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Abstract
The title of this research is "Comparison between the use of the Small Group Discussion Method and the
PQ4R Method to Improve Students' Ability to Understand Reading at Dayah Darul Ihsan Aceh Besar".
The researcher choose this title because most of students face difficulties in understanding what is read
when reading the text, and they talk to each other and do not pay attention to the teacher when teaching
reading. The cause of this problem is that the teacher does not use the right method in teaching reading
skills. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of the Small Group
Discussion Method and the PQ4R Method, and to determine the results of the use of the Small Group
Discussion Method and the PQ4R Method in improving students' reading comprehension skills. The
population in this study were students of Ma'had Darul Ihsan grade 2 MTsS totaling 256 students. And
the samples used were class VIII B (experimental class) which amounted to 33 students, and class VIII C
(control class) which amounted to 33 students. The tools used by researchers to collect data are test
instruments, namely pre-test and post-test questions, with descriptive statistical data analysis techniques,
paired sample T-test, and independent sample T-test, using the SPSS 20 program. And the results This
research is the use of the Small Group Discussion method and the PQ4R method effectively to improve
students' ability to understand reading. And there is a comparison between the use of the Small Group
Discussion method and the PQ4R method to improve students' reading comprehension skills.
Keywords : small group discussion method, pq4r method, understand reading

مس تخلص البحث
 لرتقية قدرةPQ4R  وطريقةSmall Group Discussion اإن موضوع هذا البحث هو مقارنة بني اس تخدام طريقة
 واختارت الباحثة هذا املوضوع لن بع الطالب يواوهون. Aceh Besar الطالب عىل فهم املقروء مبعهد دار الإحسان
 ومن الس باب. ومه يتلكمون فامي بيهنم ول هيمتون اإىل رشح املعمل عند تعلمي القراءة،الصعوبة يف فهم املقروء عند قراءة النصوص
 وأما أهداف هذا البحث التعرف عىل فعالية اس تخدام.لهذه املشلكة يه لن املعمل ليس تخدم الطريقة املناس بة يف تعلمي القراءة
Small Group  والتعرف عىل نتيجة اس تخدام طريقة،PQ4R  وطريقةSmall Group Discussion طريقة
 أما اجملمتع يف هذا البحث فهو مجيع الطلبة مبعهد دار. لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروءPQ4R  وطريقةDiscussion
 بـالفصل التجرييبVIII B  والعينة يف هذا البحث هو الفصل. طالبا652 الإحسان الفصل الثاين للمرحةل املتوسطة وعددمه
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 الدوات اليت اس تخدمهتا الباحثة مجلع البياانت يه. طالبا33  بـالفصل الضابط عددمهVIII C  والفصل، طالبا33 عددمه
 ت- والاختبار،قامئة الاختبارات اليت تعلق ابلختبار القبيل والاختبار البعدي ابس تخدام حتليل البياانت الإحصاء الوصفي
Small Group  وأما نتاجئ هذا البحث فهيي أن اس تخدام طريقة.SPSS 20  ابس تعانة، والاختبار عينة مس تقل،مزدوجة
Small  وتوجد مقارنة بني اس تخدام طريقة. يكون فعال لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروءPQ4R  وطريقةDiscussion
. لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروءPQ4R  وطريقةGroup Discussion
 فهم املقروء،PQ4R  طريقة،Small Group Discussion  طريقة: اللكامت املفتاحية
Abstrak
Judul penelitian ini adalah “Perbandingan Antara Penggunaan Metode Small Group Discussion dan
Metode PQ4R untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Memahami Bacaan di Dayah Darul Ihsan
Aceh Besar”. Peneliti memilih judul ini karena beberapa siswa menghadapi kesulitan dalam memahami
apa yang dibaca ketika membaca teks, dan mereka berbicara satu sama lain dan tidak memperhatikan
guru ketika mengajar membaca. Penyebab dari masalah ini adalah guru tidak menggunakan metode
yang tepat dalam mengajar keterampilan membaca. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektivitas penggunaan Metode Small Group Discussion dan Metode PQ4R, dan untuk
mengetahui hasil penggunaan Metode Small Group Discussion dan Metode PQ4R dalam meningkatkan
kemampuan pemahaman membaca siswa. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa Ma’had
Darul Ihsan kelas 2 MTsS berjumlah 256 siswa. Dan sampel yang digunakan adalah kelas VIII B (kelas
eksperimen) yang berjumlah 33 siswa, dan kelas VIII C (kelas control) yang berjumlah 33 siswa. Alat
yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah instrumen test yaitu soal pre-test dan posttest, dengan teknik analisis data statistik deskriptif, uji paired sample T-test, dan uji independent sample
T-test, dengan menggunakan program SPSS 20. Dan hasil penelitian ini adalah penggunaan metode
Small Group Discussion dan metode PQ4R efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
memahami bacaan. Dan terdapat perbandingan antara penggunaan metode Small Group Discussion dan
metode PQ4R untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami bacaan.
Kata kunci : metode small group discussion, metode pq4r, memahami bacaan

