسػػػػتخداـ طريقػػػػة 

 خاص.

 البحث تصميم .ج

سػػػػتخدـ يف ىػػػػذا البحػػػػث ىػػػػو أف تصػػػػميم البحػػػػث ادل بالػػػػذ رممػػػػا  ػػػػدر ك  

 Nonequivalent Control Groupتاافئػػة )ادل غػػرتصػػميم اجملموعػػات الضػػابطة 

Design يب ي يف ىذا التصميم اما التجر مما سب  بيانو يبدك أف ىناؾ فصلني(. ك

ذلػػػك عينػػػة عشػػػوائية . ك الػػػذاف ال رتارامػػػا اذليئػػػة ادلدرسػػػية عشػػػوائيلا ابطالضػػػك 

( ال هتػػتم اذليئػػة randomبطريقػػة عشػػوائية ) تمػػعمػػن اجملبسػػيطة أم أخػػد العينػػة 

فهو على النحو  أما تصميم ىذا البحث .ذلك اجملتمعادلدرسية بادلستول يف 

 التايل:

 

 بياف الصورة:

:E الفصل التجريىب 

:K ابطالفصل الض 

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

O3  O4 
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O1  :االختبار القبلى يف الفصل التجريىب 

O3 :ابطختبار القبلى يف الفصل الضاال 

X1 : الطريقة استخداـPQ4R على الفصل التجريىب 

O2 :االختبار البعدل يف الفصل التجريىب 

O4 :طبااالختبار البعدل يف الفصل الض 

 (002::611)سوغيونو

 إجرائيتعريف  د.

    X))  من ادلتغر ادلستقل تعري  إجرائي. 0

)القرا ة التمهيدية  PQ4Rطريقة و ادلتغر ادلستقل يف ىذا البحث ى

 .راجعة(ر كادلا ذ تساالالتامل ك قرا ة ك الالتساؤالت ك ك 

 (Y)من ادلتغر التابع  تعري  إجرائي. 6

 لّنصوص العربّية.ادلقرك  لفهم ادلتغر التابع يف ىذا البحث ىو 

 يف ىذا البحث على النحو التايل: صورة للعالتة بني متغرين
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 بياف الصورة:

= X الطريقة=  ادلتغر ادلستقل PQ4R. 

= Y لّنصوص العربّيةادلقرك  لفهم =  ادلتغر التابع. 

r = معامل متغر فّعالية X حنو مغر Y 

 (6101)سوغيونو

(. Yمتغػػر تػػابع )( ك Xامػػا متغػػر مسػتقل )ىنػاؾ متغػػراف يف ىػػذا البحػث.  

تخدمة يف دراسػػػػة اللغػػػػة ادلسػػػػ PQ4Rمػػػػا ي قصػػػػد بػػػػادلتغر ادلسػػػػتقل ىػػػػو طريقػػػػة ك 

عن ترا ة النصػوص العربيػة  تالميذما ي قصد بادلتغر التابع ىو فهم الالعربية. ك 

يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلشاكرة ليمبنج. ىذاف متغراف سػي عرؼ فعاليتهمػا 

 .PQ4Rقياـ بعملية طريقة بعد ال

 

 

 

Y 

r 

X 



Shovia Idda Fitri, 2015 
EFFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE PQ4R DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA 
TEKS BAHASA ARAB  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 أدوات البحث ه. 

ي اختبػػار. اجلػػدير بالػػذ ر أف أداة البحػػث ادلسػػتخدمة يف ىػػذا البحػػث ىػػك  

االختبػػار إىل حيتػػاج البحػػث  ووػػوعي. ك ادلختبػػار االىػػو  نػػوع االختبػػار ادلقػػدـك 

(. ذلػك Multiple Choice Testبنػوع كاحػد كىػو اختبػار االختيػارات ادلتعػددة )

سػػػ.اال.  01د ك فيػػػو  ،ج ،ب ،سػػػتعمل االختيػػػارات اأربعػػػة أم أاالختبػػػار ي

ذلػا درجػة  تاخلاطئػة ليسػ اإلجابػة( ك 0ابة الصحيحة درجة كاحػدة أم )لإلج

 .صفرة( 1أم )

  1.3جدول 

 درجة نتيجة االختبار

 درجة إجابة التالميذ اأسئلة

 بنود اأسئلة رتم
 إختار اأجوبة

( د ،ج ،ب ،أ ) 

