
 

Fadhilah Hasanah, 2013 
Efektivitas Penggunaan Thariqah mubasyirah Terhadap Peningkatan Penguasan Kosakata Bahasa 
Arab.(Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas XI MA ‘Mathlaul Anwar’ Lebak Banten) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

 الباب الثالث 

 منهج البحث

 

 عينة البحث و  عتمجكان و مم . أ

 كان البحثم.۱

شارع مسفاك يف  ( مطلع االنوار)املدرسة العالية  ا البحث  ىوذهل املكان

  .حّي سوكراجى ماملفغ ليباك بنتان ،ساري 

 البحث  عتمجم.ٕ

فصل احلادى عشر املدرسة ال ىفمجيع التالميذ يف ىذا البحث ىي  تموعاجمل

 .۳۱۱۲ -۱ٕٕٓ السنة الدراسيةلغفغ بنتان . ( ممطلع االنوار)العالية 

 البحث عينة. ۳

فالعينة  ،حلادى عشر اكثر من مخسٌن تلميذاموعة فصل اتجماعضاء ذكر ان 

البئاحر  . ئاة امليف  ۱ٕ    ٕٓ منئاة  ا  اثر  امليف  ۱۱ايل  ۱۱خذ بٌن تؤ 

 .  هممجيع ترجها الباحثة ان  تنوبئاة  من مجوعة  امليف  ۲ٓتأخذ

 تصميم البحث  . ب
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 Nonequivalent Control Group) ىذا البحث ىو يستعملتصميم ال

Design)  ا قبلياأختبار تصميم يشبو ىذا  يتصميم اجملموع الضابط غًن املتساو 

 .  عشواعيٌن اال  خيت  ةذبريىب و فرقة ضابطاما يف ىذا تصميم فرقة  ،بعديا اواختبار 

  : فيما يلي هصور يستطيع أن ي ىذا البحثستعملة يف تصميم ذبريىب م

 3(. 1جدوال )

 

 

 

 بيان :ال

X =    الطريقة املباشرة 

O1 =    املعاملةة قبل اعطاء فرقة التجريبيّ للاختبار قبلي نتيجة              

O2 =    املعاملةفرقة التجريبية  بعد اعطاء للاختبار بعدى نتيجة            

O3 =  التعليم التقليديّ ستعمال با فرقة الضابطةللاختبار قبلي نتيجة    

O4 =  التعليم التقليديّ ستعمال با فرقة الضابطةللاختبار بعدي  نتيجة         

  

O۱ X O۳ 

O۲  Oٗ 
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اختبار  تعمالن ضابطةالفرقة التجريبية و الفرقة ال أن ىو ىذا البحث تصميم   

فرقة ال الباحثة تمذلك هت عدب   ،موضوعيّ  اختبارستعمال اب مستيعاب مفرداهتال قبلى

  . لطريقة املباشرة استعمال اب مفرداهتستيعاب مال تجريبيةال

تعليم يف اخر  . و فردات بالطريقة التقليدىتعليم ميستعمل  الضابطةفرقة الاما 

 . قبلىاختبار املتساٍو بإختبار  ونيعمل مجيع التالميذ

  

  منهج البحث . ج

عينة ث . ىذا البحث يقصد لبحهلذا البحث ذبريىبتستعمل شبو  حثةاالب

 . عاملةم عرفة امتيازملو للبحث  تقصد ةذبريىب الباحث. بستعمال شبة قصودةم

على  يعين الطريقة املباشرة لتقية قدرة ، ةالباحث  عاملةماثار  مقارنة بٌن ساو للقي

 أثار استعمال الطريقة التقليدىقرن بٌن ي ،لتالميذاستيعاب مفردات اللغة العربية 

  .يف املدرسة ةاملستعمل

 البحث صطالحيالاتعريف الو  يجرائالتعريف اال . د

 جرائ متغير البحث التعريف اال. ۱

 :  يليالبحث فيما  متغًنات يف  ىذاصورة 

 3(. 2) جدوال
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 بيان : ال

X الطريقة املباشرة : 