: مقدمة
 وتكون اللغة العربية.اللغة العربية اإحدى لغات التصال يف العامل ويس تعملها الناس يف التعامل مع غريمه
 اإذا.الآن أمه املواد ادلراس ية يتعلمها الطالب يف لك املدارس الإسالمية من املدرسة الابتدائية حىت اجلامعة
.يتعلق الإسالم تعلقا شديدا هبا فالبد للمسلمني أن يتعلموها ملساعدهتم يف فهم الإسالم
 ومن املهارات. والقراءة والكتابة،مام، وال، ويه همارة الاس امتع،اللغة العربية تتكون من أربع همارات
 لن القدرة عىل القراءة يكون الطالب سهال عىل فهم،املهمة اليت لبد للطالب أن يتعلموها يه همارة القراءة
 فأصبحت هذه املهارة مادة من. ويس تطيع الطالب أن يفهموا النص العريب رسيعا وحصيحا،اللغة والنص العريب
.املواد املدروسة يف املعاهد ادلينية واملدارس الإسالمية
 طريقة. ومن تكل العوامل يه طريقة التدريس،اإن يف تعلمي اللغة العربية عوامل تؤثر عىل جناح الطالب
. وحتقيق أهداف تعلميية حمددة،التدريس يه منوذج تعلميي يس تخدمه املعمل بغرض تدريس حمتوی درایس معني
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اإن الطريقة س تعني املدرس يف معلية التدريس ويسهل للطالب يف فهم ادلرس .ومن الطريقة اليت يس تطيع
املدرس أن يس تعملها يف تعلمي همارة القراءة يه الطريقة  Small Group Discussionوالطريقة  .PQ4Rإان
اس تخدام الطريقة  Small Group Discussionوالطريقة  PQ4Rيـجعل الطالب أكرث نشاطا وخ ّالقا عىل التعمل
خاصة يف فهم املقروء ،ويس تطيع الطالب أن يناقشوا بيهنم عن القراءة املتاحة.
اكن معهد دار الإحسان أحد املعاهد العرصية بأتش ية كربى ويتعمل فيه الطالب مادة اللغة العربية
وفروعها اكلقراءة .واكنت القراءة أمه املواد املدروسة فهيا .بعدما لحظت الباحثة يف الفصل الثاين للمرحةل
املتوسطة مبعهد دار الإحسان ،وجدت املشلكة أن بع الطالب يواوهون الصعوبة يف فهم املقروء عند قراءة
6
النصوص ،ومه يتلكمون فامي بيهنم وعدم الاهامتم اإىل املعمل عند تعلمي القراءة.
من املمكن أن يكون سبب هذه املشلكة يه املعمل ليس تخدم الطريقة املناس بة يف تعلمي همارة القراءة ،
وبناء عىل هذه املشلكة تريد الباحثة أن تبحث عن "مقارنة بني طريقة  Small Group Discussionوطريقة
 PQ4Rلرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء مبعهد دار الإحسان ."Aceh Besar
مفهوم طريقة
طريقة  Small group discussionيه معلية تعلميية من خالل اإجراء مناقشة يف اجملموعة الصغرية،
ليكون دلى الطالب املهارات الالزمة حلل املش،مات املتعلقة ابملواد الرئيس ية واملش،مات اليت تواوههم يف احلياة
اليومية .وطريقة  Small group discussionأيضً ا معلية رؤية خشصني أو أكرث يتفاعلون عامل ًيا ووه ًا لوجه مع
أهداف معينة من خالل تبادل املعلومات أو ادلفاع عن الآراء أو حل املش،مات 3.ابلتعاون مع أآخرين ومناقشة
بعضهم البع  ،يكتسب الطالب املزيد من املعرفة واخلربة من النشطة اليت يقومون هبا داخل وخارج الفصل
ادلرايس.
وهذه الطريقة فرع من طريقة املناقشة .تعترب طريقة  Small group discussionأكرث فاعلية لن
كثريا .وإارشاك الطالب بنشاط يف التعمل واحلصول
يس تطيع الطالب التواصل مبارشة مع أعضاء ال آخرين ليسوا ً
Small Group Discussion

سعيد لىف ،تعلمي اللغة العربية املعارصة( ،القاهرة :عمل الكتب ،)61 5 ،ص. 1 .
 6نتيجة من املالحظة الوىل مبعهد دار الإحسان  Aceh Besarيف التارخي  65فرباير
3
Nur wahyuning sulistyowati, “Implementasi Small Group Discussion dan Collaborative Learning

