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 الثالث الباب
 البحثمنهجية 

 
، و )مدخل و نوع البحث( تصميم البحثإن منهجية البحث حتتوي على  

احلقائق ومصادر و ، متغَت احلقائقو  ،والعينة و معاينة البحث سكانال، و مكان البحث

طريقة حتليل و  ،احلقائقحتليل أسلوب  و طريقة مجع احلقائق و أدواهتا،و  ،احلقائق

 .احلقائق

 تصميم البحث . أ

 مدخل البحث .1

ستددم  ي ىاا البحث ىو مدخل الكم.. ادلدخل ادلدخل ادلكان   

 ي شكل الرقم الاي يستددم على نطاق كثَت  احلقائقالكم. ىو يتم التعبَت عن 

من مدخل الكمى باستددام مناسب بامسها مطلوب الكثَت  1ليأخا اإلستنتاج.

 2، و فضال عن ظهور النتيجة.احلقائق، و تفسَت احلقائقالرقم، بداء من مجع 

ىو أحد أنواع العملية الباحثة اليت تكون مواصفاهتا يعٌت   مدخل الكم.  

منظم، ادلدططة و ادلنظمة بشكل واضح من البداية حىت شكل لتصميم البحث، 

، احلقائقيد عن الغرض من البحث، موضوع البحث، أغرض البحث، عينة ج
                                                           
 

1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2010), hal. 26. 

 
2
 Ibid, hal. 27. 
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(. متغَتات احلقائقحىت حتليل  احلقائقمنهجيتها )بداء مجع  وكالك احلقائقمصادر 

البحث ملموس بشكل مقياس العيار، أي ادلقياس االمسى، و ترتيب، و الفاصل أو 

 3النسبة.

يهدف خلتبار النظرية، بناء احلقائق، يظهر العالقات بُت   مدخل الكم.  

ويتعلق ادلدخل الكمى   4ادلتغَتات، تقدمي وصف إحصائية، يقدر النتائج و التنبؤىا.

بوجود متغَتات كهدف من البحث و جيب تعريف ادلتغَتات  ي متغَتات اإليطالية 

يستددم ادلدخل  و  ي ىاا البحث األسباب يشكل وراء الباحثة 5لكل النموذج.

الرقم كجهاز  احلقائقادلستددمة  ي ىاا البحث  ي شكل  احلقائقالكمى ألن 

 لتحديد اخلرب زلدد، فإن مناسب هنج البحث ادلستددم ىو ادلدخل الكمى.

 ي شكل أرقام أو يراجع  احلقائقىاا البحث الكمى يستددم لبحث   

ثة إستددام البحوث إىل الكمية على أساس إحصائيات.  ي ىاا البحث الباح

الكمى للحصول أمهية تأثَت إستددام فيدييو ادلتحركة على نتائج التعليم مهارة 

الكالم دلعرفة كم ىو كبَت تأثَت إستددام وسائل فيديو ادلتحركة على نتائج تعليم 

 مهارة الكالم لطالب  ي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار.

                                                           
 

3
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 17. 

 
4
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 20. 

 
5
 Ibid, hal.  99  
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 البحث نوع .2

البحث التجرييب بحث التجرييب. ال ي ىاا البحث العلمى ىو  نوعإن  

ىو أحد أنواع األحباث الكمية الىت تكون قوية جدا  ي قياس العالقة السببية. 

البحث التجرييب  ىو دراسة تعتزم دراسة العالقة السببيةعن طريق التالعب بواحد 

، و مقارنة النتائج مع ات  ي رلموعة جتريبية واحدة أو أكثرأو أكثر من ادلتغَت 

البحث التجرييب ىو نشاط جتربة للحقيق  6رلموعة حتكم ال تعاىن من التالعب.

 ي أمكانية العالقات رابطة العلة وادلعلول بطريق ارتدا إىل رلموعة واحدة أو أكثر 

و مقارنة النتائجة مع واحد أو أكثر من  من التجربة، شرط واحد أو أكثر

 7رلموعة رقابة الىت ال ختضع لشروط ادلعاملة.

وسيلة للبحث عالقة العلة وادلعمول بُت إثنُت  البحث التجرييب ىو

العامل الىت تسبب عمدا من الباحثة مع يقصى أو احلد أو خيلى العوامل 

ط  الىت لملك مراقبة البحث التجرييب الزائفة ىو سل  8تتداخل.األخرى الىت 

                                                           
 

6
 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistik, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 32. 

 
7
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), hal. 51. 

 
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 3. 
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رلموعة ولكن ال لمكن أن تكون مشتغل بالكامال ليحد  ي ادلتغَتات اخلارجية 

 9الىت تؤثر على تنفيا جتربة.