Y  مفردات اللغة العربية : ترقية استيعاب 

r   :الطريقة املباشرة   رتباطىمعامل ا( معامل متغًنx  ملتغًنy ) 

 متغًنات فيما ياىل : كل واحد من جرائ  ا تعريف

تشجيع  وسعي  سللقي ، متغًن مستقلال الطريقة املباشرة كاستعم . أ

  م مفرداهتالتالميذ يف استيعاب 

غة تعليم اللاحد من احلّل يف  ىي ىامقصود.  كحيلة ىيالطريقة  . ب

بيان يستعمل تلك اللغة االجنبية االجنبية او اللغة العربية بإعطاء 

يف الفصل  ردرسامل ونبي   الذى كلوئاتب مفك هتهتيج كي التالميذ   ىاتقصد

. 

تطبيق  الطريقة  ىاقصوداللغة العربية كمتغًن تابع ي مفردات تيعاباسج.

 ميذ يرجئلرتقي  استيعئاب مف دات التال حني ىذه الط يق  ممتئاز ،املباشرة

 . صعب يف استيعاب اللغة العربية  بعد ىا التالميذ ال يفكرون

 صطالحي التعريف اال.2

X
               r              Y 
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 ةالباحث تلك كتبلذ ،ةمن الباحثع و وضم فهم و تفسًنعن خطاء يف  بعد

 اىل ىذا من ىيكال  البحث املتوجهة صطالحياتعريف   صطالحي.الاتعريف ال

 ث. حببا تطبيق املشكلة املعالقة

مفردات اللغة  ترقية  استيعابالطريقة املبايرة يف  استعمال ع " فعاليةو مطابق باملوض

 : علىتعريف يشمل حدود  ف" العربية 

 الطريقة املباشرة  . أ

)حامد:  .ةعمليتعليم و صفتها كل حال يشمل يف طريق الطريقة ىي  

ٕ۱ٓ۸ :۲.) 

مدرس   و ،تعليم اللغة االجنبية مادة  ةاملباشرة ىي طريقة لتهيئ الطريقة

ة االم ولو تعمال اللغبدون اس ،تلك اللغة االجنبية كللغة اتصال ستعملي

معىن التالميذ فاملدرس يعطئ ون كلمة مل يفهم  توجدقليل عند تعليم. اذا 

 (۳ٓ۱ٓ)فندى: لك. ورىا و غًن ذو تص ىاتظهر   ،تعليمستعمال وسائل اب

 لتطبيقها ترّد استعمال اللغة االملغوي و طريقة املباشرة ىي طريقة تعليم ال

تكلم مهارة  ونيملكىذه الطريقة تركيز التالميذ ل  . اىدافمن التالميذ

اللغة العربية مباشرة او  تعليم  اللغة العربية يستعمل. لذلك عند ةجيد
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ستعمال اللغة اترمجة و ب ويبتعد عن. اتحركوسائل و يستعمل 

 (۳ٓ۱۱)مؤمنٌن :االم.

 ب.المفردات 

و  ،يعتقد أغلب الناس أن املفردات أىم شيئ يف اللغة بل ىي اللغة كلها

يقسون مهارة متعلمي اللغة اآلجنبية دبدى ما استظهروه من كلمات من 

املعجم و املسردف و كتب القراءة .يغفلون عن حقيقة أن مفردات سبثل 

 اللغة .  عنصورا واحدا فقط من عناصر 

 (۱:  ه ۱ٗ۱۰)نور الدين : 

 البحث ادواة.ه

 :  يليستعملة  يف ىذا البحث فيما امل ادواة

 اختبارى. الة ۱

بشكل اسئلة  ،ر موضوعىاستعمال الة اختبار يقصده ىف ىذا البحث لالختيا

 اختيارى بإختيار اجابة 

 ،و اسئلة تفصيلى عشر منرة  ،)ا و ب و ج و دو ه( و مجلة اسئلة عشر منرة 

 و ترمجة مخس منرة.  ،وتركيب مخس منرة 
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واذا خطاء جوابو فيعطى نتيجة  ،(۱)نتيجة واحد اذا صّح جواب فيعطئ

 لالسئلة اختيارى و تفصيلى.  (ٓ)صفرة

 ( اذا صّح اجابة. ۱السئلة تركيب و ترمجة تنال ننيجة مخس)و نتيجة 

تعمل اختبار قبل بداية تعليم )اختبار قبلى(و بعد انتهائو)اختبار 

 بعدى(. 

