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الباب الثالث 
 البحث منهجية

 
 منهجية البحث. أ

منهجية البحث ىي طريقة يستخدمها الباحثوف جلمع بيانات البحث 
حىت يكوف البحث عملية جلمع البيانات كحتليلها  (2006: أريكونتو)

 .باستخداـ كيفية منطقية كنظامة إلجابة ادلشاكل احملدكدة

 nonequivalentاستخدـ الباحث طريقة شبو التجريبية ىف ىذا البحث بتصميم

control group  ىذا التصميم متساكم بتصميم االختبار القبلي كاالختبار
البعدم، لكنو ىف ىذا التصميم كاف الفصل التجرييب كالفصل الضابط ال خيتاراف 

حيتاج ىذا التصميم إىل الفصلني الفصل . بدكف نظاـ  كلكن مبعيار معني
 . التجرييب كالفصل الضابط

 3.1 اجلدكؿ

 
 :البياف 
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E : اجملموعة التجريبية 

K : اجملموعة الضابطة 

O1 : االختبار القبلي، االختبار الذل يقـو بو الباحث قبل التجريبة    

O2 : االختبار البعدم، االختار الذل يقـو بو الباحث قبل التجريبية 

X : التطبيق 

O3  :نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

O4  :نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة 

يشري ىذا التصميم إىل أف االختبارات ادلستخدمة ىف ىذا البحث مرتاف ىف 
األكؿ، االختبار األكؿ يقـو بو الباحث قبل . الفصل التجرييب كالفصل الضابط

ىذا االختبار يقاـ ىف الفصل التجرييب . التطبيق كديكننا القوؿ إنّو االختبار القبلي
الثاىن، االختبار الذل يقـو بو الباحث بعد التطبيق كديكننا . كالفصل الضابط

القوؿ إنّو االختبار البعدم، ىذا االختبار يقاـ بعد التطبيق باستخداـ الطريقة 
 .ادلظاىرة

 
 التعريف اإلجرائي دلتغرّي البحث . أ
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عطى مجرائي ىو تعيني نشاطة الباحث ىف قياس متغري، ىذا التعريف اإلتعريف اؿ
ك معىن متغريما بتفصيل شيئ لـز على الباحث أف يقـو هبا لقياس ذلك اأضبط
 (Fred N. Kerlinger, Foundationof Behavoriall Research 2003: 51). ادلتغري

داة أشرح ىف م لكل ادلتغري ادلبحوث سصوغكتعريف إجرائي دلتغري البحث امل
 .(2010 : 57  [Suherman] سوحرماف) البحث

: يتكوف من ؼكأما متغري البحث ىف ىذا البحث 
 .الطريقة ادلظاىرة استخداـ كقك ادلتغري ادلستقل . 1
 .استيعاب التالميذ دلفردات العربية ترقية كقك ادلتغري التابع . 2
 
 

رلتمع البحث ك عينتو .    ج
رلتمع البحث  .1

األشياء الىت أصبحت  منبعا  رلتمع البحث ىو رلموعة من الناس، ك ادلواد، أك
، KBBI)أك رلموعة بعض ادلؤىلني متعلقا مبشاكل الدراسة . أَلخذ العّينة
2008:1 )

ّف رلتمع البحث ىو دائرة التعميم إ( 2006:72) [Sugiyono] قاؿ سوغييونو
يثبتها تتأّلف من الوجوه أك ادلوضوع الذم ديتلك الكمية ك اخلصائص ادلعّينة 

. ستخلصهام للتعلم حبيث ديكن أف الباحث

Y X
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ادلدرسة رلتمع البحث الذل يأخذ الباحث يعىن كل تالميذ ىف الصف السابع 
. 2011/2012للسنة الدراسية , اإلسالمية سومور باندكنج 

 عينة البحث .2
عّينة ىي اؿ( 2010 ) [Lulu Ulfa] ىف لولو اكلفا [Iqbal Hasan]قاؿ إقباؿ حسن

جزء من رلتمع البحث ادلأخوذ بطريقة معّينة الىت دتتلك اخلصائص ادلعّينة، ك 
. الواضحة، ك الكاملة، يعتّد بنيابة رلتمع البحث

دتثيلية من رلتمع / العينة ىي جزء  (131 :2006)  [Arikunto] قاؿ أريكونطا
. ادلبحث

ألف رلتمع البحث أقل . يف ىذا البحث أخذ الباحث كل رلتمع البحث عينة
قاؿ . كليةفالعينية الىت تستخدـ ىف ىذا البحث العينية اؿ. من مائة شخص