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Ikip Pgri Madiun” ,
jurnal
akuntansi dan pendidikan, Vol 5, No. 2, 2016, h. 174.
Ari Christiani, “Penerapan Metode Small Group Discussion Dengan Model Cooperative
Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar” , JPGSD, Vol 2, No.2, 2014, h. 2.
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عىل دوافعهم ،وس يكون بع الطالب سعداء عند طرح أفاكرمه للآخرين ،وإاعطاء الفرص مجليع الطالب
5
وإاكامل املواد يف جو صديق للبيئة مرحي.
خطوات التدريس طريقة
أ ّما خطوات التدريس من طريقة  Small group discussionفهيي :
 يعرض املعمل مشلكة ما لتمت مناقش هتا وتوجهياهتا حسب احلاجة عن كيفية حلها .وميكن أيضً ا أن يمتحتديد املوضوع اذلي ستمت مناقش ته بشلك مشرتك بني املعمل والطالب.
 - 6بتوجيه من املعمل ،يقوم الطالب بتشكيل مجموعات مناقشة ،واختيار قائد املناقشة (رئيس،
وسكرتري ،وترتيب املقاعد ،والغرف ،واملرافق ،واخلالفه).
 - 3يناقش الطالب يف مجموعاهتم اخلاصة ،واملعمل يطوف من مجموعة اإىل أخرى للحفاظ عىل النظام
واملساعدة للك عضو يف اجملموعة للمشاركة بنشاط حىت جتري املناقشة بسالمة.
 مث تقوم لك مجموعة بتقرير نتاجئ مناقش هتا .اس تجاب مجيع الطالب للنتاجئ املبلغ عهنا (خاصة مناجملموعات الخرى) .يقدم املعمل مراجعة أو رش ًحا لهذه التقارير.
خريا ،قام الطالب بتسجيل نتاجئ املناقشة وقام املعمل جبمع تقارير املناقشة من لك مجموعة بعد أن
 - 5وأ ً
2
قام الطالب بتدويهنا.
Small Group Discussion

أهداف طريقة
أ ّما أهداف طريقة  Small Group Discussionفهيي :
 يكون الطالب يتحدثون حلل مشالكهم - 6يكون الطالب يتحدثون عن املشالك تتعلق يحياهتم اليومية ،وحياهتم يف املدرسة ،مبا يـحدث يف
بيئهتم.
 - 3يكون الطالب يتحدثون عن ادلروس يف الفصل بقصد تصحيح فهمهم لدلروس اليت تلقوها ،حىت
يمتكن لك عضوا أفضل الفهم.
Small Group Discussion

مزااي وعيوب طريقة
أ ّما املزااي طريقة  Small Group Discussionفهيي :
Small Group Discussion

5

Kamaluddin H. Ahmad, Siti Nurma, “Penerapan Metode Small Group Discussion Terhadap
Motivasi Belajar Siswa”, Pendidikan–Penelitian–Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol
8, No. 1,
2020, h. 31.
2
Ari Christiani, “Penerapan Metode Small Group.......,h. 3
Nur wahyuning sulistyowati, “Implementasi Small Group......., h.175
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-6
-3
-

نتاجئ التعمل مثالية ابملقارنة مع التعمل الفردي
أن التعاون اذلي يقوم به الطالب رابطة الوحدة واملسؤولية والشعور ابلنامتء وختتفي عىل الاننية
يـجعل الطالب يدركون أهنم من خالل مناقشة بعضهم البع يعربون عن أآراهئم بشلك بناء حىت
ميكن احلصول عىل قرارات أفضل
تعويد الطالب ابلس امتع اإىل أآراء الآخرين عىل الرمغ من اختالفهم عن أآراء اخلاصة والاعتياد عىل
التسامح

أ ّما العيوب طريقة  Small Group Discussionفهيي :
قدرا من
 تتطلب هذه الطريقة أكرث حتضريات تعقيدً ا من الطرق الخرى ،يحيث تتطلب أكرب ًالتفاين من انحية التعلمي
 - 6اإذا وجود منافسة سلبية تكون نتاجئ العمل والتلكيفات أسوأ
 - 3يكسل الطالب عىل فرصة للبقاء سلبيني يف اجملموعة ومن احملمتل أن يؤثروا عىل العضاء
1
الآخرين.
مفهوم طريقة
أول من وضع هذه الطريقة هو تومس وروبينسون يف عام  . 7 6طريقة  PQ4Rحييط بـــ Preview
(القراءة الرسيعة)( Question ،السؤال)( Read ،القراءة)( Reflect ،الانعاكس)( Recite ،صنع اخلالصة)،
( Reviewالتكرار بشمةل) 7.طريقة  PQ4Rتعترب من أكرث طريقة متداول ملساعد الطالب عىل فهم وتذكر املادة
اليت تقرأها .وتشري طريقة  PQ4Rاإىل أهنا طريقة ذاتية لتحسني الفهم ،وتتفق يف كثري من خطواهتا مع طريقة
 ،PQ4Rويه رسيعة الاس تعامل ،ونس تطيع اس تعاملها يف قراءة معظم املواد ادلراس ية ،ويس تطيع الطلبة اس تعاملها
بصورة ذاتية من دون مساعدة ،أي اإن التعمل فهيا يكون ذاتيا.
PQ4R

Hermaniah, “Studi Perbandingan Pembelajaran Yang Menggunakan Metode Small Group

1

Discussion Dengan Metode Drill Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III MIN Pemurus Dalam
Banjarmasin”, ALADZKA, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol 7, No. 1, 2017, h. 126.
7
Wawat Suryati, “Pengaruh Penerapan Metode PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite,

