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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نتهمكان البحث، و مجتمعه، و عي   .أ 

 البحث مكان .1

العنوان يف  جيبورييل باب السالملبحث يف املدرسة الثانوية ا هذا تقوم

 .باندونج  قرية جيبورييل، جي مني ،Ciburial Indah 5الشارع 

 مجتمع البحث .2

 باب السالمو جمتمع يف هذا البحث هو تالميذ الفصل السابع باملدرسة الثانوية 

تلميذا، و ينقسم  60عددهم و  . م2016-2015ي التعليم، للعام  جيبورييل

 .جو ب و ثالثة فصول وهي فصل أ إىل 

 نة البحثعي   .3
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 باب البحث من تالميذ فصل السابع باملدرسة الثانويةنة هلذا أخد الباحث عي  

و يف  ميذاتل 20التالميذ يف الفصل الضابط هو  عدد. و السالم جيبورييل

 .تلميذا 20الفصل التجرييب هو 

 ثتصميم البح  .ب 

واملقصود  one-group-pretest-posttest designهو مستخدم يف هذا البحث و تصميم 

وقت  يفعطاء معاملة بار القبلى و اختبار البعدى قبل إأن  الباحث يستعمل إخت

 . لبحث هو أخذ وأساليب مستعمل هلذا . Unoاملعاملة يعىن تطبيق بطاقة معني 

 ( 120:  2012)سوغينو :  (simple random sampling)العي نة عشوعية 

3.1 صورة  

 اساليب هو أخذ العي نة عشوعية

 

مأخوذ عشوعية           

 

 عّينة متولكة جممتع عشواعيا
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ستخدم فصلني، مها فصل جترييب و ضابط. و حتددمها ي الباحثن او ك

 األدنية ةأما الفصل بقيمة املتواسطبطريقة عشوائية. فيهما اختبار قبلي.  الباحث

فهو فصل ضابط.يف  ةلياالع ةفهو فصل جترييب . و أما الفصل بقيمة املتواسط

وسيلة اما . التعليميف أثناء  Uno لعبة بطاقةستخدام وسيلة يالفصل التجرييب 

تأثري من ويعتقد هناك اختبار البعد ملعرفة . الفصل الظابط  يفتقليدية  تعليمية

 .كالمها من الفصل  يف الفصل Uno لعبة بطاقةيعىن استخدام هذه الوسيلة 

 طريقة البحث .ج 

ن غةةةرذ هةةةذا البحةةةث هةةةو هةةةذا البحةةةث هةةةو  ريقةةةة  ةةةب  جتريبيةةةة ألو الطريقةةةة يف 

ول البحةةث صةةحب البحةةث يتعلةةق   ةةيء. و حتليةةل بيانةةا  هةةذا تةةأثريمعرفةةة وجةةود 

 quasi experiment) تجريبيةةالأما الطريقة فهةو  ريقةة  ةب  بيانا  الوثيقة. على 

research.) 

( أن هةةدش  ةب  جتربةةة هةو تةةديرج تةأثري مةةن 2012:212و ذكةر سةوكماديناتا )

 متغري اآلخر. يء أو املتغري إىل 
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يف هةةةةذا البحةةةةث هةةةةو تصةةةةميم  سةةةةتخدماملالبحةةةةث و اجلةةةةدير بالةةةةذكر أن تصةةةةميم 

 و(. Nonequivalent Control Group Design)ضةابطة غةري متفاف ةة جمموعةا  

ضةةةابطة غةةةري ( أن جمموعةةةا  2012:207) /Sukmadinataذكةةةر سةةةوكمادينا 

متفاف ةةة هةةي نةةوع التجةةرييب يسةةتوى بتصةةميم اطموعةةا  الضةةابطة فيهةةا ا ختبةةار 

القبلةةةةي و البعةةةةةدع بطريقةةةةةة عشةةةةوائية. و   يةةةةةتم اختيةةةةةار افةةةةراد اطمةةةةةو عتةةةةةني مةةةةةن 

اخلصةةائم مةةن فرقةةة واحةةدة أو  الباحةةثالتجريبيةةة و الضةةابطة عشةةوائيا. بةةل  تةةار 

