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مناهج

إجناز يفاملستخدمةالتعليمكوسيلةالتحقيقجمموعةعنالنظريةالباحثشرحأنوبعد
للحصولاملخصوصةاملناهجالباحثفأخذالترمجة،يفوالنظريةاملهنةمبادةالعربيةترمجة اللغة 

احلكومية جنونطارانادياإلسالمية الثانويةالصف الثامن مبدرسة يفالبياناتعلى
(Nguntoronadi)،وطريقةواملؤشراتواملتغرياتواملوقعوالوقتالبحثهدفهيوانوجريي

البياناتمجعوطريقةالبحثوتصميمالعينةأخذوطريقةوالعينةاإلحصائواتمعالبحث
.حتليلهاوطريقة

.
:فهيالبحثهذايفالباحثيريدهاالّيتاألهدافأما

يف ترمجة اللغة ) املهنة(مبادة (Group Investigation)التحقيقجمموعةملعرفة تنفيذ .١
.اإلسالمية احلكومية جنونطاراناديالثانويةالثامن مبدرسة العربية للصف 

مبادة العربية يف إجناز ترمجة اللغة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعاليةملعرفة .٢
اإلسالمية احلكومية الثانويةالثامن مبدرسة يف تعليم اللغة العربية للصف ) املهنة(

.جنونطارانادي

.جلميع.
مايو١٠حىت. م٢٠١١ابريل١٥تاريخالبحثهذاىفالبياناتمجيعتبدأ

. سعيدةأميأستاذةالعربيةاللغةدرسمعلمةإشرافتحتتيوماثالثنييعىن. م٢٠١١
.وانوجرييجنونطارانادياحلكوميةاإلسالميةالثانويةاملدرسةيفومكانه

طريقة.
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علىحملاصلةويطورهاوحتليلهاالبياناتجلمعاملستعملةاخلطواتهيالطريقة
لبحثأواملشكالتحللإليهاحمتاجةوهي١.واألمانةالصدقالنظميباستعمالاملعلومات

٢.الفرضيةوالختباراملسائليفاإلجابةعن

ىفالتحقيقجمموعةفعالية" البحثهذايفالتجريبيةالطريقةالباحثواستخدم
البحثهذاىف. اإلسالمية احلكومية جنونطاراناديالثانويةمبدرسة العربيةاللغةترمجة

أوالسببيةاحتماللتحقيقتستخدمالىتحبثوهي. تجريبيةالالطريقةالباحثيستخدم
أوواحدةوتبينيتعريضخاللمن،(hubungan sebab akibat)بالنتيجةالسببعالقة
.التجريبيةاألحوالمنأكثرأووواحدةالتجريبيةاموعاتمنأكثر

الفصل). ب(و) أ(الثامنالفصلمهامتفرقنيفصلنيالباحثأخذالبحثهذايف
الطريقةباستعمالالباحثعملفيها،)control group(ظابطةكمجموعة) أ(الثامن

experimental(جتريبيةكمجموعة) ب(الثامنالفصليفلكن. التعليمعمليةيفاخلطابة

group( ،فيها عمل الباحث باستعمال جمموعة التحقيق يف عملية التعليم.

.
علىFred D. Kerlingerقال٣.مشاةىفحمسوسةالىتاألشياءمنكلاملتغريات

وراءها،تقفاليتاألساسيةالفكرةمتلكالتجاربأنواعأن،Arikuntoذكرهماحنو
متغريان،البحثهذاو٤.التابعاملتغريعلىاملستقلةاملتغرياتمنأكثرأوواحدتأثريالختبار

:مها
(Variabel Independent)مستقلمتغري.١

وكان. اآلخراملتغرييؤثروالذىجتربةيتوقعالذياملتغريهواملستقلاملتغري
ولهاللغةترمجةيف) xمتغري(التحقيقجمموعةيستخدمالبحثهذاىفاملستقلاملتغري

:مؤشرات

1Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 10.

2Nana Sudjana dan Ibrohim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru,
1989), hlm. 16.