Review) Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Muhammadiyah Bandar
Lampung”,
LENTERA STKIP – PGRI Bandar Lampung, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 17.
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طريقة  PQ4Rيه اإحدى الطرق يف اسرتاتيجية الإسهاب .اكنت اسرتاتيجية الإسهاب يه معلية اإضافة
التفاصيل يحيث تصبح املعلومات اجلديدة أكرب معىن .اسرتاتيجية الإسهاب تساعد يف نقل املعلومات اجلديدة من
1
اذلاكرة قصرية املدى اإىل اذلاكرة طويةل املدى إابنشاء مركب وعالقة بني املعلومات اجلديدة مبا هو معروف.
طريقة  PQ4Rتساعد املتعلمني أنفسهم عىل فهم املادة املكتوبة بشلك أفضل وتذكرها فهيي أحد طرق
معينات التذكر ،وتساعدمه عىل الرتكزي وترمزي املعلومات يف ذاكرهتم ،وتشجعهم عىل الربط الفعال لعنارص املادة
املكتوبة عند قراءهتا إابتباع أساليب منظمة ،تساعدمه عىل ئزئة املادة اإىل أجزاء لغرض جعلها سهةل الاستيعاب
أكرث من قراءة املادة مجةل واحدة ،وهذه التجزئة للامدة تقود اإىل تعمل أكرث فاعلية ومعق.
خطوات التدريس طريقة
أما خطوات التدريس من هذه الطريقة فتش متل عىل س تة خطوات ،يعين Preview, Question, :
 Read, Reflect, Recite, Review.فهذه اخلطوات الس تة يلزم أن تس تخدم ابلرتتيب من اخلطوة الوىل اإىل
السادسة .فس يأيت الرشح لك مهنا:
Preview
اخلطوة الوىل ،يقرأ الطالب لـمحة رسيعة مع مواد للقراءة .حمور املعاينة هو العثور عىل الفاكر
الرئيس ية وضعت يف مواد القراءة .الجزاء التيميكن قراءهتا ،مثال لفصل مقدمة ،جدول لـمحتوايت،
واملوضوعات ،واملوضوعات الفرعية ،والعناوين والعناوين الفرعية أو ملخصات هناية لفصل .من خالل
املعاينة واكن املتعلمون حملة عامة عن دراسات احلاةل.
Question
-6
اخلطوة الثانية ،طرح الس ئةل عىل نفسك ابس تخدام لكمة ( 5W + Hماذا ،أين ،من ،مىت،
ملاذا ،وكيف) .وقد أظهرت التجربة أنه اإذا يقرأ خشص ل إالجابة عىل عدد من الس ئةل التيسو فتجعل منه
قراءة أكرث يحذر و بعناية من أجل أن يكون قادرا عىل تذكر ما تقرأ جيدة.
Read
-3
اخلطوة الثالثة ،يقرأ الطالب وصفا مفصال للامدة القراءة درس .يف هذه املرحةل ،ومن املتوقع
الطالب عىل السعي للحصول عىل اإجابة مجليع الس ئةل التيصيغت.
Reflect
اخلطوة الرابعة ،وليس خطوة منفصةل من اخلطوة الثالثة ،بل هو مكون أسايس من مكوانت
اخلطوة الثالثة .خالل الطال ابلقراءة ليكفي أن نتذكر أو حيفظ لكن حماوةل لفهم املعلومات اليت يمت تقداها
منقبل:
أ) ربطت للك املعلومات مع الش ياء اليت اكنت معروفة
PQ4R

1

Fitria Linayaningsih, “Metode PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Untuk
Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, Majalah Ilmiah INFORTIKA, Vol. 2, No. 2, 2011,
H. 76
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ب)
ج)
د)
-5

املوضوع الفرعي مشارك يف النص مع املفاهمي  /مبادئ ابتدايئ
حماوةل حل تناق يف املعلوم املتقدم
حماوةل اس تخدام مواد حلل مشلكة.

Recite

اخلطوة اخلامسة ،يف هذه املرحةل وقد طلب من الطالب التفكري عن املعلومات اخللفية اليت مت
تعلمه .وميكن للطالب النظر اإىل الوراء تالحظ التيقطعهتا .ويطلب من الطالب لصنع اخلالصة من مواد
للقراءة .ومن الفضل اإذا اكن الطالب ليسوا اإل أن تفعل ذكل لفظيا ،ولكن أيضا ابلكتابة.
Review
-2
اخلطوة الهنائية ،ويطلب من الطالب بقراءة اخلالصة اليت صنعوها ،وتكرار القراءة بشمةل وعند
اللزوم يطلب من الطالب بقراءة الإجابة عىل الس ئةل املطروحة مرة أخرى.
أهداف طريقة
أ ّما أهداف طريقة  PQ4Rفهيي :
 مناس بة لفهم املقروء - 6ليك يؤثر لك نشاط القراءة
 - 3تكزي يف فهم مضمون الكتاب والنصوص ومقصودها
 تضمني لك الخبار جيدا يف الزمان الطويل - 5اس تخالص اخلالصة ابملؤثرة
PQ4R

