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  الباب الثالث
  مناهج البحث

 
 نوع البحث ومدخله  .أ 

وهو . املدخل الذي تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو املدخل الكمي إن  
والبحث . حصائيةالذي يركز علي حتليل ومعاجلة البيانات الرقمية مع األساليب اإل

البيانات  خضاعوا األرقامالكمي هو البحث الذي يعتمد فيه على مجع 
بتكاري بنموذج الفعالية استراتيجية التعليم اوهذا البحث يتكلم عن  ١.حصائياإل
درسة باملمهارة الكتابة  على ترقية ”Group Investigation”بحث اجلماعىال
   .التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"

. البحث ذاه يف (Semi Eksperimental) ةييبجتر هشب منهج تستخدمثة حاوالب  
 .البحث يف شرةامب ركاتش أن بسب ةييبجتر هشب ةقيطر ثةحاالب تخدمتسا

مهارة  علىكفائة الطالب  رىي البعدي أن راختبإلا و القبلي راختبإلا وبوجود
  .هابعدو  ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبنموذج   تخدامسا قبل تابةالك
    

 تمع البحث وعينتهجم  .ب 
وجمتمع  ٢.جمتمع البحث هو كل اموعة املوضوعية اليت تأخذ منها العينة  

 العالية" ملعلّماتا" باملدرسة ريف الفصل العاش تلميذاتالبحث يف هذا البحث هو ال
     .م ٢٠١٧/ ٢٠١٦التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس للعام الدراسي 

ستة هي  البحث هذا يف فالعينة ، ٣.من جمتمع الدراسة العينة هي سحب جزء  
  ." ٣"العاشر  صلالف يف تلميذاتن أربعوو

                                                             
  .١٣١. ، صدار امليسرة للنشر والتزيع: عمان. أساسية البحث العلمي. ٢٠٠٦الضامن،منذر عبد احلميد  ١

2 Suharsimi Arikunto, 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 
Cipta, hlm. 115. 

  .١٦٠ .، ص ٢٠٠٦الرجع السابق،  الضامن،  منذر عبد احلميد ٣
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 متغري البحث  .ج 
متغري البحث هو كل شيئ أو صفة قيمة من الناس أو نشاط هلا متنوعة معينة   

  ٤.نتجهاتف ةا الباحثث حت
  :وهناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي  

  X (Variabel Independen)املتغري املستقل  .١
و يكون املتغري  ٥.السبب االفتراضي للمتغري التابع هو املستقل املتغري

بحث البنموذج  املستقل ىف هذا البحث استراتيجية التعليم االبتكاري
 :كما يلي يوأما مؤشر هذا املتغري فه. )Group Investigation”  )X”اجلماعى

 استراتيجية التعليم االبتكاري التلميذات الالتى تستطيع الكتابة باستخدام  .أ 
 ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبنموذج 

 استراتيجية التعليم االبتكاري ستخدامباالكتابة  التلميذات الالتى التسطيع   .ب 
 ”Group Investigation”بحث اجلماعىالبنموذج 

بنموذج  استراتيجية التعليم االبتكاري ستخدامبا فهم التلميذات الالتى   .ج 
 ”Group Investigation”بحث اجلماعىال

 Y (Variabel Dependen)ع باملتغري التا .٢
يف هو النتائج املتوقع من املتغري املستقل، و يكون املتغري التابع  التابع املتغري

  :وأما مؤشر هذا املتغري فهو كما يلي .)Y(البحث ترقية مهارة الكتابة هذا 
 مكتوب نص اللغة العربية بصحيح تلميذاتال قدرة   . أ

 فهم ملء من مكتوب نص اللغة العربية تلميذاتال قدرة  . ب
  .قدرة التلميذات تطبيق الكتابة ىف اجلملة. ج
 

                                                             
4Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta, hlm. 61. 
. أصول البحث العلمي ومناهجه، الناشر وكاملة املطبوعة عبد اهللا، الكويت ، الطبعة السادسة، ص ،١٩٨٢أمحد بدر،  ٥