 لرتكيب.تأخدها بواسطة ا

 جرائي الاتعريف ال .د 

 متغير البحث  (أ

موجودين يف هذا البحث. و و ينبغي للباحث أن يبني تعريف متغريين 

أهدش هذا البيان هو حفظ عن األخطاء يف تفسري موضوع البحث املتعلق 

 متغريان مها:البحث. هذان باملشفلة 

    X))  تغري املستقلمن امل تعريف إجرائي (1
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 Uno لعبة بطاقةاستخدام وسيلة املستقل يف هذا البحث هو املتغري 

 (Y)من املتغري التابع  تعريف إجرائي (2

 بسيطة.مجلة عربية  ترمجةارتفاع مهارة املتغري التابع يف هذا البحث هو 

 صورة للعالقة بني متغريين يف هذا البحث على النحو التايل:

 3.2صورة 

 

 

 بيان الصورة:

= X  = لعبة بطاقةاستخدام وسيلة املتغري املستقل Uno 

= Y  اجلملة العربية البسيطة ترمجةاملتغري التابع = مهارة الطالب يف 

r =  تأثري معامل متغريX  حنو مغريY 

 مفهوم المصطالحات (ب

Y 

r 

X 
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 فهوم املصطالحا  هو القاء فهم إىل قارئ ليفهم عنعن م بيان

 مضمون هذا البحث. أما بيان املصطالحا  فهو:

 فع الي ة (1

  /KBBIمعجم الفبري للغة اإلندونسيةكما هو مفتوب يف 

 " تعىن )اسم( فع الي ة( أن كلمة "2008:352)

 استخدام (2

 /KBBI كما هو املفتوب يف املعجم الفبري للغة اإلندونسية

( أن كلمة "استخدام" تعىن )اسم( عملية،  ريقة، عمل 2008:466)

 بواسطة الشيء، و استعمال.

 وسيلة تعليمية (3

 /KBBI كما هو املفتوب يف املعجم الفبري للغة اإلندونسية

( أن كلمة وسيلة تعىن )اسم( آلة، وسائل ا تصالية  892:2008)

و امللصق، و الراية. و تقع  كاجلرائد، و اطال ، و الراديوا، و التلفاز،
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( أن الوسائل هي 2010:3) /Arsyadيني الفي تني. و ذكر أر اد

 وسيلة أو واسطة.

أيضا  /KBBI كما هو املفتوب يف املعجم الفبري للغة اإلندونسية

( أن كلمة "تعليم" تعىن )اسم( عملية، وامسة، عمل جتعل 2008:23)

 البشر متعلما.

( أن الوسائل التعليمية 2010:4ر اد، و ذكر غاغين و برغس )يف أ

باعتبار اجلسدية، تشمل على آلة يستعملها املدرس يف إلقاء املادة 

حتتوع على الفتاب، ترقيم الراديوا، الفسيت، ترقيم الفديوا، األفالم، 

ا نز ق، الصور، الصورة، الرسم البياين، التلفاز، و احلاسوب. و 

 Uno لعبة بطاقةهذا البحث هي وسيلة الوسائل التعليمية املستخدمة يف 

 Uno لعبة بطاقةوسيلة  (4

هي لعبة ورق منتشرة من ألعاب  Unoأن  /Wikipediaويفيبيديا و ذكر

لعبة أوراق أمريفية األصل أما   Unoالعا  يلعبها  خصان أو أكثر. 
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تطوير اللعبة فتعين "واحد" باللغتني اإلسبانية واإليطالية. مت  Unoكلمة 

و ية أوهايو.  –يف مدينة ريدينغ  1971مريل روبنز يف عام  من قبل

. القوانني العامة 1992مندعام  Uno ركة ماتيل هي منتجة أوراق 

 تندرج حتت الثمانيا  اطنونة يف عا  ألعاب الورق. Unoللعبة 

 ترمجة (5

 /KBBI للغة اإلندونسية كما هو املفتوب يف املعجم الفبري

الشيئ للغة اىل للغة  نقل تعىن ترمجةة أن كلم( 2008:1452)

  ;ىخر ا 

 مجلة بسيطة (6

 /KBBI كما هو املفتوب يف املعجم الفبري للغة اإلندونسية

( أن كلمة مجلة تعىن )اسم( وحدة القول تعرب عن مفهوم 2002:726)

األففار و املشاعر، و األقوال. و اجلملة املنفردة هي مجلة ترتكب من بند 

 واحد.
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ينجانج أن اجلملة البسيطة هي جلمة متتلك معلومة واحدة و و ذكر ا

ترتكب من مسند واحد، و كذلك مسند ألية. و هذه اجلملة يف هذا 

 البحث هي أسلوب اجلملة، مبتدأ و خرب.