مزااي وعيوب طريقة
أ ّما مزااي طريقة  PQ4Rفهيي :
 يساعد الطالب عىل حفظ املعلومات واس تذاكرها وتنشط املعرفة السابقة دلهيم .وتؤسسلكتشاف العالقات والروابط بني املعرفة اجلديدة واملعارف السابقة.
 - 6ئعلهم أكرث قدرة عىل الوعي وتنظمي املعلومات اجلديدة .وتيرس انتقالها من اذلاكرة قصرية املدىإىل
اذلاكرة طويةل املدى.
 - 3يساعد الطالب يف تمنية بع املهارات اليت حتسن الفهم القرايئ دلهيم.
 تزيد من قدرهتم عىل اإنتاج الس ئةل املرتبطة مبوضوع حمدد. - 5تمني الئاه الإجيايب حنو املادة املتعلمه مع فرص للحصول عىل تغذية راجعة وفورية.
 - 2توفر نوعا من الاس تقاللية للطالب وتزيد من هماراته يف حل املش،مات.
 تمني دلهيم اكفة مس توايت التعمل من تذكر وتطبيق واكتشاف.PQ4R

Wawat Suryati, “Pengaruh Penerapan Metode......, h. 77-78
7

 : Lisanunaلساننا
Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Pembelajarannya
)Volume 12. No. 1 (2022
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lisanuna/index
)ISSN 2354-5577 (Print) ISSN 2549-2802 (Online

 - 1تتيح الفرصة للتدريب عىل همارة حمددة يف فرتة زمنية حمددة تعترب اسرتاتيجية اقتصادية ل حتتاج
لإماكنيات كبرية يف أثناء اإعدادها أو تنفبذها. 6
أ ّما العيوب طريقة  PQ4Rفهيي:
 اإذا اس تخدم  PQ4Rابعتبار طريقة التعمل يف أي موضوع ،واملعمل سوفيكون صعوبة لس يطرة عىلأنشطة وجناح الطالب.
 - 6فيتنفيذ ذكل ،يس تغرق وقتا طويال حىت أن املعمل من الصعب التكيف مع الوقت احملدد.
3
 - 3تتطلب املعلمني لكرث اإتقاان ملواد من مس توى املنشأة.
مهنج البحث
اإن مهنج البحث اذلي تس تعملها الباحثة يف هذا البحث هو مهنج جترييب أو مايقال ابلإجنلزيية
( )Eksperiment Researchهو أحد مناجه العلمية اليت تس تطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر الس باب (املتغري
املس تقل) عل النتيجة (املتغري التابع) .وهل الثر اجليل يف تقدمي العلوم الطبيعية .أما للتصماميت املهنج التجرييب
فتجرى عىل أربعة أنواع ،ويه  :التصماميت المتهيدية ( ،)pre – eksperimen desingnsالتصماميت التجربية
( ،)true – eksperimental desingnsالتصماميت العاملية ( ،)factorial desingnsالتصماميت ش به التجربية
()quazi – eksperimental desingns

5

يف هذا البحث تس تخدم الباحثة التصماميت ش به التجربية بشلك تصممي اجملموعني ،اجملموعة الوىل
تسمى ابلفصل التجرييب واجملموعة الثانية تسمى ابلفصل الضابط ،ويبدأ ابلختبار القبيل وخيمت ابلختبار البعدي
أو ما يقال يف الإجنلزيية ).(Nonequivalent Control Group Design

6

Ida Ayu Widiyanthi, Nyoman Sugihartini, Dessy Seri Wahyuni, Made Windu Antara
Kesiman, “Pengaruh Metode Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Terhadap

Hasil Belajar
TIK Siswa Kelas VIII, KARMAPATI, Vol. 3, No. 1, 2014, H. 36.
3

Risma Amalia Rahayu, Arie Rakhmat Riyadi, Tatat Hartati, “Keterampilan Membaca
Pemahaman Dengan Metode PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Siswa Sekolah Dasar
Kelas Tinggi”,
5

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 3, No. 2, 2018, H. 48.
صاحل بن محد العساف ،املدخل اإىل البحث يف العلوم السلوكية( ،الرايض :مكتبة العبياكن ، ) 3 2 ،ص313 .
صاحل بن محد العساف ،املدخل اإىل البحث  ،.....ص361-3 .
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جممتع البحث وعينـته
يقصد ابجملمتع هو مجيع الفراد أو الشخاص أو العنارص اذلين هلم خصائص واحدة ميكن مالحظهتا 2.وأما
جممتع يف هذا البحث فهو مجيع الطلبة مبعهد دار الإحسان يف الفصل الثاين للمرحةل املتوسطة واكن عددمه 652
طالبا ،ويتكون من مثانية فصول .العينة يه مجموعة جزئية من جممتع ،ويالحظ أن مصطلح عينة ل يضع أية قيود
عىل طريقة احلصول عىل العينة .فالعينة يه مجموعة هل خصائص مشرتكة .فذلكل أخذت الباحثة العينة من
فصلني،الطالب من الفصل  VIII Bيكون فصال جتريبيا وعددمه  33طالبا ،والفصل  VIII Cيكون فصال ظابطا
وعددمه  33طالبا.
طريقة مجع البياانت وأدواهتا
أما طريقة مجع البياانت اليت تس تعملها الباحثة لهذا البحث فهيي الاختبارات اليت تعلق ابلختبار القبيل
) (pre – testوالاختبار البعدي ) .(post – testأما أداة البحث اليت اس تخدمهتا الباحثة مجلع البياانت يه قامئة
الإختبارات .هذه القامئة مجلع املعلومات الـمحتاجة لإجابة أس ئةل البحث .وقد أعدّت الباحثة  35سؤالا قبل
اإجراء البحث .وقبل اس تخدام هذه الس ئةل لزمت علهيا أن تعمل الاختبار عىل صدق الـمحتوى والثبات للك
أس ئةل .فاختارت الباحثة طريقة ” “pilot studyأي تعمل التجريبية ابإ عطاء الس ئةل لغري عينة البحث احلقيقية.
حتليل البياانت
تعرض الباحثة عن نتاجئ اختبار الطالب كام يف اجلدول الآيت :
اجلدول -
نتيجة بياانت البحث يف الفصل الضابط
رمق
6
3
5
2
1
7
2