٤٠.  
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  :ليي اكمي فه يناملتغري ينهذ بني ةالعالق اأم

 r          X           Y 

  : نياالب
بحث البنموذج استراتيجية التعليم االبتكاري  ) :x( املستقل املتغري  .أ 

 Group Investigation” (X”( اجلماعى
 ةيالعرب ةاللغب تابةكفاءة الك (Y): بعاالت املتغري  .ب 
 تانياالب ليحتل على حيسب الذي طيالبس طااالرتب ملامع وه أعاله r رمز  .ج 

فعالية  رثأك كم ةميق تعطى r ةميق فإن . ةيئاحصإلا ةقيالطر تخداماسب
 Group”بحث اجلماعىالبنموذج  استراتيجية التعليم االبتكاري

Investigation” (X) ةيالعرب ةاللغب تابةالك على تلميذاتال قدرة على )Y(.  
 

 مجع البيانات طريقة  .د 
  : ستخدم الباحثة فهو كما يليتأما مجع البيانات اليت 

 (Observasi)طريقة املالحظة  .١
كانت املالحظة إحدى العالقة من عالمات البحث التجرييب .        

 ةعن طريق طريقة املعمولة مباشرة وهي عملية مجع املعلوماتهي املالحظة و 
استخدامت الباحثة هذه الطريقة املعرفة عن حالة ٦.كانمالحظة الناس أو األم

البيئة وعملية تعليم اللغة العربية بإستراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث 
درسة على ترقية مهارة الكتابة بامل  ”Group Investigation”اجلماعى

                    للعام  التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية" ملعلّماتا"
      " ملعلّماتا"درسة واحملاصلة على املالحظة مب .م ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي 

  فهي البيانات احملتاجة إىل هذه التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس العالية
            إستراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث اجلماعىالبحث عن 

                                                             
   .٩٤.صاملرجع السلبق، ، الضامن  منذر عبد احلميد٦
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"Group Investigation"  الطالبات يف املدرسة على ترقية مهارة الكتابة لدى
 .لذا، عملت الباحثة على املالحظة حبالة الطالبات كلهم. املذكورة

 (Dokumentasi) ةطريقة التوثيق .٢
طريقة مجع البيانات غري مباشرة املوجه ألفراد البحث باستخدام هي التوثيقة 
 العالية" ملعلّماتا"درسة باملاستخدام البحث لنيل البيانات العامة . الواثيقة

املعلمني  وضععن التاريخ املوقع اجلغريف،  التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس
  .وأنشطتهم املتعلقة البحث ،لميذاتوالت

 )Tes( ختبارإلطريقة ا .٣
ختبار هو جمموعة األسئلة أو التدريب أو غريها اليت تستعملها الباحثة اإل

اليت تكون لألفراد أو ملعرفة املهارة واملعلومات العقلية والقدرة أو امللكة 
هو نوع من  )Tes Esai(وصف / واستعملت الباحثة اختبار مقال ٧.تمعا

 Tes(وصف/ اختبار مقالالتقدم اليت تتطلب إجابات اليت التعلم اختبارات 

Esai(  ٨.من األسئلة  ٢٥- ١الكلمات وعدده  
الذان طريقة اإلختبار املستخدمة هي اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي 

استخدام هذه الطريقة هي . استخدام مسألة خمتلفة ولكن لديها هدف مشترك
جيد، ألنه يتعرض الطالبات لنوعني من االختبارات حىت اليكون هناك عامل 

 ٩".ال يزال تلميذ يتذكر سؤاله"
   

                                                             
7 Imam Ghozali,. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 19. 

Semarang: Undip, hlm. 193. 
8  Suharsimi Arikunto, 2005. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

hlm. 162 
9Suharsimi Arikunto , Ibid, hlm. 90-91. 
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 طريقة حتليل األدوات  .ه 
 (Uji Validitas) اختبار الصدق .١