 حتكم رلموعة تصميم"   ي ىاا البحث العلمى أن الباحثة تستددم 

-quasi experimental design posttest ) التجرييب للتصميم جتريبية شبو

only group control design.  (" .حتديد إىل الدراسة ىاه هتدف ، لالك 

 لطالب التعلم نتائج على ادلتحركة الفيديو على القائمة التعلم وسائ  تأثَت

. التحكم وفصل التجرييب الفصل ومها فصلُت، باستددام العاشر الصف

 وسائ  استددام شكل  ي يُعاجل فصل عن عبارة التجرييب الفصل  ي اجملموعة

 شكل  ي معها التعامل يتم ال فئة ى. التحكم فئة أن حُت  ي. ادلتحركة الفيديو

 من الفصلُت قياس سيتم التعلم، هناية  ي. ادلتحركة الفيديو وسائ  استددام

 رؤية إىل يهدف ىاا. اختبار شكل  ي قياس أداة باستددام التعلم نتائج خالل

 .للفصل التعلم نتائج

 

 مكان البحث . ب

                                                           
 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 77. 
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مكان البحث ادلستددم  ي ىاا البحث ىو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   

، وقع إختيار الباحثة ىاه ادلدرسة لتكون مكانا األداء احلكومية األوىل باليتار

 وأسباب إختيار مكان البحث  ي ىاه ادلدرسة ى.:  البحث.

ىاه ادلدرسة لملك عادة سلتلفة من ادلدرسة األخرى، قبل أن يبداء الدراسة  .1

دائما. وخاصة فيما يتعلق ىاه  قرأن الكرميأمساء احلسٌت و يقراء الطالب 

ادلدرسة يناقش تأثَت إستددام فيدييو ادلتحركة على مهارة الكالم  ي التعليم 

 اللغة العربية.

ة احلكومية األوىل باليتار إسًتاتيج. حيث إن وقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمي .2

يسهل أن تصل إليها وسائل ادلواصالت العامة أو العائلة، كما أهنا قريب 

 جدا من الشارع.

 

 

 

 

 البحثمعاينة و والعينة السكان  . ج
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 سكانال (أ )

إىل السكان ادلبحوث. السكان ىو تقدمي الباحثة  ي ىاا البحث حتتاج  

قال سوغييونو  10بأكملها بال  ي نطاق معُت و الوقت الاي حندد. احلقائق

(Sugiyono)  يتكون السكان من ادلوضوع و العينة الاان ذلما نوعية و

و من ناحية األخرى، قال  11اخلصائص ادلعينة لتأخا مها البحثون النتيجة.

السكان ىو مجيع أعضاء رلموع من الناس،  (Ainin) ي عٍُت  (Ary)عارى 

ها بشكل واضح أو رلموعة أكرب الىت كانت ئع أو أغراض الىت صياعتوقا

رلموعة كبَتة ى. ىدف التعميم. يصاغ اجملتمع السكان  12أىداف أمجال.

على أهنم مجيع فئات األشداص أو األحداث أو األشياء اليت دتت صياغتها 

الصف العاشر  ي كان السكان  ي ىاه الدراسة من مجيع طالب   13بوضوح.

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار.من ادلدرسة 

 

 عينة البحث (ب )

                                                           
 

10
 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 

118. 

 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian …, hal. 72. 

 
12

 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), hal. 

98. 

 
13

 Tatag Yuli Eko Siswono, Penelitian Pendidikan Matematika, (Surabaya: Unesa 

University Press, 2010), hal. 49-50. 
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العينة ى. بعض من السكان ذلا صفة سواء بسكان مث يصور مصدار  

احلقائق احلقيقة  ي البحث. العينة ى. يتم إستددام إلظهار طبيعة رلموعة 

من عدد العينة ى. جزء  كان  (Sugiyono)و قال سوغييونو  14أكرب.

 ي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار  و 15وخصائص السكان.

ينقسم إىل فئتُت تتكون  10م " من الدرجة 2020-2019للعام الدراس. 

". بالنسبة للعينة اليت مت أخاىا  MIA 5 10 " و " MIA 410 من فئتُت " 

يعتربون قادرين على ى. رلموعة من الطالب الاين ىم  ي الفئة )أ( الاين 

 طالًبا.  35 للطالب. يتكون من 10دتثيل خصائص الفئة 

 ادلعاينة (ج )

ينة. و كان طريقة  اينة ى. لتحديد  ي البحوث عند احلاجة طريقة ادلعاادلع 

إلختيار أو أخا ادلعينة الىت معتمد الباحثة ينة ى. إسلوب طريقة اادلع

عينة البحث أخا ادل 16الكفاية.اخلصائص الىت تتوافق بادلتوقع أي لملك سواء 

كانت طريقة أخا العينات ادلستددمة   17العينات ى. تقنيات أخا العينات.

 ي ىاه الدراسة ى. أخا عينات عشوائية بسيطة. ىاه التقنية تأخا عينة من 

                                                           
 

14
 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2005), hal. 663. 