نتيجة الاختبار القبيل
31
5
1
35
5
51
51
1
35

أسامء الطالبات
الطالب
الطالب 6
الطالب 3
الطالب
الطالب 5
الطالب 2
الطالب
الطالب 1
الطالب 7

نتيجة الاختبار البعدي
5
5
75
71
11
71
15
11
11

رجاء محمود أبو عالم ،مناجه البحث يف العلوم النفس ية والرتبية( ،القاهرة  :دار النرثللجامعات ،)61 ،ص21 .
رجاء محمود أبو عالم ،مناجه البحث يف العلوم .....ص25 .
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1
6
3
5
2
1
7
61
6
66
63
6
65

61
51
31
61
61
35
5
51
1
35
35
31
1
1
1
51

الطالب 1
الطالب
الطالب 6
الطالب 3
الطالب
الطالب 5
الطالب 2
الطالب
الطالب 1
الطالب 7
الطالب 61
الطالب 6
الطالب 66
الطالب 63
الطالب 6
الطالب 65

71
75
71
15
1
71
15
15
1
11
75
75
5
11
15
11

اجلدول 6-
نتيجة بياانت البحث يف الفصل التجرييب
رمق
6
3
5
2
1
7
1
6
3

نتيجة الاختبار القبيل
1
1
5
31
5
1
51
1
1
1
35
31
35

أسامء الطالبات
الطالب
الطالب 6
الطالب 3
الطالب
الطالب 5
الطالب 2
الطالب
الطالب 1
الطالب 7
الطالب 1
الطالب
الطالب 6
الطالب 3
10

نتيجة الاختبار البعدي
15
71
75
11
71
15
71
75
5
71
11
15
71
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الطالب
الطالب 5
الطالب 2
الطالب
الطالب 1
الطالب 7
الطالب 61
الطالب 6
الطالب 66
الطالب 63
الطالب 6
الطالب 65

5
2
1
7
61
6
66
63
6
65

1
5
5
1
5
51
1
51
31
5
1
51

11
11
75
15
75
15
71
11
5
75
1
11

 ف ّعاليّة اس تخدام طريقة  PQ4Rلرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروءملعرفة ف ّعال ّية اس تخدام طريقة  PQ4Rلرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء يف الفصل الضابط
اس تعملت الباحثة  SPSS 20ابختبار الاحصاء الوصفي ) ،(Descriptive Statisticsوالاختبار الطبيعي
) ،(Uji Normalitasوالاختبار املتجانس ) ،(Uji Homogenitasوالاختبار -ت.
أ) اختبار الاحصاء الوصفي
اختبار الاحصاء الوصفي هو حتليل نتيجة يف الفصل الضابط لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء
قبل اس تخدام طريقة  PQ4Rوبعد اس تخداهما.
اجلدول 3-
اختبار الاحصاء الوصفي )(Descriptive Statistics
)(Descriptive Statistics

Std. Deviation
9.798
8.699

Mean
37.80
85.60

Descriptive Statistics
Minimum
Maximum
25
15
50
25
70
100
25

N
PreTestkontrol
PosTestkontrol
)Valid N (listwise

اجلدول  3-أن النتيجة املعدةل يف الـمجموعة الضابطة من الاختبار القبيل  3 ،11والاختبار
البعدي  .15،21النتيجة القىص من الاختبار القبيل  51والاختبار البعدي  . 11النتيجة الدى
من الاختبار القبيل  5والاختبار البعدي  . 1من البياانت السابقة ،أن الفرق بني النتيجة املعدةل
من الاختبار القبيل والاختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة متفرقة.
11
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ب) الاختبار الطبيعي
يقصد اختبار الطبيعي ملعرفة الـمجموعة الضابطة تكون طبيعية أم ل .وتقوم الباحثة ابلختبار
الطبيعي ابس تخدام  Shapiro–Wilkمبساعدة برانمج  SPSS Statistics 20وتوحض نتيجة يف اجلدول
التايل :
اجلدول -
الاختبار الطبيعي )(Uji Normalitas
)(Uji Normalitas

Sig.
.118
.292

Shapiro-Wilk
Df
25
25

Statistic
.936
.953

Tests of Normality
a
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Df
Sig.
.152
25
.139
*
.134
25
.200