(: 124 :2010 ) [Sugiyono]سوغيوف
 ا أسلوب من حتديد ما إذا كاف كل رلتمع البحث مستخدـم قكليةالعينات اؿ

ك أقل من , نسبياا ك يتم ذلك غالبا عند ما كاف رليمع البحث صغري. كعينة
. عل التعميمات مع خطأ صغري جدايجريد أف مأك البحث الذم ,  شخصا30

بية ك أم مجتراؿموعة ادلجفيستخدـ الباحث العينية النظامية لتعيني أم تالميذ 
فيستخدـ الباحث تالميذ يف الصف السابع أ , ضابطةاؿموعة ادلجتالميذ 

 .  ك تالميذ يف الصف السابع ب كمجموعة ضابطةبيةمرلموعة جترؾ
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أداة البحث  . د
أداة البحث ىي آلة مستعملة يف مجع البيانات ألسهل العمل ك أحسن النتائج 

 (.2006:160،  [Arikunto]أريكونطى)ك الكاملة، ك ادلنهجية بالتاىل 
:  أداة البحث على النحو التايل

االختبار  .1
االختبار ىو أداة مجع البيانات لقياس مهارات التالميذ يف اجلوانب ادلعرفية ، أك 

(. 2009 : 99،  [Sanjaya]ساجنايا). مستول التمكن من ادلواد التعليمية
 رلموعة من األدكات أك اإلجراءات ادلستخدمة لقياس مهارات فهم  ىوختبارالا

 يف االختبار  الباحثاالختبارات اليت قدّمها. التالميذ يف قراءة النصوص العربية
. (كرقة ملحقة)ار ادلتعدد ب الختسؤاؿ 15 القبلي كالبعدم ، مايصل إىل

 
اإلستفتاء  .2

، االستفتاء ىو الطريقة أك الوسيلة (2007:219 ) [Syaodih]شوضيوقاؿ 
جلمع البيانات بغري ادلباشرة الىت تتضمن عددا من األسئلة  يتعني اإلجابة من 

. ادلستجيب
ستفتاء ىو بيانات عن خربات التالميذ يف تعلم ادلفردات كتقييم التالميذ على اال

. أسئلة 10ستفتاء يف ىذا البحث مايصل إىل اال. بطريقة ادلظاىرةالتعلم 
 



 

Anzas Eka Wijaya, 2014 

Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Siswa 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 البحث أسلوب.     ق

 البيانات مجع أسلوب .1
 .االختبارات كغري االختبارات من البحث ىذا يف البيانات الباحث دتعيج
 

 اختبار . أ

 كبعد قبل التالميذ قدرة تصور اليت البيانات على للحصوؿ ادلستخدـ االختبار
. ادلعاملة كهناية بداية يف مرتني االختبارات كجترل. كالتعليم التعلم يف ادلعاملة
 جرلمؼ بعدماؿ ختبارالا كأما كالتعليم التعلم عملية قبل رليج الذل قبلي اختبار

 لدل العربية النصوص فهم قراءة قدرة دلعرفة ىدفو. كالتعليم التعلم عملية بعد
 .الطريقة ادلظاىرة باستخداـ التعلم كبعد قبل التالميذ

 اجرّبو قد  األسئلة ،مجيع ادلتعدد ختبارالاسؤاال من  15 من االختبار كّوفتكم
 من اذلدؼ. كالثبات الصدؽ طبقة حتسب مث. البحث جملتمع مماثلة ادلدرسة يف

 كأّما. القياس جيب اإلجراء ذلذا بالنسبة االختبار جودة دلعرفة الصدؽ حساب
 ثبات ذلا االختبارات ىذه كانت إذا البحث أدكات دلعرفة ىوؼ الثبات ىدؼ

 تعطى مث كالثبات، الصدؽ اختبار  جرب أف بعد. جيدا استخدامها كيستطيع
 .بعدماؿك قبلياؿ ختبارالا عند كالضابطة التجريبية الفرقة إىل

: يلي كما كالثبات الصدؽ حساب طريقة
 الصدؽ .1
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 االرتباط معامل يستخدـ. األدكات صحة طبقة على يدؿ القياس ىو الصدؽ
 Software ANATES v. 4.0.9  باستخداـ كحيسب. الصدؽ لتحديد

 

 الثبات .2

 كأداة مستخدـ معيار ىو الثبات ىذا. األدكات تثبيت دلعرفة الثبات حيسب
 حلساب. ال أـ البيانات جلمع كوسيلة الستخدامها يكفي مبا الوثوؽ ديكن