 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Praktis,,,hal. 81. 

 
16

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan…, hal. 70. 

 
17
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األفراد بشكل عشوائ. بغض النظر عن الطبقات ادلوجودة  ي تلك 

و اذلدف من ىاا األسلوب دلعرفة تأثَت إستددام وسائل فيديو  18اجملموعة.

ادلتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم لطالب  ي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 احلكومية األوىل باليتار.

 متغيرات البحث . د

ادلتغَت ىو  19متغَت البحث ىو كل شيئ يكون موضوعات  ي البحث.  

 ي صميم البحث، ألنو ىو العرض الاى عامل البحوث دلشاىد. متغَت لمثل خلة 

متغَت البحث  20موضوعية البحث عيار على حقيقة متغَت باستددام أدات البحث.

ىو شيئ الاى شكل ما يتم حتديد من الباحثة لدراس حىت يتواجد حقائق مث 

إىل نوعُت مها ادلتغَت ادلستقل  البحثىاا تنقسم ادلتغَتات  ي و  21استنتاج.سحبت 

(Variable Independent)  وادلتغَت التابع(Variable Dependent.) 

ادلتغَت ادلستقل ىو ادلتغَت ، (Variable Independent) ادلتغَت ادلستقل .1

ادلتغَت ادلستقل  ي ىاه الاى يظن كادلسبب من ادلتغَت األخرى. ف

 ادلتحركة.الدراسة ىو وسائ  تعلم فيدييو 

                                                           
 

18
 Ibid,. hal. 82. 

 
19

 Arikunto, Prosedur Penelitian…, hal. 131. 

 
20

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan…, hal. 15. 

 
21

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hal. 108. 
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 يظن  ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت الاى Variable Dependent))ادلتغَت التابع  .2

ادلتغَت التابع  ي ىاه الدراسة ىو نتائج التعليم  ادلؤثر بادلتغَت ادلستقيل. 

 مهارة الكالم لطالب.

 الحقائق ومصادر الحقائق . ه

 احلقائق .1

 22أرقام. إما  ي شكل وقائع أواحلقائق ىو نتيجة لتسجيل حبث،  

ى. سجل للوقائع أو معلومات الىت سيتم معاجلتها  ي اإلنشيطة  احلقائق

الكمى.  احلقائقىو جنس ادلستددمة  ي ىاا البحث  احلقائق 23البحث.

باستددام  احلقائقإستددام أساليب البحث الكمى لدراسة حبوث زلدد، مجع 

. لبيانات ، حتليل البحث احصائية هبدف معُت ليبحث الفرضيةأداة البحث

 ادلالحظة و اإلختبار و الوثيقة.الكمى إستددام  ي ىاا البحث ىو 

 

 مصادر احلقائق .2

ى. مجع ادلعلومات اجليدة ى. كائنات حقيقية، شيأ  احلقائقمصدر  

مصدر بيانات كمية من  رلردا أو األحداث أو أعراض أما كيفيا أو كميا.
                                                           
 

22
 Arikunto, Prosedur Penelitian…, hal. 96. 

 
23

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 54. 
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الاى سوف  احلقائقبيانات ادلصدر الىت قادرة على يرد  ي شكل أرقام. مصدر 

تكون مفيدة جدا  ي حتليل وظيفة، ألهنا أن تكون مباشرة تطبيق األساليب 

البحث ىو  ي ىاا  احلقائقمصدر   24التحليلية باإلضافة إىل اكثر موضوعية.

تنقسم مصادر احلقائق  ي ىاا البحث   25منو. احلقائقادلوضوع لمكن اسًتداد 

 إىل قسمُت:

 احلقائق األساسية ( أ

إىل مباشرة  احلقائقالىت توفر  احلقائقاحلقائق األساسية ى. مصادر 

 ي ىاا البحث الاي يكون احلقائق األساسية ى.  26.احلقائقجامع. 

 MIA 5 10 و   MIA 410الطالب من 

 

 

 احلقائق الثنائية  ( ب

 27إذا كان من خالل اليد الثانية. احلقائقى. احلقائق الثنائية   

مباشرة إىل مجع  احلقائقمصادر الىت ال تقدم احلقائق الثنائية ى. 
                                                           
 

24
 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2012), hal. 44-45. 

 
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), hal. 129. 

 
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 

193. 
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احلقائق الثنائية للبحث  ي  28. ادلثال  ي األشدص و الوثيقة.احلقائق

ادلدرسة يعٌت التحصيل العلم. للغة العربية اليت يتم احلصول عليها من 

ات ، مهار ائق تتعلق بسجالت احلضور الطاليباللغة العربية، وث مدرس.

، ختطي  البناء ومعلومات عن عدد الطالب الطالب  ي رلال اللغة العربية

 ىناك.