 0 صحيح

 1 خطا
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 رحلة ترتيب اأدكات:م

 صناعة اأسئلة ( أ

 النصوص.اأسئلة ادلصنوعة ترجع إىل 

 دراؾ جودهتا.تأدية جربة أدكات البحث إل ( ب

ادلدرسة  يف الثامن الفصل يفختربة إىل التالميذ اأسئلة ادل

 ."رةك ادلشا" ادلتوّسطة اإلسالمّية

 .ترتيب رطيط التعليمج( 

لياوف  PQ4R الطريقةلية عم يفيستخدـ  رطيط التعليم 

 تأدية البحث. يف امرجع

 عملية تطوير األدواتو. 

 الصدق اختبار -3

دلعرفة درجة صدؽ  software AnatesV4-Newاستخدمت الباحثة ك 

ة البحث ادلستخدمة. أما تدريج الصدؽ يف ىذا البحث ااأسئلة كىي أد
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 ،01 ،5 ،0 ،3 ،6 ،0دتا )رتم بنود اأسئلة : اس.اال ص 66فهو 

06، 03، 00، 01، 0:، 63، 60، 62، 30، 33، 30، 35، 

تار س.اال. ك  01( من 01 ،33 ،:3 ،31  دالليا أم فيو س.اال 61ُي 

بنود اأسئلة تستخدمها الباحثة  أداة البحث ىي رتم ترط االختبار. ك 

0، 6، 3، 0، 5، 01، 06، 03، 00، 01، 0:، 63، 60، 

62، 30، 30، 35، 3:، 33، 01. 

  اختبار الثبات  -2

 softwareاستخدمت الباحثة  ،لتفسر ىذه نتيجة الثبات

AnatesV4-New.  ىذا اجلدكؿ  إىلنستطيع أف ننظر  ،نواع الثباتألتعيني ك

 يف تفسر الثبات كىو:

 1.2جدول

 معايير الثبات

الثبات معايير معامل االرتباط  
18:0  r  0811  جّدامرتفع  
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1820  r  18:1 مرتفع 

1800  r  1821 اؼ  

1860  r  1801 منخفض 

1811  r  1861 جّدا منخفض  

 (15: 6112) أرياونتو

 ت. كبالعا  إذا  انفااف االختبار ثابت rhitung > r tabelنتيجة  تإذا  ان

نتيجة اختبار  تتد حصل. ك تفااف االختبار غر ثاب rhitung < r tabelنتيجة 

 35كىو  التقةمستول ك  n-2 =(dk)طالبا بادلستول ادلستقل  61الثبات على 

ىو  rhitungحاصل التدريج يدؿ على ك  1820ىو  rtabel%. إذا ىناؾ حاصل 

 8rtabel (1820)>  rhitung (1812.) أف ةتبلذا ت عنين اأداة ثباك  1812

 مستوى الصعوبة -1

ىي أسهل كسهل كمتوسط  أف تلك اأسئلةو تعيني مستول الصعوبة ى

-software AnatesV4) أصعب. يف ىذا البحث استخدمت الباحثةكصعب ك 

New)  لتعيني مستول ،تيمة مستول الصعوبة فسهلت بنود اأسئلة ة ّلما  رب 

 :الصعوبة فنقدر أف ننظر فيما يلى
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 1. 1جدول 

 مستوى الصعوبة

 تفسير قيمة مستوى الصعوبة 

 أصعب 05% -% 1

02 %- 31%  صعب 

30 %- 11%  متوسط 

10 %- :5%  سهل 

:2 %- 011%  أسهل 

 (6103:01مسركرة )         

طالبا.  نستطيع أف ننظر على  61مستول الصعوبة على تد حصلت نتيجة ك 

 ىذا اجلدكؿ يف تفسر مستول الصعوبة ك ىي : 

 1. 4جدول 

 تفسير مستوى الصعوبة

ألسئلةعدد بنود ا تفسير  رقم بنود األسئلة 

 35، 00، 01، 1 0 سهل

، 01، 02، 00، 06، 3، 2، 5، 0، 3، 6، 0 31 أكسط
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0: ،03 ،61 ،60 ،66 ،63 ،60 ،65 ،62 ،
61 ،6: ،63 ،31 ،30 ،36 ،30 ،3: ،33 ،

01 

 05، 03 6 صعب

 31، 32، 33، : 0 أصعب

 

الباحثة أف  يدتر  ،مستول الصعوبةك  الثباتكبعد القياـ باختبار الصدؽ ك 

 ،بادلدرسة ادلشاكرة ليمبنج قللفصل الثامن د ك  تالميذعاملو إىل التقدمو أك ت

كبعد  PQ4Rمعرفة لنتيجة تدرهتم يف الدراسة تبل إعطا  معاجلة كىي طريقة 

 اعطائها.