 

 أدوات البحث .ه 

و اجلدير بالذكر أن أداة البحث املستخدمة يف هذا البحث هةي اختبةار. و نةوع 

تبةار موضةوعي. و اتةاج البحةث  إىل ا ختبةار بنةوعني مهةا ا ختبار املقدم هو اخ

. أمةا اختبةار ا ختيةارا  (Multiple Choice Test)اختبةار ا ختيةارا  املتعةددة 

. و سةةةة ا  30املتعةةةةددة يسةةةةتعمل ا ختيةةةةارا  األربعةةةةة أع أ  ب  ج  د و فيةةةة  

ار بعةدع(.  هذا ا ختبار ي عمل قبل عملية التعليم )اختبار قبلي( و بعدها )اختبة

كةةل سةة ال يةةرتكم مةةن ثالثةةة مسةةتويا  الصةةعوبة، و هةةي السةة ال السةةهل، السةة ال 

 املعتدل، و الس ال الصعب. أما الدرجة من كل س ال فهي:

  3.1جدول 
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 درجة نتيجة االختبار

 درحة تامة جمتمع الس ال درجة لفل س ال نوع األس لة

 خطاء صحيح ا ختيارا  املتعددة

 11 11 0 1 ترجم الفلمة

 5 5 0 1 باللغة اإلندونيسيياترجم 

 10 10 0 1 ترجم باللغة العربية

 30 30   جمتمع

 

 عملية تطوير األدوات .و 

 اختبار الصدق  ( أ
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تدريج. وفقا  أداة  هذا ا ختبار لتدريج مستوى صدق الباحث استخدم

( إن الصدق هو مقدر يدل على 2010:109) /Riduwanكما قال رضوان

 أداة التدريج. تصحييح

 sofware Anates Versi الباحثيف اختبار صدق األداة، تستخدم 

لتدريج صدق أداة بنود األس لة. و هناك  رط لصدق األداة. إذا كان  4.0.5

thitung  على نتيجة إجيابية وthitung  أكرب منttabel  ففانت األداة صدقا. و

ففانت األداة  ttabelأقل من  thitungعلى نتيجة سلبية و  thitungبالعفس، إذا كان 

مقررة. و   ttabelمن تدريج  الصدق. و كانت  الباحثتناهلا  thitungغري صدق. و 

-n( =dk)درجة احلر  (α=0،05)% 95من مستوى الصدق  الباحثهي تناهلا 

2.. 
 اختبار الثبات   ( ب

 هذا الباحثو أهدش اختبار الثبا  هو معرفة حواصل ا ختبار. تعمل 

ا ختبار مرارا جباذبية سوية تدل على ثبا  حواصل ا ختبار النسيب. و 
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لتدريج ثبا  أداة بنود  software Anates Versi 4.0.5 الباحثتستخدم 

 األس لة.

 rtabelو  rhitungتقريرا لثبا  األداة، فال بد للباحثة أن تقارن حاصل 

ففانت  rtabelرب من أك r11إذا كان  .dk = n-2% و 95بواسطة مستوى الصدق 

  ففانت األداة غري ثبا . rtabelأقل من  r11األداة ثباتا. و بالعفس، إذا كان 

 التمييز قوةج(  

يف  software Anates Versi 4.0.5تستخدم  الباحثو مما جيدر ذكره أن 

 قوة( أن أهدش 2010:226) /Arikuntoالتمييز. و ذكر أريفونتو قوةتدريج 

عرفة قدرة س ال للتمييز بني التالميذ الذين هلم مهارة مرتفعة و متييز الس ال هو م

بني التالميذ الذين هلم مهارة منخفضة. تعيينا لتصنيف  افة التمييز، تستخدم 

 تصنيف الطاقة التايل، وهي:  الباحث

 3.2جدول 

 تصنيف  اقة التمييز
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0،00 – 0،20  قبيخ 