3Sumardi Surtabatra, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 65.
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Asdi

Mahasatya, 2006). hlm. 119.
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التحقيقجمموعةيستخدمونالذينالطالب.أ
التحقيقجمموعةيستخدمونالالذينالطالب.ب

Variable)تابعمتغري.٢ Dependent)

: وهو)Yمتغري(العربيةاللغةترمجةإجنازالبحثهذاىفتابعمتغريويكون
.الدراجةوالقيمة

:يلىكماالبحثهذاعلىحملاصلةاملؤشراتو
". املهنة"مبادةتتعلقاليتاملفرداتاملعينيذكرواأنالطالبيستطيع.أ

".املهنة"مبادةالبسيطةيترمجوااجلملةأنالطالبيستطيع.ب

.
ىفاإلحصائاتمعأما٥.العينةمنهاتأخذالىتاملوضوعيةجمموعةكليعىناإلحصائىاتمع

الطالبمناإلسالمية احلكومية جنونطاراناديالثانويةاملدرسةمنالثامنفصلىففردكلالبحثهذا
الثامنوفصلتلميذا،٣٠) أ(الثامنفصليعينفصول،) ثالثة(٣عددهموكان. م٢٠١١/٢٠١٠للعام

.تلميذا٢٨) ج(الثامنفصلوتلميذا،٢٩) ب(

عينة.
واخلصائصاإلحصائياتمعمنجزءهيالعينة(Suharsimi)سوهارسيميعند

علىحيصلأنميكنالاملذكوراإلحصائاتمعمنكلالباحثأخذحينما٦.فيهاموعة
أما. غريهمدونفحسبالثامنالصفىفالطالبفيهاملرادالفردألنودقةصدقاالبيانات
شرحهاكما)purposivesampling(اهلادفةالعينةفهيالعينةاختياريفاملستخدمةالطريقة

Sutrisno Hadiالصفةأواخلصائصعلىبصدرالباحثاختارهااهلادفةالعينةيفأن
درجةملساوةمأخوذةالعينةالبحث،هذايفو٧.عامااتمعىفتوجداليتاملخصوصة

.مستويةتقاساليتقدرةولتالميذالثامنالفصلوهيالصف

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pedoman Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), hlm. 115-117.

6Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2003), Cet. II, hlm. 12.

٧Suharsimi١٣٩.ص.
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) أ(فصلومها. البحثهذاىفعينهليكونفيهاالفصولمنفصلنيأخذذلك،من
يستخدمونالاليت)control group(ظابطةكمجموعة) أ(الفصلأما). ب(وفصل
االخرينوالفصول. تلميذاثالثنيفيهالتلميذوعددالعربيةاللغةترمجةيفالتحقيقجمموعة

جمموعةيستخدموناليت)experimental group(جتريبيةكمجموعة)ب(الفصوليعىن
.تلميذاوعشرينتسعةفيهالتلميذعددوكانالعربيةاللغةترمجةيفالتحقيق

طريقة.
:يليكمافهيالبياناتجلمعاستخدماليتالطرقأما

(Observasi)طريقة.١

غريأمكانتمباشرةمبحوثةموضوعاتمشاهدةاقامتالىتطريقةهي
٩.النفسهالباحثمنوالزيادةالتداخلبغريالباحثيستمرةالطريقةهذهوىف٨.مباشرة

اإلسالميةالثانويةمدرسةحالةعنالبياناتالكتسابالطريقةهذهالباحثاستخدم
يف(Group Investigation)التحقيق جمموعةتنفيذ وكيف. جنونطارانادياحلكومية

".ب"و"ا"الثامنالصفيفالتالميذلدىالعربيةالغةترمجة
طريقة.٢

والوصولالتالميذمنوملعرفةالتمريناتهىاإلختباريةبالطريقةالبياناتمجعهي
إىلللوصولالتالميذمنوملعرفةاختباريةبطريقةالبياناتمجعهيو١٠.التعليمأهدفإىل

البياناتلنيلوإنتشارةاملكتوبةالسؤالبإلقاءالطريقةهذهالباحثواجته. التعليمأهداف
واستعمل.التحريرياالختيارالباحثاستخدمطريقةالهذهيف١١.املستجبنيمن

:يعيناختبار،الباحث
(Pretest)اختبار قبلى .أ

8Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, (Yogyakarta: Andi, 2004), Edisi 11, hlm.
151.

9Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. III, hlm.
19.

10Haryanti, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 77.
11Sutrisno Hadi, Metodology Research, (Yogyakarta: Audi Offset, 1989), hlm, 136
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االختباراملدرسألقىواخلرب،املبتدأعناجلديدةاملواداملدرسيعلمأنقبل
اموعةمنالفصليفأوالتجريبيةاموعةمنالفصليفإما. أوالللطالبالقبلى

.املتساوىباالختبارالضابطة
)Post test(بعدىاختبار.ب

اموعةعلىالبعدىاالختبارالباحثيقدمالبيانات،علىللحصول
تعليمهميتمأنبعدالتالميذقدرةملعرفةوذلكالضابطةواموعةالتجريبية
.الوسيلةتلكوبدونالوسيلةتلكباستخدام