 طرق جمع البيانات . ز

 ادلستخدمة يف ىذا البحث فيما يلي : أدكات البحث 

 االختبار القبلى -0

تبػػػار القبلػػػى لقيػػػاس مهػػػارة تػػػرا ة النصػػػوص العربيػػػة التالميػػػذ تبػػػل االخ

 .PQ4Rاستخداـ الطريقة 
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  االختبار البعدل -6

لتالميػػذ بعػػد لاالختبػػار البعػػدل لقيػػاس مهػػارة تػػرا ة النصػػوص العربيػػة 

 .PQ4Rاستخداـ الطريقة 

 تحليل البيانات طرق  .ح

ات اجملموعػػة ال البيانػػذ ػػره أف ىػػذا البحػػث ىػػو وػػث  مػػي. ك ممػػا  ػػدر ك  

 تدؿ على صورة كاتعية للمشالة ادلبحوثة إال القياـ بالتحليل اإلحصائي.

 ( قّيةتر بعدي و  و )قبلي برامج االختبار -3

 ،البعدمبيانات نتيجة االختبار القبلي ك  بعد احلصوؿ على

البعدم. كىدؼ اختالؼ نتيجة االختبار القبلي ك  فتدريج االرتفاع من

حيتاج ىذا التدريج إىل ىو إجابة فركض البحث. ك   النتيجةالبحث عن 

  مع الصيغة التالية: Microsoft Excel 2013استعماؿ 

   011         
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ادلصػػػنفة إىل ثػػػالث فئػػػات، كىػػػي:  دلػػػةالرّتتيّػػػة ادلعتدرجػػػة  حصػػػوؿ تيمػػػة 

 1،1: مع غ<   عالية -غ

 1،3< غ< 1،1: مع  توسطةم -غ

 1،3: مع غ > منخفضة -غ

 (6105)فراتيوم: 

 تسويةر الختباا -2

 software SPSS versi 20  forىذا االختبار حيتاج إىل استعماؿ 

windows  الختبار العينة حىت تدؿ أف ىذه معينة أـ ال. اختبار

  (α)بأخد درجة الداللة Shapiro-Wilkحصا  ادلستخدـ ىو اختبار اإل

. نوع االختبار ىو  ما يلي: إذا  انت درجة الداللة أ رب 1815 ىي

بالعا  إذا  انت درجة الداللة أتل 8 ك ةمقبول Ho تفاان. 1815من 

 .ةمردكد Ho  تفاان. 1815من 

Hoطبيعي لو توزيع ععينتني من رلم: أف الالصفرية  الفركض 

Ha لو توزيع طبيعي ع: أف العينتني ليست من رلمفركض ادلباترة ال. 
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 ختبار التجانسا -1

  software SPSS versi 20ىذا اختبار التجان  حيتاج إىل استعماؿ 

for windows تباين متساك أـ غر  لو دلعرفة تباين اجملتمع. أ  اف اجملتمع

متباينة فاانت البيانات . 1815أ رب من  sigمتساك. إذا  انت نتيجة

فاانت .  1815أتل من   sigذا  انت نتيجةبالعا  إك  ،تجانسةمأك 

 .ةتجانسمأك  ةتباينمالبيانات غر 

 فروضالاختبار  -4

ح صل اختبار الفروية يف ىذا البحث من الفصل التجرييب 

االختبار البعدم تيمة احملتوم لالختبار القبلي ك  علي ابطكالض

. software SPSS versi 20  for windowsدمت الباحثة  كالتحسن. كاستخ

 Hoىذا يدؿ أف ك   1815 أتل من sig (tailed-2)إذا  انت نتيجة من 

  sig (tailed-2)نتيجة من ال تإذا  ان ،بالعا . ك ةمقبول Haك  ةمردكد

 .ةمردكد Haك  ةمقبول Hoك ىذا يدؿ أف  1815 أ رب من


