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 الثالث الباب
 البحث منهج

 البحث منهج .أ 

 نوع ىذه كادت. ادلنهج الذي يستخدم يف ىذا البحث ىو دراسة  شبو جتربة
 الباحث أعطامها اللتان فرقتان ىناك يعٍت احملضية بالتجربة تساوى التجربة

 غَت العينة انتخاب أن غَت االختبار القبلى حىت يعرف أحوال األوىل منهما
 ينتخبالتجربة  شبو ففي. العينة انتخاب يف اختالفها كانت و.. عشوائية
 . ادلوجودة الفرقة باستخدام لكن عشوائية العينة

 البحث تصميم .ب 

 quasi experimentalىو  ىذا البحثوالتصميم ادلستخدم يف   

nonequivalent control group design.  و التجريىب الفصل يعٍت  فرقتان ىناك 
االختبار القبلى حىت يعرف الباحث أحوال  الباحث أعطامهاضبطى ال الفصل

 أن بعد الفصل باستخدام لكن عشوائية غَت العينة انتخاب وكان األوىل منهما
 التجريىبعلى الفصل  الطريقة احلصية الباحث ستخدماالختبار القبلى في ينفذ

ضبطى اليف تعليم اإلنشاء لغة العربية. وال يستخدم ىذه الوسيلة على الفصل 
يف عملية تعليمها. وعند ما دتت عملية التعليم يف الفصل التجريىب والضبطى 

االختبار البعدى. وكان ىذا  بانطباق على إجراء التعليم اخلطة فيعطى كالمها
االختبار البعدى هتدف إىل إقياس فعالية استخدام الطريقة احلصية على قدرة 

فعالية منهج عريف يف الفصل الضبطى. اإلنشاء يف الفصل التجريىب بالقياس إىل 
 لتصميم كما يلي:لكي يزداد اإليضاح فتصوير ىذا ا

 
 

O1   X1   O2 

O3  O4 

 



 

34 
Rinaldi Supriadi, 2015 
Efektivitas Penggunaan Teknik Clustering Terhadap Peningkatan Keterampilan Siswa Dalam  Menulis 
Karangan Deskripsi (Insya) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 1.3 صورة

 :الصورة بيان
  O1 : االختبار القبلى يف الفصل التجريىب 

    X1 :استخدام الطريقة احلصية على الفصل التجريىب 

    O2 : التجريىباالختبار البعدى يف الفصل 

  O3 :االختبار القبلى يف الفصل الضبطى 
   O4 :االختبار البعدى يف الفصل الضبطى 

 جمعية البحث و عينته .ج 

 جمعية البحث .1
اجلمعية ىي إقليم تعميمي ويتكون من ادلوضوع الذى ديلك على   

كيفية وكمية خصائصية ثبتو الباحث للتدريس مث يستنتج 
(. فأما اجلمعية يف ىذا البحث ىي كل 7118:007)سوغيونو,

جبملة  7103-7104سنة دراسية  العشر احلادىالتالميذ يف فصل 
 شخصا.  51

 البحث عينة .2
 XI- A  فصل فيعُت. تلميذا 13 ىي البحث ىذا ىف العينة كانت
التجريىب الذي يستخدم فيها وسيلة البطاقة الصورية يف تعليم  كالفصل

كالفصل الضبطى الذي ال XI-Bمفردات اللغة العربية.  و فصل 
 يستخدم فيها تلك الوسيلة يف تعليمها.