 سئلة : خطرات يف تصنيف  ا

 اسئلة تصنيف  . أ

  سئلة ملعرفة جودة ايعمل اختبار قيلى ب. 

 اعداد التدريس. ۳

 مراجع البحث يف التعليم .يعين متحد تعليم  و 

  طريقة لنشأت االختبار  . ب

 : يليخطوات لنشأت اإلختبار، فيما 

 الباحثة مواّد الّدْرِس اّليت ستنتجها تعٌن( ٔ

 استيعاهبم ىف جييبون الّتالميذ مفردات ماّدة الباحثة  َتعّلم( ٕ

 منها  وأْجوِبةالباحثة اإلختبار  ( تصنع۲

 أداة اإلختبار ذبرب  الباحثة (ٗ
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و ربليل درجة  فحص اختبار املوثوقية و ختبار صحة االختبارالابيان عن ربليل 

 :يليالصعوبة وربليل قدرة الفارقة، فيما 

 ختبار الصالحية ا.۱

ثبات  الصالحية وختبار ال كميلا ربليلة تستعمل طريقة الباحث

 .درجة الصالحية او تصحيح الة منها ظهاريس يقملالصالحية ىي .االختبار

 (۳۱۱: ۲٠۱٠: اريكعنتعا ) 

 .  طريقة ضرب العزوم لالرتباط زختبار الصالحية يستعمل رما

)}()}{({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy




 

 (۳۱۲: ۳ٓ۱ٓتوا: )اريكون  

 بيان:  ال

rxy  = معامل االرتباط 

X =    مستجيبكل واحد  من نتيجة 

Y =   مستجيبكل نتائج  جمموعة 

ΣX  =  يبمستجيب ذبربمن  جمموعة نتائج 

ΣY  =  مجيع مستجيب من  جمموعة نتائج 

n =  ذبرييبجمموعة مستجيب 
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 لى:فيما ياختبارات رموز و نتيجة معامل االرتباط تكتب ب

t = 21

2

r

n
r





 
 (۱۸۱: ۳ٓ۱ٓسوغيونوا : )       

 :بيان ال

t    قيمة ت املستخرجة = 

= r  معامل االرتباط    

= n  جمموعة مستجيب ذبرييب    

قيمة ت املأخوذة من  <اذا قيمة ت املستخرجة اجيابيا و قيمة ت املستخرجة 

 قيمة ت املستخرجة سلبيا و قيمة ت املستخرجة بل اذا  ،فمعامل صاحل ،جدول ت

قيمة ت املأخوذة من جدول ت  ،فمعامل غًن صاحل ،قيمة ت املأخوذة من جدول ت>

 n-2 = (dk)مستقل  و مستوى ( α =۱،۱۱)ائة امل ىف ۵۱تنال مستوى الثقة 

 Program Anatest 20فتستعمل  لسهولة الباحثة ىف حساب نتائج 

 موثقية االختبار .۳

 حد .ا حقيقة على قدرة عن  الةثقة  سيستعمل لقي موثقية االختبار
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اذا  ىو يثبت وثقيةامل  ان االختبار ،( ۱۸۸: ۳۱۱۱ابقا دبا قال اريكونتو ا) مط

 عينة املتساوية . ال اىل تختب ا

  Program Anatest 20 فتستعمل نتائجلسهولة الباحثة ىف حساب و 

 دراجة الصعوبة ال . ربليل۲

صعوبة الدراجة الاو متوسط  او صعب.   سهل اسئلة الصعوبة يظهر أن درجةال

: ۳ٓ۱۱)اريكنتوا :.صحيح يف كل سؤال يب اجملايل مستجيب  سئلة تعرف بالنظرا

۳۱۸ .)  