 هاأدواتطريقة جمع الحقائق و  . و

 طريقة جمع الحقائق .1

طريقة مجع احلقائق ىو اإلجراءت ادلنتطمة ادلعتربة للحصول على احلقائق  

 ي البحث العلمى أن احلاجة إىل  (Arikunto)عند أريكونطا  29احملتاجة.

الطريقة الفعالية و ادلناسبة  ي اجلمع احلقائق أمر مطلق. و الطريقة  ي اجلمع 

احلقائق تسمى كثَتا بأسلوب مجع احلقائق.إن طريقة و األدوات أمران يتعلق  

احلقائق كل منهما باألخرى  ي عمالية البحث، و الكيفية  ي حصول ىاه 

و الطريقة باستعال  ي اجلمع احلقائق و  30معروفة كطريقة جلمع احلقائق.

 أدواهتا  ي ىاا البحث ى.:

                                                                                                                                                               
 

27
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 97. 

 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 193. 

 
29

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: el Kaf, 2006), hal. 30. 

 
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, hal. 260 



44 
 

 ادلالحظة (أ )

ادلالحظة ى. وسيلة إستددامها اإلنسان العادى  ي اكتسابو 

خلرباتو و معلوماتو حيث جيمع خرباتو من خالل ما يشاىده أو يسمع 

يتبع منهاجا معينا جيعل من  عنو، و لكن الباحثة حُت يالحظ فإنو

 31أساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيقة لظاىر معينة. مالحظتو

ادلالحظة ى. أساليب البحث الىت تفعل على سبيل الًتتيب 

باستعمال العُت حلصول الواقائع الىت حدثت  ي ميدان البحث و 

ترتب  مبشكلة البحث و قال مهاجر إن ادلالحظة ى. ادلالحظة و 

و  ي ىاا احلال  32لى سبيل الًتتيب  ي كل مظاىر البحث.الكتابة ع

ادلرتب   احلقائقيشًتك الباحثة  ي عملية التدريس للحصول على 

 مبشكلة البحث.

الىت  احلقائقو يكتسب الباحثة ىاه ادلالحظة للحصول على 

تتعلق بأنشطة الطالب  ي عملية التعليم و التعليم، و اإلتصال بُت 

اإلتصال بُت الطالب و الطالب األخرى، و  ادلدرس و الطالب، و
                                                           

 
)عتمان: دار الفكر للنشر و التوزيع،  أساليبو،-أدواتو-البحث العمى: مفهوموذوقان عبيدات،  31

 .139(، ص. 1987
 

32
 N. Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1995), hal. 

42. 
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اإلتصال بُت الطالب و أنفسهم، و مشاركة الطالب  ي عملية 

و استددام الباحثة ىاه الطريقة مبالحظة زلل  التعليم و التعليم.

األنشطة التعليمية  ي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

 باليتار.

 اإلختبار (ب )

اإلجراء أو األنشطة ادلعقعد لتناول قدرة  اإلختبار ىو األلة أو

 33لملكها  ي ادلادة الدراسية ادلعينة. سلوك الشدص الىت تصور الكفائة

اإلختبار ىو األلة العيار  ي شكل سوءال، أمر و اإلرشادات معروض 

أريكونطا و عند  34إىل الطالب للحصول استجابة وفقا باإلرشادات.

أن اإلختبار ىو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو االت 

أخرى ادلستددمة لقياس ادلهارات و ادلعرفة و الاكاء و الكفائة الىت 

يتم ىاه طريقة اإلختبار باستددام دلعرفة  35لملكها الفرد أو اجلماعة.

الطرائق  طالب. و اإلختبار ىو أحديفهم ادلفاىيمى و نتائج تعليم ال

 ي تعليم مهارة الكالم قبل إستددام   ي معرفة مقياس قدرة الطالب

                                                           
 

33
 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), hal. 

1. 

 
34

 N. Muhajir, Metodologi Penelitian…, hal. 284. 

 
35

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

hal. 139. 
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طريقة مباشرة و بعدىا. فإعطاء اإلختبار قبل إستددام طريقة مباشرة 

وأما إعطاء اإلختبار بعد  دلعرفة قدرة الطالب األساسى لتعليم الكالم.

ساسى عملية التعليم باستددام طريقة مباشرة دلعرفة قدرة الطالب األ

 لتعليم الكالم و أجرى ىاا اإلختبار كل انتهاء عملية التدريس.

و الغاية ادلنشودة  ي اإلختبار بعد إعطاء طريقة مباشرة ى. 