 .Software ANATES v. 4.0.9  كاستخداـ البحث ىذا يف األدكات موثوقية
 

  3.2 اجلدكؿ
 الثبات نتيجة رأم تقسيم

 الثبات البياف

 rxy < 1,00 > 0,80 مرتفع جّدا

 rxy < 0,79 > 0,60 مرتفع

 rxy < 0,59 > 0,40 متوسط

 rxy < 0,39 > 0,20 منخفض

 rxy < 0,19 منخفض جّدا

 (32: 23006الّدين خري حيىي بودم)
 

 ختباراال غري . ب
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نفذت ادلالحظات عن طريق . تؤّدل ىذه التقنية بادلالحظة كملء االستفتاء
فرض رسـو كرقة ادلالحظة اليت حتتوم على كصف لتقييم عملية التعلم من 

  .خالؿ ادلشرؼ
يهدؼ . االستفتاء ىو أساليب مجع البيانات لتسليم األسئلة ليملئها ادلستجيب

 الباحث ىاعرؼمريد أف ماالستفتاء إىل احلصوؿ على معلومات حوؿ األشياء اليت 
 االستفتاء مرتبة باستخداـ مقياس . من التالميذ الستكماؿ بيانات البحث

Guttmanالباحث التالميذ يف الفرقة التجربيبة ليملئها  بعد طاهاالستفتاء أع 
. عملية التعلم كالتعليم

 
 البيانات جتهيز أسلوب .2

 الببيانات  علىتشتمل. البيانات مجع بعد البيانات جتهيز  إىلالباحث ؤّدلم
 : يلي كما ىي البيانات لتجهيز اخلطوات. النوعية كالبيانات الكمية

 
 الكمية البيانات جتهيز . أ

 كجتهيز البيانات  ىو باستعماؿ, كىي عملية  جتهيز البيانات مجعا كحتليلها 

software SPSS 16 .كأما طريقة جتهيزىا فهي فيما يلي: 
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 االختبار الطبيعي .1

االختبار الطبيعي مستخدـ دلعرفة ىل البيانات من عينة البحث كاف ذلا 
إضافة إىل االختبار الطبيعي أف جتهيز البيانات باستعماؿ , توزيعا طبيعيا

software SPSS 16  كأما جتهيز البيانات فهو فيما يلي: 

 :الصيغة الفرضية عن االختبار الطبيعي كىو على النحول التايلأف يرمز  ( أ

H0 : كزيعها طبيعي فتاجملتمع  عينة من اؿإذا كانت البيانات  . 

H1 : كزيعها غريطبيعي فتاجملتمع  عينة من اؿإذا كانت البيانات. 

 Shapiro- Wilk    SPSS اإلختبار اإلحصائىاالختبار الطبيعي باستعماؿ   ( ب

 . كأما جتهيز البيانات فهو يف ادلالحق 16
 كىو باستخداـ مستول الداللة  ,  Shapiro- Wilk تعيني  قيمة الداللة   (ج

5( % α = 0,05 ,)كأما ادلعايري يف اختاذ القرار فهي كما يلي: 
 

   أك مساكل  فالفرضية 0.05   إذا كانت قيمة الداللة أكرب من  (1)
 . الصفرية مقبولة

 , فالفرضية الصفرية مردكدة0.05إذا كانت قيمة الداللة أقل من  (2)
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كإف كانت البيانات من اختبار قبلي كبعدم توزيعا طبيعيا فيستمر 
 . االختبار إىل اختبار جتانس

 
 
 

 االختبار التجانس .2

كأما االختبار التجانس فهو تنفيذ دلعرفة تباين العينة ادلأخوذة من رلتمع 
بناء إىل االختبار التجانس ىو باستعماؿ اإلختبار اإلحصائى , البحث

Levene’s test   يف   SPSS 16 ,كأما خطواتو فهي على  النحو التايل: 

الصيغة الفرضية عن االختبار التجانس كىو على النحول أف يرمز  ( أ
 :التايل

 H0 : فهي ذلا التباين اجملتمع  عينة من اؿإذا كانت البيانات 
 .  ادلساكل أك ادلتجانس 

H1 :  فهي عدـ التباين اجملتمع  عينة من اؿإذا كانت البيانات 
 .ادلساكل أك ادلتجانس