 البيانات جمع طريقة .د 

 :يلي كما ىي البحث ىذا يف تستخدم الىت البيانات مجع طريقة أما
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 ادلالحظة .3

 إلدراك ىى منو وادلفروض. البحث إعمال قبل مالحظةً  الباحث عمل 
 مل أو قبلو ٌيستخَدمٌ  قد, الطريقة احلصية يعٌت جنّرهبا أن نريد اّلىت طريقةال ىل

 ىف ادلوجودة عددالفصول إلدراك و, اإلنشاء ماّدة لتعّلم مرة تستسخدمها
 .البحث لقصد الباحث ستكّوهنا وصوف,  ادلدرسة تلك

 1.3.اجلدوال

 األنشطة ادلالحظة
No Aspek yang dinilai NIlai Keterangan 

1 Siswa siap untuk belajar   

2 Siswa menyimak pembelajarn dengan baik   

3 Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan 
antusias 

  

4 Siswa aktif dalam pembelajaran   

5 Proses belajar mencerminkan komunikasi guru-
siswa 

  

6 Siswa serius mengerjakan tugas   

7 Siswa terlibat dalam pemanfaatan media   

8 Siswa melakukan refleksi   

 Jumlah nilai aspek   

 
  إستفتاء .2

توى على بع  األسللة لتناول حيإستفتاء الذى نعطيو ىف ىذالبحث  
نتشار اخصائص اّلىت دّومت على ادلسألة اّلىت نريد على حتليلها. و غرض 
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ىى إلدراك اإلستجابة الطلبة على تعّلم الّلغة العربّية  ستفتاءىذه اال
 .الطريقة احلصية بالّلغة العربّية بإستخدام

 3.7اجلدوال 

 ستفتاءاال

NO Pernyataaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 
Tidak 

Setuju 

1 
Saya rertarik dengan 

mata pelajara Insya 

    

2 
Saya tertarik pada proses 

pembelajaran Insya 

    

3 

Saya tertarik dengan 

pembelajaran menulis 
deskripsi pada mata 

pelajaran Insya 

    

4 

Saya senang jika 

mendapat tugas menulis 
deskripsi 

    

5 
Saya tahu bagaimana 

cara menulis deskripsi 

    

6 

Saya dapat menuangkan 
ide, pikiran, serta 
gagasan dalam menulis 

deskripsi dengan mudah 

    

7 

Saya tahu penggunaan 

bahasa (tata bahasa) 
dengan tepat 

    

8 

Saya tidak pernah 

mengalami kesulitan 
dalam menulis deskripsi 
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9 

Saya sadar bahwa 
menulis memerlukan 

ketekunan dan banyak 
latihan 

    

10 

Saya merasa bahwa 
proses pembelajaran 
yang selama ini 

dilakukan sudah 

membuat saya mahir 
dalam menulis deskripsi 

    

 
 اإلختبار .1

واإلختبار اّلىت يعمل ىف ىذالبحث ينقسم إىل قسمُت. ىى اإلختبار  
القبلى واإلختبار البعدى. واإلختبار القبلى يعمل قبل إعطاء العالج, وأّما 
إختبار البعدى يعمل بعد أعطاء العالج. إختبار ىف ىذالبحث يعٌت 

 ختبار الّتحريرى. اال

  البحث آداة  .ه 

 الذي الكتايب االختبار جنس ىي اليت تستخدم يف ىذا البحث داةاآل  
 بغَت التالميذ من معلومة أو قيمة أن فادلعٌت. موضوعيا على القياس عليو ينبغي
 . الباحث ثرىاؤ ي
 مل داةاآل ىذه ألن رابتلالخ مهمة البحث آداة اختبار خطوة وكانت  
 من ءاابتد بنفسو البحث آداة الباحث ركب و. بعد ادلقياسي القياس اداة تكن
 آداة ختترب أن وبعد. وتصحيحها اختبارىا و تركيبها و البحث آداة تصميم
 .ثباهتا و البحث آداة صدق فيلتعر  الباحث فتشغلها البحث

 االختبار آداة .3
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ىو االختبار  البحث ىذا يف ادلقصودة االختبار آداة استخدام كان
الّتحريرى. وسيلقى ىذا االختبار مرتان يعٌت االختبار القبلى والبعدى  

 كما ىي داةاآل ذلذه الًتكيب خطوات أماكما بُت الباحث يف السابق. 
 :يلي
  الّسؤال صناعة ( أ
 السؤال كيفية عرفةدل داةاآل اختبار  ( ب