الكالم. إستددام الباحثة اإلختبار  حناح الطالب  ي تعليم مهارة

ادلتعلقة مبهارة الكالم  ي تعليم مهارة الكالم. ىاا  احلقائقجلمع 

عدى. ولكل منهما اإلختبار يتكون من اإلختبار القبلى و اإلختبار الب

 سؤءاال. 15

 

 

 الوثيقة (ج )

يتم من خالل مجع  احلقائقطريقة الوثيقة ى. طريقة جلمع 

سلتلفة الوقائق ادلتصلة مبشكلة البحث. تشمل ىاه الوثيقة الوثائق 

ية، و البحوث، و الصور او رسومات، و اليوميات، و التقارير احلكوم
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و وفقا  36الية، و التشريعات، و العمل من شدص، و ىلم جرا.ادل

طريقة الوثائق ى. الطريقة  ي مجع احلقائق عن طريق النظر لسوكييونوا 

و األرشيف  احلقائقو كتابة الشكوى اجلاىز. الوثيقة ى. رلموعة من 

و  ي ىاا البحث وثيقة عن إجناز  37أو كتب ادلكتبة ادلتعلقة مبتغَت.

 احلقائقتعلم التالميا مأخوذ من قيمة بطاقات تقرير. طريقة جلمع 

الطالب  ي الصف العاشر و نتائج التعليم  احلقائقللحصول أمساء 

ية  ي ادلدرسة الثانوية اإلسالم الطالب مهارة الكالم  ي الصف العاشر

 احلكومية األوىل باليتار.

 

 

 أدوات البحث .2

الطبيعية و اإلجتماعية  أداة البحث ى. أداة تستددم لقياس الظواىر 

فإن أداة البحث ى. أداة أو وسيلة تستددم  ي حتديد أو مجع  38متبع.

                                                           
 

36
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 

87. 

 
37

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan…, hal. 83. 

 
38

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 148. 
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البيانات ادلطلوبة من أجل اإلجابة على مشكلة  ي البحث. ولالك ينبغى 

 و  ي ىاا البحث تشمل أداة ادلستددم الباحثة ى.: 39جعل أداة باجيد.

 إرشادات الوثيقة . أ

إرشادات الوثيقة ى. ألة الىت تستددم الباحثة جلمع البيانات و   

إرشادات  40وثائقى األرشيف و كالك كتب ادلكتبة ادلعلقة بادلتغَت.

ى. ادلستددم الباحثة جلمع البيانات حول صورة الوثيقة  ي ىاا البحث 

اجلانبية من ادلدرسة،و حول عدد الطالب  ي ادلدرسة ألثانوية اإلسالمية 

البيانات حول أمساء ، 2019/2020احلكومية األوىل باليتار  ي عام 

 الطالب الىت يتم إستددام كعينة البحث.

 

 

 إرشادات إختبار . ب

ن من إختبار ادلكتوب. أما إرشادات اإلختبار ىو جهاز تتكو   

األسئلة  اإلختبار الىت يستددم األداة مجع البيانات على شكل احملادثة. 

ا البحث ادلستددم دلعرفة نتائج تعلم الطالب. و اإلختبار احملادثة  ي ىا
                                                           
 

39
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal 78. 

 
40

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan…, hal. 83. 
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جيب أن تكون األداة جيدة اليت ينبغى أن تقضى  ي الشرطُت أداة ىو 

 جتربة أداة ىناك نوعان اإلختبار: جيب أداة صحيح و احلقوق.  ي

 (Validasi Test) اإلختبار التصديق .1

التصديق ى. درجة من الدقة األداة )أداة القياس(، يعٌت   

و  41ىل األداة ادلستددمة مناسبة حقا لقياس ما سيتم قياسو.

جيب أن تكون الدوات اجليدة ) ي شكل إختبارات أو غَت 

إختبارات( تصديقة و مصداقية. جيب أن حتقيق تصديق األدوات 

  ي شكل إختبار يتم تصديق البناء و تصديق احملتوى.

 ي ىاا البحث، تستددم الباحثة اإلختبار تصديق   

من ادلعلم  ي جامعة  1من ادلتصدقُت، أي  2اخلرباء، مع 

من ادلدرس اللغة العربية  1سالمية احلكومية تولونج أجونج و اإل

  باستدداممن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار. 

SPSS 16.0for windows .42تستطيع ان تنظر  ي ادللحقات
 

 بقيمة أمهية       بادلقارنة مع         نتائج احلساب   

فسؤال تصديق. و إذا  >                %. اذا كانت  5
                                                           
 

41
 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 226. 

 
42

 Sofiyan Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual 

dan Aplikasi SPSS Versi 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.168. 
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عيار تصديق م 43فسؤال ال تصديق.        <        كانت  

 درجة. 5األدوات يقسم 

 3.1 الجدول
 معاير تصديق

 تقدير قيمة المصداقية
0220-0200  نقص تصديق 
 تصديق قليل 0240-0221
 كفائة تصديق 0620-0241
 تصديق 0280-0261
 تصديق جدا 1200-0281

 

 

 (Reliability Test)   اإلختبار المصداقية .2

 44معاير لملك ادلصديقة ادلرتفعة مبعٍت كالعيار ادلصداقية.  