 

 

 3(. 3جدوال )    

 معيار درجة الصعوبة 

 تقيم  معامل صعوبة

ٓ،ٓٓ  ≤ P < ٓ،۲ٓ  صعب 

ٓ،۲ٓ ≤ P < ٓ،۰ٓ  متوسط 

ٓ،۰ٓ ≤ P ≤ ۱،ٓٓ  سهل 

 ( ۱ٕٓ: ۱ٕٓٓونتو : اريك ) 
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 Program Anatest 20فتستعمل  لسهولة الباحثة ىف حساب نتائج و

 ربليل قدرة الفارقة . ٗ

مهارة التالميذ بٌن تفريق  اسئلة ىى ملعرفة قدرة اسئلة على فارقة القدرة ال

 التالميذ ماىر و ضعيف.

 3(. 4جدوال )

 معيار قدرة الفارقة

 تقيم معامل التمييز

D : نتيجة    سليب D احسن خدفو  سليب 

D < ٓ،ٕٓ  قبيح 

ٓ،ٕٓ  ≤ D < ٓ،۲ٓ  كاىف 

ٓ،۲ٓ ≤ D < ٓ،ٗٓ  جيد 

ٓ،ٗٓ ≤ D ممتاز 

 (۱۸ٕ:۱ٕٓٓاريكونتو:)     

 .Program Anatest 20فالباحثة تستعمل  نتائج لسهولة حسابو 

  البيانات لجمعتقنيات  . و

 :حلصول على البيانات يف ىذا البحث وىي على النحو التايل و 
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 أمئا  هااملناسبة دبشكلة ستبحثبيانات او املواّد النظ يئات، ىي مجع ( ٔ 

 أمئا . فرداتاملو  ،تعريف الطريقة املباشرةالالنظريات او املواّد فهي تبحث عن 

 .النظ يئات فهي جتعل حتصيلهئا أسئاس يف إقئام  البحث

 ع البحثموضو تعني  ( ٕ

فردات ماستيعاب  عنيعين اختبار  تعليمت أدوا ادوات البحث فهى تصنع( ۲

 اللغة العربية

 ضابطةال الفرقةو  تجريبةال الفرقة اىلختبار قبلي الا( تعطىء الباحثة أسئلة ٗ

الطريقة مفردات الّلغة العربّية قبل استعمال  ملعرفة قدرة الّتالميذ على استيعاب

 تعليم.املباشرة عند 

الطريقة املباشرة فهي استعمال  تجريبةال الفرقةمعاملة اىل ( تعطىء الباحثة ۱

ما دات اللغة العربّية الّتالميذ. وأمفر استيعاب تقّية ل للغة العربّية، تعليمعند 

 التقليدى.تعليم ستعمال ت ضابطةال الفرقةيف  تعليم

 ضابطةال الفرقة تجريبةال الفرقة اىل بعدىختبار الاتعطىء البئاحر  أسئل  ( ٙ

 املباشرة الطريقة الّلغة العربّية بعد استعمال  على استيعاب مفردات ملعرفة قدرة

 .عند التعليم

 (ى)االختبار قبلى واالختبار بعد معردل نتئاةج االختبئارانتقئارن البئاحر  ( ۰
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يستعمل حاصل من نتيجة اختبار قبلى ملعرفة قدرة استيعاب مفردات  

. و اختبار بعدى مستعمل ملعرفة قدرة استيعاب   معاملةالتالميذ قبل بداية 

 انتهاء تعليم.دات التالميذ بعد مفر 

  البيانات تحليل ياتتقن . ز

ىل الّتالميذ )عينة ا  الةاإلختبار و ثقة اإلختبار فتختببعد معرفة الصالحية 

 نتائج اإلختبار الّتالميذ. اإلختبار املستخدم يف ىذا البحث ىو عرفةالبحث( مل

برموز فيما   Gainالضابطة. مثّ ربسب  الفرقةالتجريبة و  الفرقةاختبار قبلي و بعدى 

 :يلي

 