0،21 – 0،40  معتدل 

0،41 – 0،70  جيد 

0،71 – 1،00  جيد جدا 

 (2013:232)أريفونتو، 

( أن بنود األس لة اجليدة 2013:232) /Arikuntoو ذكر أريفونتو

 0،7إىل  0،4هي بنود ميتلك م ثر التمييز من 

 الصعوبة درحة تحليل د( 

صعوبة الس ال باستخدام  درجة الباحثيف هذا الباحث، حتسب 

software anates versi 4.0.5. تدريج هو معرفة مستويا  و أهداش هذا ال

 الس ال الصعوبة، و املعتدلة، و السهولة.

 درجة%. و إذا كانت 75% إىل 25الصعوبة اجليدة هي  درجةو عدة 

% ففانت تلك البنود سهلة. و بالعفس، إذا  25صعوبة بنود األس لة أقل من 
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% ففانت تلك البنود صعبة. 75كانت مستوى صعوبة بنود األس لة أكثر من 

 (Ainin/ ،2006:42ني)عين

طريقة جمع البيانات . ز

أمةةةا  ريقةةةة مجةةةع البيانةةةا  املسةةةتخدمة يف هةةةذا البحةةةث فهةةةي اختبةةةار. و هةةةي آلةةةة 

ة. هنةةةاك اختبةةةاران مهةةةا اختبةةةار قبلةةةي و تعليمةةةبعةةةد عمليةةةة  التالميةةةذحتسةةةب مهةةةارة 

ة و بعةةةةدها. و هةةةةدش هةةةةذا التعليمةةةةهبمةةةةا قبةةةةل  الباحةةةةثاختبةةةةار بعةةةةدع. و تقةةةةوم 

قبةةةل إعطةةاء املوقةةف و بعةةةده و معرفةةة تةةةأثري  التالميةةذسةةةب مهةةارة ا ختبةةار هةةو حت

 يف ترقية مهارة كتابة اجلملة العربية البسيطة. Uno لعبة بطاقةوسيلة 

 البيانات  . س

 اختبار التسوية (أ

 software SPSS versi 17  forهذا ا ختبار اتاج إىل استعمال 

windows  ية أم  . إذا كانت درجة  ختبار العينة حىت تدل أن هذه مسو
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ففانت البيانا  مسوية  و بالعفس إذا كانت . 05 0الد لة أكرب من 

 ففانت البيانا  غري مسوية. . 05 0درجة الد لة أقل من 

 اختبار التجانس  (ب

 software SPSS versi 17  forهذا اختبار التجانس اتاج إىل استعمال 

windows   كان جمتمع ل  تباين متساوع أم غري ملعرفة تباين اطتمع. أ

.ففانت البيانا  متباينة  05 0أكرب من  sigمتساوع. إذا كانت نتيجة

ففانت .  05 0أقل من   sigأو جتانسة  و بالعفس إذا كانت نتيجة

 تجانسة.مالبيانا  غري متباينة أو 

 فروضالاختبار  (ج

 software SPSS versi 17  forاتاج إىل استعمال فروذهذا اختبار ال

windows.إذا كانت  . أ كان الفروذ يف هذا البحث مقبو  أم مردودا

 0،05نتيجة الد لة من حواصل ا ختبار القبلي و البعدع أقل من 
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ففان الفروذ مقبو . و بالعفس، إذا كانت نتيجة الد لة من حواصل 

 ففان الفروذ مردودا. 0،05ا ختبار القبلي و البعدع أكرب من 

 اختبار التقد م (د

تأثري يف هذا البحث. أن أهدش هذا ا ختبار هو معرفة  و مما جيدر ذكره

 أما الصيغة للبحث عن التقدم فهي:

 قيمة املتواسط لالختبار القبلي -قيمة املتواسط لالختبار البعدع م ثر تقدم = 

   قيمة املتواسط لالختبار القبلي -درجة عالية                        

 باملعايري:

 ففان التأثري عاليا 0،7إذا كان نتيجة التقدم أكرب من 

 ففان التأثري معتد  0،3أكرب من نتيجة التقدم و أكرب من  0،7إذا كان 

 ففان التأثري منخفضا 0،3إذا كان نتيجة التقدم أقل من 
 