يلمأنبهويوثقعليهيعتمدإختبارايضعأنأرادكلمااللغةمعلمعلىوجب
١٢.عليهااحلصولبأسسأيضايلموأنجيد،إختبارلوضعتوصلهالىتباملعاير

.واملوضوعيةوالتمييزالتطبيقوسهولةوالثباتالصدقحنوالتجريبيةأداةحتليل
)Validitas(األسئلةصدق.أ

منوضعالذيالشيءاالختباريقيسمدىأيإىليعيناالختبارصدقإن
وقدم. املطلوبمالقياستقدركانتإذاالصادقتقالاالختباروأداة١٣.أجله

.التجريبيةوفصلالظابطةفصللغرياالختبارالباحث
)Product Moment Correlation(العزومضربارتباطهيالصدقوصيغة

١٤:وهي

rxy =
})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN




rxy:االرتباطمعامل(koefisien korelasi)املتغرياتبنيXوY

N:االختبارىفالتالميذعدد
ΣX:موعةكلنتيجةعددا

ΣX2 :املربعاتمننتيجةعدد(jumlah nilai kuadrat)موعةكلا
ΣY :طالبلكلاإلمجاليةنتيجةعدد

.٣٩- ٣٨. ص،)١٩٩٦جامعة امللك سعود، :الرياض(، حممد عبد اخلالق حممد،١٢
.٤٨. ، ص١٣

14Karnadi Hasan, Modul Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo), hlm. 5.
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ΣY2 :طالبكلمناملربعاتمننتيجةعدد
ΣXY :موعةلكلاإلمجاليةنتيجةعدد١٥ا

. الصادقالسؤالبندفتقالrxy<rtabelكانتإذا
)Reliabilitas(األسئلةثبات.ب

علىفرضتأوكانتقائمةتزالالاالختبارنتائجتقدميكانتإذا
تلكفتقالنفسها،هيتزالالنتيجتهامثخمتلفةأوقاتيفنفسهااملوضوع

١٦.عاليةثقةعلىأوالثباتاالختبارات

:الصيغة










 










 
2

2

11 1 S
pqS

n
nr

r11:االختبارثباتمعامل)Index reliability test(

N :االختبارالبنودعدد)Number of items test(

S :لالختباراملعيارياالحنراف)Standar deviasi dari tes(

p :نسبة)Proporsi(البندىفجنحواالذينالتالميذ
q :البندىفأخفقواالذينالتالميذنسبة

Σpq :بنيالضربحاصلpوq

معهاوحاصل احلساب.الصادقالسؤالبندفتقالr11<rtabelكانتإذا
.ىف املالحق متام الوضوحمشاهد

األسئلةالتطبيقصعوبةأوسهولة.ج
طبقةالصيغة١٧. جداوبسهلةللغايةصعبةليستسئلةأهياجليدةاألسئلة

:التاىلالنحوعلىهياملستخدمةاألسئلةصعوبة

JS
BP 

١٥Suharsimi،١٥٩. ، ص.
.١٠١. ، ص١٦
.٢٠٧. ، ص١٧



٢٥

P =صعوبةمؤشرة
B =االختبارىفجنحواالذينالتالميذعدد

JS =االختبارىفالتالميذعدد
:يلىكماالصعوبةطبقةمؤشرتصنيفومتكن

P=الصعبة٠،٣٠-٠،٠٠
P=املتوسطة٠،٧٠-٠،٣٠
P=السهلة١،٠٠-٠،٧٠

)Daya pembeda soal(السؤالمتييزقدرة.د

خمتلفبنيالتمييزعلىالقدرةفيهتكمنأناجليداالختبارصفاتمن
)heterogenitas(جندالصفوفمنصفكلففي. األداءحيثمنالدارسني

هؤالءينبومستوياتوالضعافاملتوفقونفهناكالدارسني،بني)variant(تباينا
أناالختباراتواضعيعلىفإنالفئاتهذهينباالختباريفرقولكي. وهؤالء
كلهاتكونالحبيثوصعوبتهااألسئلةسهولةمدىيفاإلمكانقدرالداقةيتوخوا
دونواملتوسطوناملتوفقونعنهاجيبمتوسطةأوفقط،املتوفقونفيهايربزصعبة

السؤاللتفريقمؤشرحلساب١٨.اجلميعبنيتفرقالحبيثكلهاأوسهلةالضعاف،
:يلىكماالصيغةالباحثيستخدم

B

B

A

A

J
B

J
BD 

AJ:موعةىفاملشاركنيعددالعلياا
BJ:موعةىفاملشاركنيعدداملنخفضا
AB:موعةىفاملشاركنيعددالبندىفجنحواالذينالعلياا
BB:موعةىفاملشاركنيعدد١٩البندىفجنحواالذيناملنخفضا