يف تعليم  الطريقة املباشرة ستيعاب الّتالميذ بعد استعمال ترقّية قدرة ا

تعليم الطبيعي ىي تأسس خبصائص  Gainاملفردات الّلغة العربّية، ربسب دبعاّدل 

 Gain yang( رموز املستخدم حلساب ٗٔ:ٕٕٔٓعند حك ر.ر يف ترجي )

dinormalisasi   يليفيما : 

〈 〉  
                            

                           
 

 

 

G = skor posttest – skor pretest 
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 ٖ.(5)جبدوالالطبيعي يظهار  Gainتفسًن على قيمة 

 ٖ.(5)جدوال

  

 

 

 

 

 طريقة ذبهيز البيانات لتصحيح فرضية عن املفهوم :

تقنيات ذبهيز البيانات  وىي عملية ذبهيز البيانات مجعا و ربليال، و ذبهيز البيانات ىو 

. وأما طريقة ذبهيزىا فيهاما Program IBM SPSS statistic 20باستعمال 

 يلي :

االختبار الطبيعي( ٔ  

 التصنيف <g> قيمة

〈 〉  عايل  ،  

 ،  〈 〉  متوسط  ،  

〈 〉  ضعيف  ،  
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 وعينة البحث كان هلا توزيعا طبيعيا،الاالختبار الطبيعي مستخدم ملعرفة ىل البيانات من     

 Program IBM.  إضافة إىل اإلختبار الطبيعي أن ذبهيز البيانات بستعمل 

SPSS statistic 20 

 و أما ذبهيز البيانات فهو مايلي :

  :ليى التعلى النحو أن يرمز  الصيغة الفرضية  عن االختبار الطبيعى وىو  ( أ

: Ho  إذا كانت البيانات العينة من اجملتمع فتوزيعها طبيعي. 

Ha  :إذا ثئانت البيئانئات العين  من اجملتوع فتعزيعهئا  غري طبيعي. 

 Program IBM SPSS. يفقيمة املستخرجةاإلختبار الطبيعي باستعمال  ( ب

statistic 20 

%)  ٘و ىو باستخدام متسوى الداللة   ،  قيمة املستخرجة  تعيٌن قيمة الداللة ( ت

ᾳ=أمئا املعئايري يف اختئاد الق ار فهي ثوئا يلي (٠،٠ ٥  ،: 

  أو مساو فالفرضية الصفرية مقبولة ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أكب من 

  فالفرضية الصفرية مردودة، وإن كانت  ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أقل من

توزيعا طبيعيا فيستمر االختبار إىل اختبار البيانت من اختبار قبلي و بعدي 

 .ذبانس



 

Fadhilah Hasanah, 2013 
Efektivitas Penggunaan Thariqah mubasyirah Terhadap Peningkatan Penguasan Kosakata Bahasa 
Arab.(Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas XI MA ‘Mathlaul Anwar’ Lebak Banten) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

 اإلختبئار التجئانس ( ٕ

 أمئا اختبئار التجئانس فهع ملع ف   متجئانس تبئاين العين  املأخعذة  من مجتوع  

، قئال سعةيعنع " F"فصلني بإلختبئار  ( املسئا اة التبئاين)جت ب  التبئاين .البحث

 :  يليفيوئا ( ٩١١: ٕٕٔٓ)

 F = التباين األكب

 التباين األصغار                               

و  ۱۵ =۱-۳۱لدرجة مستقل حساب  Fاحملسوب مثّ تقارن بالتنيجة  Fنتيجة 

ىف مائة  و  ۱لدرجة خطاء  F. مبين على جدول ۳۳ =۱-۳۲درجة مستقل مذكور 

الن قيمة  F ٗ۰، ۱تنال قيمة املأخوذة من اجلدوال  ۳۳و  ۱۵درجة مستقل 

يلخص أن تباين F  ٗ۰، ۱اكب من قيمة املأخوذة من اجلدوال  F ۱ٗ،۱املستخرجة 

 البيانات احتبار قبلى ىو غًن متجانس . 