  Levene’s   SPSS 16اإلحصائي  االختباراختبار التجانس باستعماؿ   ( ب
 .كأما جتهيز البيانات فهو يف ادلالحق
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 5 كىو باستخداـ مستول الداللة   ,  Levene’s تعيني  قيمة الداللة   (ج
( %α = 0,05 ,)كأما ادلعايري  يف اختاذ القرار فهي كما يلي: 

   أك مساكل  فالفرضية 0.05              إذا كانت قيمة الداللة أكرب من 
 الصفرية 

 .                مقبولة
 . فالفرضية الصفرية مردكدة0.05   إذا كانت قيمة الداللة أقل من 

 
 
 

 اختبار ادلتوسطني من االختبار القبلي كالبعدم .3

إف اختبار ادلتوسط من االختبار القبلي أك اختبار ادلتوسط من االختبار 
كىي فيما , ككانت ثالثة خيارات ديكن أف ينفذىا الباحث, البعدم

 :يلي

إذا كانت البيانات من االختبار القبلي كالبعدم ذلا التوزيع الطبيعي  ( أ
 :  كخطواتو فيما يليt- testك ادلتجانس فيستعمل 

الصيغة الفرضية عن تسوية ادلتوسط من االختبار أف يرمز  (1)
كأما ,  القبلي ك البعدم لدل اجملموعة التجريبية الوضابطة

 :الصيغة الفرضية فهي على النحو التايل
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H0 :    إذا كانت القيم عن قدرة التالميذ يف استيعاب ادلفردات 
 . ىا متساكم فقيم         العربية 

H1  :  إذا كانت القيم عن قدرة التالميذ يف استيعاب
 ادلفردات 

 ىا غري  متساكية فقيم          العربية  
 اختبار ادلتوسطني بني االخبار القبلي ك التعدم باستعماؿ  (2)

 . SPSS 16 independent sample t- testاالختبار اإلحصائي 
 .كأما خطواتو ففي ادلالحق

   SPSS 16تعيني قيمة الداللة يف االختبار اإلحصائي  (3)

independent sample t- test    كىو باستخداـ مستول الداللة 
5 %( α = 0,05 ,) كأما ادلعايري  يف اختاذ القرار ىي كما

 : يلي 

 فالفرضية 0.05              إذا كانت قيمة الداللة أكرب من 
 الصفرية 

 .                مقبولة

 فالفرضية 0.05  إذا كانت قيمة الداللة أقل من 
 الصفرية 

    مردكدة
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ك إف كانت البيانات من اجملموعتني كتوزيعها طبيعي ك غري  ( ب
برغم أف   .independent simple t- test متجانس فيستخدـ االختبار

عداد )  Equal Variance Not Asumedتفسري نتائجها ىو يف اجلدكؿ 
 (.أ)كالكيفية يف اختبارىا متساكية بػ . (التباين غري متساكم

كإف كانت كاحدة  البيانات من اجملموعة التجريبية ك اجملموعة  (ج
كما يستخدـ االختبار ادلتجانس إال , الضابطة توزيعها غري طبيعي

كأما . SPSS 16  Mann – Whitneyباستعماؿ االختبار اإلحصائي 
 .كخطواتو ؼ ادلالحق, (أ)فهو متساكم بػ    اختاذ معايري القرار

 

اختبار الفرؽ بني ادلتوسطني ىف االختبار القبلي كالبعدم من اجملموعة  .4
 التجريبية كالضابطة

أىلية يف استيعاب ادلفردات العربية للتالميذ يف كىو مستخدـ دلعرفة 
كىو . اجملموعة التجريبية ك الضابطة بعد استخداـ ادلفردات الفختلفة

كأما  حساب .   بني االختبار القبلي كالبعدم  gainدلعرفة فركؽ القيمة 
ألنو .  فركض البحث فهو قبل أف ينفذ االختبار الطبيعي ك ادلتجانس

دلعرفة بيانات العينة من رلتمع البحث الذم ىو لو توزيع طبيعي ك تباين 
 gainكالكيفية يف االختبار الطبيعي ك ادلتجانس ك القيم . متساكم



 

Anzas Eka Wijaya, 2014 

Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Siswa 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

ك يف حساب فركض البحث كانت ثالثة . (2)ك  (1)متساكية بنطاؽ 
 :كىي فيما يلي, خيارات ديكن أف ينفذىا الباحث

 من اجملموعة التجريبية ك الضابطة توزيعا طبيعيا ك gainإف كاف القيم  ( أ
كخطواتو   independent sample t- testمتجانس فيستخدـ االختبار 