Kelas
Pre Test
Post Test

Hasil Kelas

من اجلدول السابق يدل عىل أن نتيجة الاختبار القبيل بعد اإجراء الاختبار الطبيعي حتصل عىل
مس توى ادللةل ) 1، 1 (Sigأكرب من  ، )1،15 < 1، 1( 1،15فتشري أن البياانت طبيعية.
ج) الاختبار املتجانس
اس تخدمت الباحثة الاختبار املتجانس عىل ) (Test Of Homogenity Of Variansمبس توى ادللةل
 .1،15وتوحض نتيجة يف اجلدول التايل :
اجلدول 5-
الاختبار املتجانس )(Uji Homogenitas
)(Uji Homogenitas

Sig.
.425

Test of Homogeneity of Variance
Levene Statistic
df1
df2
.647
1
48

من هذا اجلدول تدل أن نتيجة الاختبار املتجانس ) (Uji Homogenitasحصلت عىل مس توى
ادللةل ) 65،1 (Sigأكرب من  ،)1،15 < 1، 65( 1،15فتشري أن البياانت متجانسة.
ابعامتد عىل البياانت السابقة أن نتيجة الاختبار الطبيعي ) (Uji Normalitasتكون طبعية
والاختبار املتجانس ) (Uji Homogenitasتكون متجانسة ،ذلكل اس تخدمت الباحثة ابلختبار -ت
).(Uji Paired Sample Test
د) الاختبار -ت

)(Uji Paired Sample Test

اجلدول 2-
Std. Error Mean

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation

12
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9.798
8.699

1.960
1.740

37.80
85.60

25
25

PreTestkontrol
PosTestkontrol

Pair 1

اجلدول -
Paired Samples Test
Sig. (2)tailed

Df

Paired Differences

T

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

.000

24

-43.144 -21.187

Std. Error
Mean

Std.
Deviation

Mean

Lower

-52.456

2.256

11.281

-47.800

– PreTestkontrol
PosTestkontrol

Pair 1

اجلدول  2-يدل أن العينة للفصل الضابط ) (25 Nبنتيجة معدةل من الاختبار القبيل 3 ،11
ونتيجة الاختبار البعدي .15،21
اجلدول  -يدل عىل نتيجة من ختليل اختبار اإحصايئ لعينة مقرتنة أن نتيجة ت ( )-6 ، 1
مبس توى ادللةل ) .1،15 > 111،1 (Sigوهذه النتيجة تعرض أن اس تخدام طريقة  PQ4Rفعال
لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء.
 - 6ف ّعاليّة اس تخدام طريقة  Small Group Discussionلرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء
ملعرفة ف ّعال ّية اس تخدام طريقة  Small Group Discussionلرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء يف
الفصل التجرييب اس تعملت الباحثة  SPSS 20ابلختبار الاحصاء الوصفي )،(Descriptive Statistics
والاختبار الطبيعي ) ،(Uji Normalitasوالاختبار املتجانس ) ،(Uji Homogenitasوالاختبار-ت.
أ) اختبار الاحصاء الوصفي )(Descriptive Statistics
اختبار الاحصاء الوصفي هو حتليل نتيجة الفصل التجرييب لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء
قبل اس تخدام طريقة  Small Group Discussionوبعد اس تخداهما.
اجلدول اجلدول 1-
اختبار الاحصاء الوصفي )(Descriptive Statistics
Std. Deviation
5.951
8.165

Mean
41.00
88.00

Descriptive Statistics
Minimum
Maximum
25
30
50
25
70
100
25

13

N
PreTestEks
PosTestEks
)Valid N (listwise
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اجلدول  1-أن النتيجة املعدةل يف الفصل التجرييب من الاختبار القبيل  ،11والاختبار
البعدي  .11،11النتيجة القىص من الاختبار القبيل  51والاختبار البعدي  . 11النتيجة الدى
من الاختبار القبيل  31والاختبار البعدي  . 1من البياانت السابقة ،أن الفرق بني النتيجة املعدةل
من الاختبار القبيل والاختبار البعدي يف اجملموعة ضابطة املتفرقة.
ب) الاختبار الطبيعي
أحد الرشوط الاختبار -ت تس تخدم ابلبياانت البارامرتية .ذلكل اس تخدمت الباحثة عىل
البياانت املوزوعة الطبيعي.كام يف اجلدول التايل :
)(Uji Normalitas

اجلدول 7-
الاختبار الطبيعي )(Uji Normalitas
Sig.
.056
.210

Shapiro-Wilk
Df
25
25

Statistic
.922
.947

Tests of Normality
a
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Df
Sig.
.167
25
.071
.157
25
.115

KelasEks
PreTestEks
PostTestEks

Hasil

من اجلدول السابق يدل عىل أن نتيجة الاختبار القبيل بعد اإجراء الاختبار الطبيعي حتصل عىل
مس توى ادللةل ) 1،152 (Sigأكرب من  ،)1،15 < 1،152( 1،15وحتصل الاختبار البعدي
 1،6 1أكرب من  ،)1،15 < 1،6 1( 1،15فتشري أن البياانت الطبيعية.
ج) الاختبار املتجانس
اس تخدمت الباحثة اختبار املتجانس عىل ) (Test Of Homogenity Of Variansمبس توى ادللةل
 .1،15وتوحض نتيجة يف اجلدول التايل :
)(Uji Homogenitas