:يليفيمااألسئلةلتمييزاملعايريات
D =ضعيف: ٠،٢٠حيت٠،٠٠

.٥٥-٥٤. ، صحممد عبد اخلالق حممد، ١٨
.٢٠٨-٢٠٧. ، ص١٩
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D =مرضية: ٠،٤٠حيت٠،٢١
D =جيد: ٠،٧٠حيت٠،٤١
D=ممتاز: ١،٠٠حيت٠،٧١

حتليلطريقة.
علىتدلالبياناتحتليلوظيفةألنالبحثىفجدامهمةخطوةهيالبياناتحتليل

.البحثاستنتجات
األوىلالبياناتحتليل.١

الباحثوفحصاستخدمت،اليتاإلحصائيةالتحليلتقنيةالباحثحيددأنقبل
اإلستواءاالختبارهيالعينةصدقلتحقيقاملستخدمةوالطريقة. أوالالعينةصدقمن

.والتمييزوالتجانس
)Uji normalitas(اإلستواءاالختبار.أ

ملعرفة. الأمعادةتوزعالبياناتهلملعرفةاإلستواءاالختباراستخدام
-uji Chiبـاإلستواءاالختبارفاستعمالعليهااحلصولمتاليتالبياناتتوزيع

Kuadrat
 




k

i
E

EO
i

ii

1

2 2



:البيان
2:قيمةChi-Kuadrat

Oi:مالحظاتتكراري
Ei:املرجوةتكراري
k:٢١.الفئةفترةعدد

)Uji homogenitas(التجانساالختبار.ب

. الأممتجانسةهيهلالبياناتملعرفةالتجانساالختباراستعمال

20Nana Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 273.
.٢٧٣. ، ص٢١
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٢٢:املستعملةالصيغ

F =

٢٣:املعادلةباستخدام

n


 :املتوسطقيمة
 :فرقةكلمن× فيمةجمموع

n :ألفرادعدد
٢٤:املعادلةباستخداماملعيارياالحنراف

kd
Sx

.

2

Sx :املعيارياالحنراف

2 :لتالميذالدرجةلكلمربعفرقمنجمموعة

kd . :١n-٢٩=١-٣٠
Uji(التمييزاالختبار.ت pembeda(

الظابطةالفصليتضمنهلاملُميز،ملعرفةالتمييزاالختباراستعمال
.بعيدافرقااملتوسطوالتجريبية

النهائيةالبياناتحتليل.٢
باملعادلةهيالبياناتيناولبعدالباحثيستخدمهااليتالبياناتحتليلوطريقة

اختبارفباملعادلةمتفرقنيفصلنيمنالعينةوألنّ،)T. Test Independent(" ت"اختبار
<thitungكانإذا،"ت" ttabel،كانإذافمقبولةthitung< ttabelمقبولةفغري.

:يلىكماتاإلخنبارىفاملستخدمةالصيغ

22Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 140.
23Mustaqim, Statistik Pendidikan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2008),

hlm. 15.
24Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 1, (Yogyakarta, 1988), hlm. 15.

التباينىلأع
التباينأدىن
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:البيان
1X :التحقيق جمموعةيستخدمونالذينللطالباملتوسطقيمة(Group

Investigation)العربيةاللغةترمجةىف.
2X :التحقيق جمموعةيستخدمونالالذينللطالباملتوسطقيمة(Group

Investigation)العربيةاللغةترمجةىف.
2

1x :التحقيق جمموعةيستخدمونالذينللطالبالدرجةمنلكلمربعفرق
(Group Investigation)العربيةاللغةترمجةىف.

2
2x :التحقيق جمموعةيستخدمونالالذينللطالبالدرجةمنلكلمربعفرق

(Group Investigation)العربيةاللغةترمجةىف.
1n :التحقيق جمموعةيستخدمونالذينللطالبالعينةجمموع(Group

Investigation)العربيةاللغةترمجةىف.
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من" tabelt"بقيمةالباحثةستقرااحملاسبةمن" test" القيمةنيلوبعد
"قيمةمنأكرب" test"قيمةكانتإن،%٥و% ١داللةمستوىعلىاجلدول

tabelt "قيمةكانتإنوبالعكس،. داللةذاتالباحثةففرضية"test "منأصغر
.داللةغريالفرضيةفهذه" tabelt"قيمة

25H.J. Waluyo, Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, (Surakarta: Sebelas Maret
University Press, 1992), hlm. 134.
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