 Alpaة صدوق. عند ىَت2 قيمة ادلصداقيةادلصداقية ىو لملك صف

croanbach  026مقبول أدواة القياس  ي البحث بقيمة اسفل-

                                                           
 

43
 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: ALFABETA), hal.98. 

 
44

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian…, hal.99. 
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، فدلص 026فاالك اذا قيمة >  45مقبول.ىو قيمة اسفل  027

 و (Nugroho)أن ادوات الادلصداقية. متساويا عند نوغراىا 

أن على تعيُت درجة ادلصداقية االدواة البحث  (Suyuti) سويوتى

 ي ىاا اإلختبار ادلصداقية،  026.46مقبول إذا قيمة < 

. خطوة إختبار ادلصداقية SPSS  20,0إستددامت الباحثة 

وأما معيار ادلصداقية االدواة  47أن تنظر  ي )ادللحقات(.تستطيع 

 :48درجة 5يقسم 

 

 

 

 3.2جدول 
 معيار المصداقية

 تقدير  قيمة المصداقية 
0220-0200  منحفض جدا 
 منحفض  0240-0221
 ة يكفاال 0620-0241

                                                           
 

45
 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 

hal. 95. 

 
46

 Siregar, Statistik Deskriptif…, hal. 104. 

 
47

 Ibid., hal. 168. 

 
48

 Riduwan, Metode dan Tehnik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 127-

128. 
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 عالية 0280-0261
 جداعالية  1200-0281

 

 الحقائقتحليل طريقة  . ز

تنظيمو  ي حالة  عملية تنظيم شؤون تنظيم البيانات حتليل البيانات ىو  

ل البيانات ىو سلسلة من الدراسات، حتلي .النم  والفئة والوحدة األساسية

تفسَت البيانات والتحقق منها حبيث تكون ذلاه الظاىرة  ،والتجمعات، والتنظيمية

حتليل  ي ىاه الدراسة ىناك نوعان من  49.األكادلمية والعلمية ،تماعيةقيمة اج

 اختبار ادلتطلبات األساسية واختبار الفرضيات. البيانات ادلستددمة ، يعٌت

 

 

 ىاختبار الشرط .1

بعض ادلتطلبات  إلجراء فرضية  ي ىاه الدراسة يتطلب اختبار  

عينة احلياة  األساسية اليت جيب الوفاء هبا، وى. اختبار التجانس واالختبار

 واختبار احلالة الطبيعية: التجانسالطبيعية. سيوضح التايل اختبار 

 اختبار التجانس . أ
                                                           
 

49
 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar...., hlm. 69 



44 
 

العينة متجانسة حًقا  وى. اختبار دلعرفة بُت اجملموعات  

يستددم  تشابو الفرق بُت كل عينة. الختبار أو ال جتانس منها

ىو نفسو مث خلص  اختبار من ىاريل. إذا البديل F_maxالتجانس 

 50متجانسة. رلموعات العينة

 التجانس الختبار ما إذا كان عميًقا يستددم اختبار  

الوفاء مث  منوذج بيانات متجانسة أو غَت قابل لالختبار. إذا التجانس

إن مل يكن ، مث جيب أن  لمكن للباحث القيام مبراحل حتليل البيانات

 :51يكون ىناك تصحيح الدلنهجية. الصيغة الختبار التجانس ى.

     
                  

                 
 

 

             
∑    ∑     

     
 

 

)كحد أقصى( ،          tabelمع جدول     تتم مقارنة نتائج 

 بينما معايَت االختبار ى. كما يل.:

 .مقبول   ، أن   F (max) hitung  ≤  F (max) tabel ت إذا كان

                                                           

 
50

 Tulus Winarsunu, 2004. Statistik dalam Penelitian Psikologi dan 

Pendidikan, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 100 
 

51
 Ibid, hlm.101 



44 
 

 .رفض   أن  ،  F (max) hitung > F (max) table  تإذا كان

 SPSS 02.22لتبسي  حساب اختبارات التجانس لمكن القيام بو مع 

  :مع األحكام ادلعايَت التالية

، مث حتتوي  0.05سيج أو قيمة األمهية أو االحتمال > (5

 البيانات على متغَتات غَت متجانسة.

، مث حتتوي  0.05<  أو االحتمالسيج أو قيمة األمهية  (5

 البيانات على متغَت متجانس.