اجلدول 1-
الاختبار املتجانس )(Uji Homogenitas
Sig.
.111

Test of Homogeneity of Variance
Levene Statistic
df1
df2
2.632
1
48
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من هذا اجلدول تدل أن نتيجة الاختبار املتجانس ) (Uji Homogenitasحصلت عىل مس توى
ادللةل ) 1، (Sigأكرب من  ،)1،15 < 1، ( 1،15فتشري أن البياانت متجانسة.
ابعامتد عىل البياانت السابقة أن نتيجة الاختبار الطبيعي ) (Uji Normalitasتكون طبعية
والاختبار املتجانس ) (Uji Homogenitasتكون متجانسة ،ذلكل اس تخدمت الباحثة ابلختبار -ت (Uji
).Paired Sample Test
د) الاختبار -ت

)(Uji Paired Sample Test

اجلدول -
Std. Error Mean
1.190
1.633

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
41.00
25
5.951
88.00
25
8.165

PreTestEks
PosTestEks

Pair 1

اجلدول 6-
Paired Samples Test
Sig. (2)tailed

Df

Paired Differences

T

95% Confidence
Interval of the
Difference

.000

24

-29.725

Upper

Lower

-43.737

-50.263

Std. Error
Mean

1.581

Std.
Deviation

7.906

Mean

-47.000

– PreTestEks
PosTestEks

Pair 1

اجلدول  -يدل أن العينة للفصل التجرييب ) (25 Nبنتيجة معدةل من الاختبار القبيل .11
ونتيجة الاختبار البعدي .11،11
اجلدول  6-يدل عىل نتيجة من حتليل اختبار اإحصايئ لعينة مقرتنة أن نتيجة ت ()- 65،67
مبس توى ادللةل ) .1،15 > 1،11 (Sigوهذه النتيجة تعرض أن اس تخدام طريقة Small Group
 Discussionفعال لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء.
 - 3فرق بني اس تخدام طريقة  Small Group Discussionوطريقة  PQ4Rلرتقية قدرة الطالب عىل فهم
املقروء
اعامتدا عىل حتليل اختبارات-ت كام يف اجلدول  -و  6-ملعرفة فرق بني اس تخدام طريقة Small
 Group Discussionوطريقة  PQ4Rلرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء اس تخدمت الباحثة اختبار عينة
مس تقل ) (Independent Sample Testمبساعدة الربانمج  SPSS 20فهو كام التايل :
15
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3- اجلدول
Hasil Kelas

Kelas
PostTest Kontrol
PostEks

Group Statistics
N
Mean
25
83.40
25
88.00

Std. Deviation Std. Error Mean
7.461
1.492
8.165
1.633

- اجلدول
Independent Samples Test
Levene's Test for
t-test for Equality of Means
Equality of
Variances
F
Sig.
T
Df
Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

Equal variances
Hasil assumed
Kelas Equal variances
not assumed

.067

.797

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-2.079

48

.043

-4.600

2.212

-9.048

-.152

-2.079

47.61
5

.043

-4.600

2.212

-9.049

-.151

 كام يف اجلدول.PQ4R  وطريقةSmall Group Discussion يوجد فرق أو مقارنة بني اس تخدام طريقة
)PQ4R  وهذه النتيجة تعرض أن اجملموعة الضابطة (طريقة1،1 (Sig 2 tailed) السابق مبس توى ادللةل
.) مامتيزSmall Group Discussion واجملموعة التجربية (طريقة
نتاجئ البحث
 وطريقةSmall Group Discussion قد تـمت الباحثة ابلبحث التجرييب عام يتعلق ابس تخدام طريقة
:  حفصلت النتاجئ البحث كام ييل.Aceh Besar  لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروء مبعهد دار الإحسانPQ4R
 وادلليل عيل. يف الفصل الضابط فعال لرتقية قدرة الطالب عىل فهم املقروءPQ4R  إان اس تخدام طريقة(Sig)  مبس توى ادللةل-6 ، 1 (Uji Paired Sample Test)  ت-هذا أن النتيجة من الاختبار
.1،11 < 1،15
 يف الفصل التجرييب فعال لرتقية قدرة الطالب عىل فهمSmall Group Discussion  اإن اس تخدام طريقة- 6
 مبس توى ادللةل-67، 65 (Uji Paired Sample Test)  ت- تدل عىل حتصيل نتيجة الاختبار.املقروء
.1،11 < 1،15 (Sig)
 يكون فعال لرتقية قدرة الطالب عىل فهمPQ4R  وطريقةSmall Group Discussion  اإن اس تخدام طريقة- 3
 لرتقية قدرةPQ4R  وطريقةSmall Group Discussion  وتوجد مقارنة بني اس تخدام طريقة.املقروء
(Independent Sample  تدل عىل حتصيل نتيجة من اختبار عينة مس تقل،الطالب عىل فهم املقروء
16
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)PQ4R  وهذه النتيجة تعرض أن مجموعة الضابطة (طريقة1،1 (Sig 2 tailed)  مبس توى ادللةلTest)
.) مامتيزSmall Group Discussion ومجموعة التجربية (طريقة
املراجع
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