 الصدق اختبار .2

 إختبار ىى البحث ىذا ىف الباحث عملتها اّلىت الّصدق وإختبار 
 إىل السؤال ورقة الباحث وتقّدم.  ((jugdement الّتقريرى الّصدق
دار العلوم ليدو  العالّية درسةلدل عشر احلادية للصفّ   اإلنشاء مدّرس

 إىل لتعطيها معقول سؤال ىذا ىل, الباحث وسألو. العصرى بوغور
 اإلنشاء دلاّدة طلبةال إىل إلعطائو معقولة سؤاذلا وإمنّا. طلبة

 الّثبات إختبار .1

 الّتقريرى الثّبات إختبار وإستخدم الثبات اإلختبار الباحث وعمل
(judgement )اإلختبار قيمة و اليومي االختبار قيمة بُت بالّتفريق يعٌت 

. كبَتبينهما فرق فيها توجد ىل. ىذالبحث ىف الباحث أّدهتا اّلىت القبلى
 كبَت فرق بينهما ولو, ا ثابت اإلختبار فكانت صغَت فرق بينهما لو
 . ثابت غَت اإلختبار فكان

 البيانات تصنيع طريقة  .و 

 ذىال إعتمادىا أو البيانات تصنيع إىل فتتواصل البيانات تتجمع أن بعد 
. البحث منهج على انطباقا التطبيقي و اجلدول و االستعداد على تشتمل
 تكن مل الىت اخلامة البيانات ىي البحث حصول من احملصولة بيانات كانت
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 حقيقي وصف منها حتصل لكي يصنعها أن الباحث على فينبغي بعد معنا ذلا
 بياناتال وكانت.  توجيها أكثر للباحث الذى وجهها ةادلبحوث ادلشكلة عن
 . إحصائي بطريقة تّ  التصنيعها فطريقة لذالك الكمي البيانات ىي
 .ىاالختبار البعدتحليل  نتائج التالميذ عند االختبار القبلي و  .1
 وصف نتائج التالميذ عند االختبار القبلي و االختبار البعدي. .2

نتائج االختبار القبلي و  عن (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي  .1
 .  (Indeks Gain) االختبار البعدي و الفروق الحسابى

نتائج االختبار القبلي و  عن (Uji Normalitas)الطبيعي  االختبار   
االختبار البعدي باستخدام االختبار كودلوغوروف سيمينوف 

"Kolmogorof Smirnov"      ،و استخدامو كذلك الختبار الفروض
بُت توزيعُت من العينتُت أو  لتحديدمها ىل ىذين  ةبأن ليس ىناك  فرق

(. مناسبة مبا تقدم أن 486: 0988توزيعُت من أشكال مماثلة )نذير، 
جتهيز البيانات اإلحصائية باستخدام مساعدة الربامج اجلاىزة 

“Software SPSS versi 16.0 for windows”  
 دتركيب الفروض الصفرية و الفروض ادلوجهة، على النحو التاىل: 

 الطبيعية التوزيعات رلموع من العينتُت أن:     (HO)صفرية فروض
 الطبيعية التوزيعات رلموع من ليست العينتُت أن:   (Ha)موجهة فروض
حساب اإلحصاء ادلستخدم ىو حساب كودلوغوروف  

باختاذ مستوى الداللة "، Kolmogorof Smirnovسيمينوف"
(Signifikansi )(α) 1.15   ."مستوى  كان إذا مبعيار االختبار

  و إذا  (HO) قبولةم الصفرية فروضفال 1.15الداللة أعلى من ) > ( 
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 الصفرية فروضفال 1.15كان مستوى الداللة أقل من ) < ( 
 (7119:751مرفوضة. )ترحياندرادي، 

من نتائج االختبار القبلي و اختبار التسوية بين المتوسطين  .4
 (.Indeks Gain) االختبار البعدي و الفرق الحسابى