 SPSS  باستددام واخلطوات التالية  ي حساب اختبار التجانس

16.0for windows: 

 SPSS 96.2: تنشي  برنامج 1اخلطوة  (1

 : إنشاء بيانات  ي طريقة عرض ادلتغَت2اخلطوة  (2

 : إدخال البيانات  ي طريقة عرض البيانات3اخلطوة  (3

 : انقر فوق حتليل مقارنة الوسائل  ي اجتاه واحد4اخلطوة  (4

ANOVA -> قائمة  انقر فوق القيمة ونقل / أدخل على

< انقر. -عامل  ونقل / إدخال على ادلعالُت وانقر فوق فئة
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< انقر -< متابعة -اختبار التباين  خيارات وحدد جتانس

 .فوق "موافق"

 اختبار الطبيعي . ب

 ،  ي التحليلالطبيعية  ي النهايةتبار احلالة ويتم اخ  

 ، مت احلصول عليها من االختبارات بعد عملية التعلمبيانات زلددة

احلالة  مادة الشكل مسطحة مستطيلة مث يتم اختبار البيانات تدريس

طبيع. أم ال. لمكن  الطبيعية ما إذا كان يتم توزيع بيانات الفئتُت

ساليب سلتلفة ، وى. )أ( ورقة أ اختبار احلالة الطبيعية للبيانات إجراء

و )ج( اختبار تش.  Lilieforsاختبار الفرص العادية ؛ )ب( اختبار

لمكن القيام بو بسرعة مع  مزيد من اختبار احلياة الطبيعية  52سكوير.

 ي حساب اختبار احلالة الطبيعية  جهاز كمبيوتر.  ي ىاا البحث

 SPSS 16.0 مربعات الكتيبات وبرامج لمكن للباحث استددام تش.

. الختبار احلالة الطبيعية للبيانات Kolmogorov Smirnov مع

 باستددام اختبار خ. مربع على النحو التايل: العينة

                                                           

 
52

 Riduwan, Metode dan Tehnik Menyusun Tesis. (Bandung: Alfabeta, 

2006), hlm. 179 
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   ∑
       

  
 

 : مالحظات

 chi kuadrat سعر  =   

 تردد ادلالحظة =   

 الًتدد ادلتوقع =    

 خطوات اختبار احلالة الطبيعية ى. كما يل.:

 .البيانات والبحث عن القيم األعلى واألدىن ترتيب (1

مع  قم بإجراء فواصل زمنية للفصل وحتديد حدود الفصل (2

 .log n 3.3 + 1 الصيغة: طول الفاصل الزمٍت =

 حساب ادلتوس  واالحنراف ادلعياري (3

 جعل جدولة البيانات إىل فواصل زمنية (4

 لكل حد للفصل zاحسب قيمة  (5

ليكون مساحة ادلنحٌت العادي باستددام  zاحسب سعر  (6

 جدول

 حساب الًتدد ادلتوقع بناء على منحٌت (7
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مبستوى داللة  Chi-Squareجبداول  Chi-Squareمقارنة أسعار  (8

5.: 

  إذا كان 
           

ٌت أن توزيع البيانات غَت ،  مبع       

 طبيع.

  إذا كان 
          

لبيانات يتم توزيعها ، مبعٌت أن ا       

 بشكل طبيع..

، يتم استددام الباحثُت  ي احلسابات اإلحصائية لتسهيل  

 SPSS 96.2واخلطوات التالية  ي حساب اختبار  SPSSبرنامج 

 :Kolmogorov Smirnovللمعايَت مع 

 SPSS: تفعيل برنامج 1اخلطوة  (1

 : إنشاء بيانات  ي طريقة عرض ادلتغَت2اخلطوة  (2

 : إدخال البيانات  ي طريقة عرض البيانات3اخلطوة  (3

 1< -< االختبارات الالمعلمية -: انقر فوق حتليل 4اخلطوة  (4

وحركو /  Valueو  Class< انقر فوق متغَت - K Sمنوذج 

 < انقر فوق موافق.-أدخلو  ي قائمة اختبار ادلتغَت 
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 Kolmogorovمع  SPSS 2020حلساب اختبار اجلودة   

Smirnov ادلعايَت التالية:ب 

، مث يكون  0.05سيج أو قيمة األمهية أو االحتمال > (1

 للبيانات تباين غَت طبيع..

، مث حتتوي  0.05سيج أو قيمة األمهية أو االحتمال<  (2

 البيانات على متغَت طبيع..

 اختبار الفرضية .2

بعد كل العالج ينته. مث إعطاء اختبار )اختبار آخر(. مث يتم   

حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج القياس دلعرفة ما إذا كانت 

النتائج تتفق مع الفرضية ادلتوقعة. بالنسبة لإلجابة على فرضية البحث ، يتم 

يانات  ي استددام إحصائيات حدودي الختبار فرضية عينتُت إذا كانت الب

 t.53شكل فواصل زمنية أو نسب باستددام اختبار 

الختبار فرضية البحث باستددام مقارنة بُت متغَت مستقل واحد   

-t. تقنية 16.0)ادلنتج واخلدمات اإلحصائية(  SPSS( وبرنامج t)اختبار 
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 Sugiono. Statistika untuk Penelitian. (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 121. 
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test  ى. تقنية إحصائية تستددم الختبار أمهية االختالفات  ي الوسيلتُت

 54ادلستمدة من توزيعتُت.