 اختبار التجانس ربليل تباين لبينات االحتبار البعدى 

 (۱ٕ۱:۱۵۵ٕغيونو :)سو 

 اختبئار املتعسطني من اإلختبئار القبلي  البعردي(.ٖ
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اإلختبار املتجانس يستمّر باختبار املتوسطٌن من بعد االختبار الطبيعي و   

إن اختبئار املتعسط من اإلختبئار القبلي أ  اختبئار املتعسط )اإلختبار  القبلي والبعدي 

 :خياري ميكن أن ينفذىا، وىي مايلي ،  ثئان  ثالث (من االختبئار بعردي

ي و الطبيعإذا كانت البيانات من االختبار القبلي و البعدي هلا التوزيع   ( أ

 :يليخطواتو ما واختيارات  املتجانس  فيستعمل

أن ي مز الصيغ  الف ضي  ةن تسعي  املتعسط من االختبئار القبلي  البعردي ( ٩) 

لردي اجملوعة  التج يبي    الضئابط ،  أمئا الصيغ  الف ضي  فهي ةلى النحع 

 :التئايل

  فقيمها   يف إستيعاب املفردات العربية  إذا كان القيم عن قدرة التالميد

 . متساوي

  إذا كان القيم عن قدرة التالميد  يف إستيعاب املفردات العربية فقيمها

 . غًن متساو

اختبئار املتعسطني بني اال خبئار القبلي   البعردي بئاستعوئال اإلختبئار ( ٢) 

 Independent   sample t- test  pada SPSSاإلحصئائ 

20  
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   Independentتعيني قيو  الردالل  يف اإلختبئار اإلحصئائ ( ٣) 

sample t- test  pada SPSS 20  وىو باستخدام مستوي

 : يليالق ار ىي ثوئا  ذ  أمئا العئايري يف اختئا، (٠،٠ ٥=ᾳ%)  ٘الداللة 

   أو مساو فالفرضية الصفرية  ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أكب من

 مقبولة

   فالفرضية الصفرية مردودة ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أقل من 

وإن كانت البيانات من اجملجموعٌن وتوزيعها طبيعي و عًن متجانس  ( ب

برغم أن   Independent   sample t- testفيستخدم االختبار 

 Equal Variance  Not تفسًن نتائجها ىو يف اجلدول

Asumed  (ةردد التبئاين غري متسئا ي )  الكيفي  يف اختبئارىئا متسئا ي 

 (.أ)ب

وإن كانت واحدة البيانات من اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة   ( ج

  املتجانس إال باستعمال االختبار توزيعها غًنطبيعي، وما يستخدم االختبار 

Mann-Whitney tests اإلحصائ SPSS 20 . وأما ازباذ

 ( .أ)معايًن القرار فهو متساوي ب

 االختبار الفرضية (. ٗ
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البيانا

ياالختبار الطبيع  

استعمال االختبار الفرضية ملعرفة استيعاب املفردات العربية للتالميذ يف اجملموعة  

 ىع ملع ف  ف  ق القيو  .التجريبية و الضابطة بعداستخدام املفردات املختلفة

Gain. 

، فتنظر الباحثة احلاصل من t- testزبتب الفرضية تأسس باحساب اإلختبار   

 ٘ . مستوى الداللةSPSS 20اإلحصائ  يف  قيمة املستهرجةاحلاصل اإلختبار 

 (%ᾳ=٘ ٓ،ٓ و أما العايًن يف ازباد القرار ىي كما ،)يلي : 

  قيو  ت املأخعذة من جرد ل ت ف  ض > قيمة ت املستخرجة إذا

 مقبول    صف ي 

  فروض مباشرة ت قيو  ت املأخعذة من جرد ل < قيمة ت املستخرجة إذا

 مردود

اذن، اذاكان قيمة ت املستخرجة > قيمة ت املأخوذة من جدول ت فروض 

ال تأثر على استيعاب  الطريقة املباشرةمقبول فروض مباشرة مردود.فوسيلة  صفرية

ت املأخوذة من جدول  سصقيمة ت املستخرجة < قيمة تإذا املفردات العربّية.  

تأثر على  الطريقة املباشرةصفرية مردود و فروض مباشرة مقبول فوسيلةفروض 

 .ةاستيعاب املفردات العربي

 خطوات تنفيذ البحث :
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