 :فيما يلي
 الصيغة الفرضية (1)

  independent simple t- test باستعماؿ االختبار tحساب القيم  (2)
 .   كأما الكيفية يف استخدامها فهي يف ادلالحق.SPSS 16يف 

 Equal Variance Not ىو يف اجلدكؿ tبرغم أف تفسري القيم  (3)

Asumed  (عداد التباين غري متساكم)  كىو باستخداـ
كأما ادلعايري  يف اختاذ (, α = 0,05 )% 5مستول الداللة 

 :القرار ىي كما يلي

 قيم ت ادلأخوذة من اجلدكؿ ت<  إذا كاف قيم ت   (أ)

 فالفرضية  الصفرية 

 ,    مقبولة
 قيم ت ادلأخوذة من جدكؿ ت >إذا كاف قيم ت   (ب)

 فالفرضية  الصفرية 

 .      مردكدة
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 ك إف كانت البيانات من اجملموعتني كتوزيعها طبيعي ك غري  ( ب
برغم أف  . independent simple t- testمتجانس فيستخدـ االختبار 

عداد )  Equal Variance Not Asumedتفسري نتائجها ىو يف اجلدكؿ 
 (.أ)كالكيفية يف اختبارىا متساكية بػ . (التباين غري متساكم

كإف كانت كاحدة  البيانات من اجملموعة التجريبية ك اجملموعة  (ج
كما يستخدـ االختبار ادلتجانس إال , الضابطة توزيعها غري طبيعي

كأما اختاذ . SPSS 16  Mann – Whitneyباستعماؿ االختبار اإلحصائي 
 .كخطواتو ؼ ادلالحق, (أ)فهو متساكم بػ    معايري القرار

 
 

 االستبياف بيانات جتهيز . ب

 االستفتاء بيانات جتهيز

 اإلجابات كل كتواتر ادلئوية النسبة دلعرفة جداكؿ شكل يف ادلقدمة البيانات
 النسبة إجياد طريقة من االستفتاء نتائج حتليل البيانات قراءة كلتسهيل البديلة
: التالية الصيغة باستخداـ كمها ، السؤاؿ جواب لكل ادلئوية

P = f_ × 100%  

n 

:  البياف
f = اإلجابة كرارت 
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n   =  عدد ادلستجيب
  : يلي ما ميعار فسر عليها احلصوؿ مت اليت ادلئوية النسبة

 
 3. 3 اجلدكؿ

 التالميذ مالحظة ادلئوية نسبة عن النظر
 ادلئوية النسبة الرأم

 %0 ال أحد

 %25 - %1  أّكؿبعض القليل

 %49 - %26  قليليكاد البعض

 %50 نصف

 %75 - %51 يركث

 % 99 - %76 أكري

 %100 كل

 (32: 2006 الّدين خري حيىي بودم)
 
 إجراءات البحث . ه

 :قدـ الباحث اإلعداد يف  ادلراحل االتيةمقبل تنفيذ البحث، 
  مشركع حبث للرسالةكضع .1
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 ين طريقة البحثم تع .2
 ؿ شركط البحث، يعىن تكمل تصريح البحثمتكم  .3
 د موضوع البحث م حتد .4
  خطّة التعليم فهي خطّة التعليم، أّما خطوة لتأليفكضع  .5
  أداة البحثكضع  .6

 
 تنفيذ البحث . ز

: تنفيد البحث ىف ىذا البحث يعىن
. ادلتوسطة اإلسالمية سومور باندكنجنفذ الباحث البحث  يف ادلدرسة م. 1
. صف السابع الثانوماؿستخدـ الباحث مك
موعة ادلجاللقاء األّكؿ التعارؼ ك تنفيذ االختبار لتقسيم الفصل بني . 2

 .موعة الضابطةادلجالتجريبية ك 
الطريقة جملموعة التجريبية باستخداـ ؿاللقاء الثاىن تنفيذ العملية االكىل . 3

 .دقيقة X 45 4ؿ  بتخصيص الوقت حوادلظاىرة
الطريقة ة بدكف استعماؿ اجملموعة الضابطة تنفيذ العملية ادلساكؿكذالك . 4

  ك ختصيص الوقت ادلساكل أيضاادلظاىرة
الطريقة رلموعة التجريبية باستعماؿ ؿ ؿيةاللقاء الثالث، تنفيذ العملية الثاف. 5

 . ىف تعليم ادلفرداتادلظاىرة
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موعة ادلججملموعة التجريبية ك ؿ لاللقاء الرابع ىو تنفيذ االختبار البعد. 6
.  الضابطة

 