يستخدم  ١٠.األدواتس يدل على صدق أو صحة االصدق هو قي  
اختبار الصدق ملعرفة صدق وصحة االستبيان، ويعتر االستبيان بالصدق إن 

والصدق يدل حبسب القاس . كانت أسئلة االستبيان تعرب الشيء املقاس
 .املستخدم مناسب لقياس املقاس

مبعبار    r tabelب    r hitungوإختبار صدق األسئلة ميكن مبقارنة عالقة 
  : التايل

  .فالبيانات غري صادق  r tabel أصغر من    r hitungإذا كان   
  .فالبيانات صادق  r tabel من ربأك    r hitungإذا كان و  

  
 (Uji Reliabilitas) اختبار الثبات .٢

 ١١.اختبار الثبات هو أدة لقيس االستبيان املؤشر من املتغري أم البناء
 .ويعترب االستبيان بالثبات إن كان جواب الفرد ثباتا من وقت إىل وقت

باستعمال الختبار اإلحصائي  ”SPSS“ليعمل اختبار الثبات، فيستعمل 
“Cronbach Alpha” . لتوأما املعيار ليقال استبيان ثابتا، إن كان قد حص

كان قد وعلى العكس، إن . أو أكثر منه (0,60)القيمة يف ستني يف املائة 
فيقال ، (60 ,0)أقل من ستني يف املائة  ”Cronbach Alpha“حصلت القيمة يف 

  .استبيان ليس ثابتا
   

                                                             
10 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hlm. 136. 
11 Masrukin, 2008. Statistik Inferensial. Kudus: Media Ilmu Press, hlm. 65. 
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 (Uji Asumsi Klasik) إختبار إفتراض التقليدي   .و 

  )Data Uji Normalitas(  سوي البياناتاختبار  .١

أما  .ع أم اليملعرفة هل البيانات توز سويالتستخدم الباحثة اختبار 
 bentuk Test ofملعرفة توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها فاستعمل الباحثة 

Normality Kolmogorov Smirnov إن كان منرة ذو مغزى : بضوابط
(Signifikansi/ SIG)  وإن . البيانات التوزيعي سوي (0,05)  ٠،٠٥أكرب من

البيانات  (0,05)  ٠،٠٥أصغر من  (Signifikansi/ SIG)كان منرة ذو مغزى 
  .سويغري التوزيعي 

 )Data Uji Linieritas(  مستقيم البياناتاختبار  .٢

البيانات فهو إن كانت عالقة متغري تابع ومتغري مستقل مستقيم   
هذه اخلطوة لتعيني كل من املتغريين، . املعني متغري مستقل range  يف مستقيم

وهذا اإلختبار هو . أم ال تابعالمتغري لل مستقيم له ارتباط ستقلاملتغري هل أن امل
  .) Analisis Regresi Linier( شرط لتعيني أسلوب التحليل اإلحنذار املستقيم

إن كان : كما يلي بضوابط SPSS املستقيم تستخدم الباحثة  ويف إختبار
وإن كان  .املستقيمخطوط نتجه إيل ميىن العليا، فالبيانات مضمون يف فصيلة 

  .املستقيمخطوط ال نتجه إيل ميىن العليا، فالبيانات مضمون يف فصيلة غري 
  

 حتليل البيانات  .ز 
  :املأخوذة تستحم الباحثة باخلطوات التالية لتحليل البيانات

 )Metode Uji Hipotesis(طريقة اختبار الفرضية  .١
 التحليل التمهيدي  .أ 

البحث بأخذ جمموع حتليل املقدمة هواخلطوة األويل مستخدمة من 
بيانات االستبيان من ايبات اىل بيانات جدول توزيع التكرار والبيانات 
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املأخوذة ختتربت بطريق التحليل الكمي حتليل البيانات االحصاء، وأما 
  :مقاسة فهي

 )٤(قيمتها أربعة  هو) أ(إجابة األليف  )١
  )٣(قيمتها ثالثة  هو) ب(لإلجابة الباء  )٢
  )٢(قيمتها إثنني  هو) ج(يم لإلجابة اجل )٣
  )١(حد اقيمتها و هو) د(لإلجابة الدال  )٤