و اختبار الفرضية بتطبيق االختبار اإلحصائي الالمعلمي  
(Nonparametrik)  ــــمان ويتٍت . و Mann – Wheatney) )و ىو بــ

جتهيز البيانات اإلحصائية باستخدام مساعدة الربامج اجلاىزة 
“Software SPSS versi 16.0 for windows”   ،فاريياطنو(

7119:76) 
 تركيب الفروض الصفرية و الفروض ادلوجهة، على النحو التاىل:  

بُت ادلتوسطُت من نتائج  فرق ىناك ليس:  (HO)صفرية فروض 
 االختبار القبلى حنو اجملموعة التجريبة و اجملموعة الضابطة.

بُت ادلتوسطُت من نتائج  فرق ىناك:  (Ha)موجهة فروض 
 االختبار   القبلى حنو اجملموعة التجريبة و اجملموعة الضابطة.

 االختبار"مبعيار .   1.15 (α)( Signifikansi)مستوى الداللة    
 1.15أعلى من ) > (   (tailed-2)مستوى الداللة  كان إذا
  (tailed-2)و إذا كان مستوى الداللة   (HO) قبولةم الصفرية فروضفال

 مرفوضة". الصفرية فروضفال 1.15أقل من ) < ( 
 فرقا ىناك ليسىذا مبعٌت   (HO)الصفرية فروضقبلت ال إذا 
باستخدام وسيلة الّسمعية البصرّية الصورة بُت  قدرة اإلنشاء  حقيقيا

ادلتحرّكة بالّلغة العربّية لقدرة اإلنشاء بدوهنا. و يتضح لنا مما سبق أّن 
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قدرة اإلنشاء تكن فّعالية باستخدام وسيلة الّسمعية البصرّية الصورة 
 ادلتحرّكة بالّلغة العربّية

 الفرق ىناك فبمعٌت  (HO)الصفرية فروضرفضت ال إذا و 
بُت قدالة اإلنشاء باستخدام وسيلة الّسمعية البصرّية الصورة  احلقيقى

ادلتحرّكة بالّلغة العربّية بدوهنا. و يتضح لنا مما تقدم أن قدرة إلنشاء 
للطّلبة فعايل باستخدام باستخدام وسيلة الّسمعية البصرّية الصورة 

 ادلتحرّكة بالّلغة العربّية
 اإلستفتاء .5

 مجيع عدد حبساب ىي االستفهام من صولةاحمل بياناتال صنع أما
 :يلي كمارمز  بال ادلوجود ادلوضوع هر اخيت الذي ادلستجب

%100x
n

f 

f  =اخلياري جواب تردد 
n  =التالميذ مجلة 

  البحث منهاج .ز 

 :يلي كما فهي الباحث ستسلك البحث منهاج أما
 .البحث مشكلة لتعيُت ادلقدمة استعراض .3

 .مكانو خيار و  البحث تصميم تركيب .2

 ادلدرسة تلك يف تستخدم الىت التالميذ عمل صحيفة من ادلادة تعلم .1
 .تعيينها مع

 .البحث آداة تركيب .4

 .ثباهتا و البحث آداة صدق عرفةدل البحث آداة اختبار .5
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 الىّت  الطريقة احلصية باستخدام (RPP) التعليم تنفيذ خطة تركيب .6
 .التجريىب الفصل يف الباحث  إستخدمها

 :يلي كما باخلطوات بالبحث قومي .7

 .والضبطى التجريىب الفصل يف القبلى باالختبار قومي . أ

 باستخدام و الطريقة احلصية باستخدام التعليم بعملية قومي . ب
 الباحث تعيينها التعليم مادة وكانت. الضبطى الفصل ىف وبعدمها
 .قبلو

 .والضبطى التجريىب الفصل يف البعدى باالختبار قومي . ت

 فروض البحث. الختبار بياناتال حتليل .8

 .بياناتال حتليلحبث نتائج   .9

 نتائج البحث استنباط  .33

  
 