 معرفة أي تأثَت مع اختبار الفرضيات: . أ

 حتديد الفرضية (1

 حتديد األساس الختاذ القرار (2

تأثَت إستددام وسائل فيديو ادلتحركة على نتائج ال يوجد :    

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تعليم مهارة الكالم لطالب  ي 

 م2020-2019احلكومية األوىل باليتار للعام الدراس. 

تأثَت إستددام وسائل فيديو ادلتحركة على نتائج : ىناك    

تعليم مهارة الكالم لطالب  ي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .م2020-2019احلكومية األوىل باليتار للعام الدراس. 

 

 

 بناء على كبَت (أ 

                                                           
 

54
 Winarsunu, Statistik dalam Penelitian…. , hlm. 81 
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    مقبول و    ، أن   0205 ≥   ت أمهيةإذا كان

 رفض.

    و  رفض   أن  ،  0205>    ت أمهيةإذا كان

 .مقبول

  T -استنادا إختبار (ب 

          أو                    إذا كانت 

 .رفض    مقبول و    أن  ،       

   أن  ،                            إذا كانت 

 .مقبول    و  رفض

 تقدمي اإلختتام (3

           و إذا كانت، 0205 ≥ ت أمهيةإذا كان . أ

    مقبول و    ، أن                  أو          

تأثَت إستددام وسائل فيديو أن الفرضية ىناك  .رفض

ادلتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم لطالب  ي 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار للعام 

 م أمهية.2020-2019الدراس. 
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 >          ، و إذا كانت 0205>  ت أمهيةإذا كان . ب

أن الفرضية ىناك  .مقبول    و  رفض   ، أن        

تأثَت إستددام وسائل فيديو ادلتحركة على نتائج تعليم 

مهارة الكالم لطالب  ي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

م 2020-2019احلكومية األوىل باليتار للعام الدراس. 

 أمهية. ليس

،  tاليت مت احلصول عليها مقارنًة بقيمة احلساب  tقيمة اجلدول   

، لالك    ، فسيتم رفض  tأكرب من اجلدول  tإذا كانت قيمة احلساب 

 tلمكن االستنتاج أن ادلتغَت ادلستقل يؤثر على ادلتغَت التابع. إذا كانت 

arithmetic  أصغر من اجلدولt  حبيث لمكن استنتاج أن    ، فسيتم قبول

 ادلتغَت ادلستقل ليس لو أي تأثَت على ادلتغَت التابع.

 :T-خطوات االختبار 

 : احبث عن متوس  قيمة كل متغَت تابع1اخلطوة  (9

 : العثور على قيمة البديل لكل متغَت منضم2اخلطوة  (0

 .t: البحث عن صيغة اختبار 3اخلطوة  (3

 (N-2 5 = (db)  : حتديد درجة احلرية4اخلطوة  (4
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: حدد معايَت االختبار )القواعد( عن طريق حتديد مستوى 4اخلطوة  (5

مث احبث    (                  )األمهية أواًل ، على سبيل ادلثال 

. باستددام اجلدول ، سنحصل (db)عن جدول بو درجات من احلرية 

 على جدول وصياغة معايَت االختبار.

        مع         : مقارنة 5اخلطوة  (6

 قاعدة القرار: (7

 . رفض   مقبول و     أن  ،                    إذا كان  (أ 

 .مقبول    و  رفض    أن  ،                 إذا كان  (ب 

 : تقدمي إختتام6اخلطوة  (8

 تحديد التأثير . ب

تأثَت إستددام ، سوف نرى مقدار  ي ىاا البحث  

ادلتحركة على نتائج تعليم مهارة الكالم لطالب  ي وسائل فيديو 

 .الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار

تأثَت إستددام وسائل فيديو ادلتحركة على الصيغة التالية لتحديد 

، لمكن أن يعرف عن طريق نتائج تعليم مهارة الكالم لطالب

معامل .  معامل التحديد رفةاستددام حساب حجم التأثَت دلع
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مقياس دلعرفة ما إذا كان أم ال دقة القيمة ادلقدرة أو خ  ىو  التحديد

األحندار مع بيانات العينة. إذا كانت القيمة يعرف معامل االرتباط، 

مث للحصول على معامل التحديد لمكن احلصول عليها عن طريق 

باستددام  تربيعها. لمكن أن يكون حجم معامل التحديد زلسوبة

 الصيغة التالية:
            

 مالحظات:
   = Koefisien Determinan 

   = Koefisien Korelasi 

 

 ادلعيار لتحليل معامل التحديد يعٌت:

، فإن تأثَت ادلتغَت ادلستقل على (0اكتشف صفر )    إذا كان (أ 

 ادلتغَت التابع ضعيف.

(، فإن تأثَت ادلتغَت ادلستقل على 1كتشف واحد )     إذا كان (ب 

 ادلتغَت التابع قوي.

 