 حتليل اختبار فروض البحث  .ب 
حتليل اختبار لفرضية هو اخلطوة العتبار صحة الفرضية حبسب جدول 
توزيع التكرار واختبار الفرضية باستخدام إختبار الفرق واالحندار 

إختبار الفرق واالحندار على  وتستخدم الباحثة لتحليل هذا االختبار برمز
  :اخلطوات التالية

  يصنع اجلدول الناصر  )١
ملعرفة ما  إختبار القبليأفضل من  إختبار البعديدرجة التعلم  يطلب )٢

والصيغة   ( t-test ) ختالفات، فاستخدم صيغة االختباراتحتدث اإل
 t hitung > tإذا كان   :املستخدمة يف اختبار الفرضية هي كما يلي 

tabel إذا كان ،و فمقبولة t hitung < t tabel ١٢.مقبولة فغري 
     : t testصيغة 

t=            x₁-x₂ 
  S₁² + S₂² - 2r    (S₁)    (S₂) 
 n₁ n₂ √n₁ √n₂ 
 

  :البيان
t  :  القيمة احملسوبة  

                                                             
12 Masrukin, 2013. Statistik Deskriptif Berbasis Komputer. Kudus: Media Ilmu Press, hlm. 

181. 
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1   :  قبل تستخدمون    متوسطة الدرجات للتلميذات
 استراتيجية التعليم االبتكاري

2  :بعد تستخدمون   استراتيجية للتلميذات  متوسطة الدرجات
 التعليم االبتكاري

s1
قبل تستخدمون    للتلميذاتفرق مربع لكل من الدرجات  :   2

  استراتيجية التعليم االبتكاري
s2

فرق مربع لكل من الدرجات للتلميذات بعد تستخدمون    :  2
  استراتيجية التعليم االبتكاري 

 1n   : قبل تستخدمون   استراتيجية التعليم جمموع التلميذات
 االبتكاري

n بعد تستخدمون   استراتيجية التعليم جمموع التلميذات :     2
  االبتكاري 

أن تعرف الباحثة درجة اإلجناز من تقييم الفرق،  بعد
ملعرفة فرضية %  ٥أو %  ١الباحثة إىل مستوى الداللة  هاختتربفا

وملعرفة داللة تقييم  .غري مقبولة البحث املقدمة مقبولة كانت أو
 )to(الفرق، تقارن الباحثة بني درجة اإلجناز من تقييم الفرق احملصول 

  ."t"وجدول 
 :١٣يطلب مساوة االحندار بالرمز التايل  )٣

Y=a + bx 

a  =     
 22

2)(


 





XXn

XYXXY

  
b   =   

 22 






XXn

YXYXn 

 Y =يف املتغري التابع املتنبئ الفرد  
                                                             

13 Sugiyono, 2014. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 261-262. 
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 a = درجة إذا كان درجةHarga Constant X 
 b = معامل االحندار املتجة لدرجة إرتفاع املتغري أوإختفاضة

  فهوخمتفض) -(فهومرتفع، وإذا (+) إذا  املؤسس للمتغري املستقل
 X =الفرد للمتغري املستقل بالدرجة املعينة  

كما  Product Momentيطلب معامل االرتباط بني املتغريين، برمز   )٤
  :١٤يلي

rxy=   
       

 



2222 YYNXXN

YXYXN

  
 

 

rxy   :   رقم مؤثرة االرتباط"r"  Product Moment  
N   :  عدد املستجبني  
X   :   األولنتيجة اإلمتحان  )Variabel X(  
Y  :    نتيجة اإلمتحان الثاىن)Variabel Y(  

Xy   :   نتيجة اإلمتحانX  وY لكل املستجني  
X2  :  مركب نتيجة اإلمتحان األول  
Y2   :  نتيجة اإلمتحان الثاىن  
 رمز إلمجال اجلميع  :   ∑

                                                             
14 Masrukhin, Op. Cit., hlm. 123. 


