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 الباب الثالث

 منهجّية البحث

ىي طريقة علمية لتحصيل البيانات باألىداف وادلنافع ادلعينة  ساسيةمنهجّية البحث األ  

(. وىذه الطرق تقام بطريقة نظامية متوالية حىت تكون حواصل sugiyono 1023  :1)سوجيونو،

 .  البحث تصور البحث صحيحة

 محل البحث و مجتمعه وعّينته  . أ

 محل البحث .1

يف ىذا البحث، كانت الباحثة تقوم بالبحث يف ادلعهد السلفي االسالمي  القناعة وىي تقع يف   

قرية جغامكيت سورادى سومابومي. وموقعها قريب من ادلستشفى سوراد  2232شارع ببكن بارو رقم 

النحوي حىت يستطيع الفرد أن يأيت إليها باستخدام سيارة عامة, وكان كتاب اآلجرومّية  ىو الكتاب 

االساسي الذي درس يف ادلعهد السلفي االسالمي  القناعة, تلك احلالة تسهل الباحثة للقيام بالبحث 

يف ذلك ادلعهد فيما يتعلق مبوضوع الرسالة ادلأخود. ولذلك تعترب الباحثة أن ىذا ادلعهد الئقا لتصري حمل 

 البحث.
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 مجتمع البحث .2

إن اجملتمع اإلحصائي يف ىذا البحث ىو مجيع التالميذ يف فصل ادلستوي االول يف ادلعهد السلفي 

قرية جغامكيت سورادى سوكابومي, وكان  2232وىي تقع يف شارع ببكن بارو رقم القناعة االسالمي  

وأما  الباحثة ىذا ادلعهد كمحل البحث, تالتالميذ يف ىذا ادلعهد يكفي ليعمل البحث فجعل عدد

 اجملتمع يف ىذا البحث ىو فصل ادلستوي االول.

 عينة البحث .3

ب  –أ  و فصل ادلستوي االول  -العينة يف ىذا البحث ىي التالميذ يف فصل ادلستوي االول 

تجرييب والفصل التلميذا. وكل منهما يصري الفصل  10عة وعددىم ابادلعهد السلفي االسالمي  القن

 الضابط.

 تصميم البحث . ب

 nonekuivalent control group designكان تصميم البحث يف ىذا البحث 

كما قال   بةبتعيني الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة قبل القيام بالتجر  ةبو الباحث تقام ذيىو التجرييب ال

 (. 226: 1008سوغيونو )
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عند  kuasi nonequivalent control group designاجلدول عن التجرييب 

 (226: 1008سوغيونو )

 2. 2اجلدول 

   

 

 البيان:

2O  وO3
  : قدرة فهم كتاب اآلجرومّية  لتالميذ قبل استخدام أسلوب 

 اإلستنباط تدريس 

O1   قدرة فهم كتاب اآلجرومّية  لتالميذ بعد استخدام أسلوب تدريس اإلستنباط :

 يف الفصل التجرييب. 

O 4    فهم كتاب اآلجرومّية   دون استخدام أسلوب تدريس اإلستنباط يف : تأثري

 الفصل الضابط.

X   اإلستنباط تدريس : أسلوب 

O 2 X O 1 

O 3  O 4 
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 2.1اجلدول 

 اإلختبار البعدي المعاملة اإلختبار القبلي الفرقة

 1ت X 2ت التجريبية

 1ت  2ت الضابطة

 البيان: 

 قبلى: اإلختبار ال 2ت

 : اإلختبار البعدي 1ت

X   أسلوب اإلستنباط : 

ط فرقتني من التالميذ وىي الفرقة اعتمادا على تصميم البجث السابق، إن البحث التجرييب يورّ   

ا. إن مفرق يف معاملته ماالتجريبية والفرقة الضابطة مها يعطيان اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ولكنه

ال فتدريس اإلستنباط وأما يف الفرقة الضابطة يف الفرقة التجريبية يعطى التعليم باستخدام أسلوب 

 .فيها األسلوب ذلكيستخدم 
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 ج. منهج البحث

جتهيز وحتليل  وىو  كّميصفية باإلقًتاب الالو منهج البحث ادلستخدم يف ىذالبحث ىو الطريقة   

)  ات الكمّيةي البحث ادلعمول ىو البحث احملدد لتحليل على البيانأاإلستنتاج  ذنتيجة البحث ألخ

 quasiهو شبو جترييّب )فىف ىذالبحث تصميم (. و أما 1023:51سوحريمان،

experimentبأداء التالعب على موضوع يعمل من منهج البحث الذي  ي(. طريقة شبو جتريبية ى

 (.1006:63)ناجر، البحث وىناك الفرقة الضابطة.

 quasiطريقة  والباحثة ىف ىذا البحث ى هتار خية الذي بنوع تصميم التجر  

experiment  باستخدام تصميمnonekuivalent control group design   أي

 (.226: 1023بتعيني الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة قبل القيام بالتجربة )سوغيونو:

إلدتام أسلوب التدريس يف ادلعهد السلفي خاصة يف تدريس   يواألغراض من ىذا البحث ى 

كتاب اآلجرومّية . ويستخدام أسلوب تدريس اإلستنباط يف تدريس كتاب اآلجرومّية  يرجى أن يرتفع 

 قدرة التالميذ على فهم علم النحو يف كتاب اآلجرومّية .

أسلوب تدريس اإلستنباط دم ستختة يجتريب ة و ضابطة(. وفرقةيبيوتستخدم الباحثة فرقتني )جتر  

ضابطة تدريسها بغري أسلوب  فهم كتاب اآلجرومّية  على التال ميذ، مبا ان ىف فرقةالتالميذ على ليساعد 

 تدريس اإلستنباط .
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 ة :يخطوات الطريقة التجريب

 . تعيني حتديد ادلشكالت 2

 . مفهوم العملية 1

 . ختطيط تصميم البحث3

 . مجع البيانات وحتليلها.4

 . اإلستنتاج5

كان يف البحث التجرييب معاملة, حىت يكون ىذا التجريب لبحث تأثري العملية ادلعينة على شيئ  

(.وكان البحث باستخدام الطريقة التجريبة تتصف بثالثة 207)سوغيونو: ة ظروف ادلنضبطالآخر على 

 أشياء منها:

 التالعب ىو تغيري احلالة ادلعينة التنظيمية.  .1

 تالحظ وتقدر نتيجة التالعبادلالحظة ىي  .2

 اإلنضباط ىو يضبط حالة البحث عندما القيام بالتالعب. .3
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كان البحث التجرييب طريقة منظمة ومنطقية إلجابة األسئلة " إذا كان الفرد يقوم بشيء  

منضبط، ىل سيحدث؟ " يف ىذه احلال التالعب العملية وادلثري أو احلالة ادلعينة. مث يالحظ التأثري أو 

 (.24: 1007غيري الذي يسببو إىل التالعب معتمدا )مروية، الت

  اإلجرائيتعريف الد. 

شرح أوال عن موضوع البحث لعدم اخلطاءت يف فهمو. ويرجى أن تكون النظرة تأن  ةلزم الباحثت  

(. وأما اإلصطالح 64: 1020الساوية على ادلشكلة ادلبحوثة بني الباحثة والقارئ )سوىرمان، 

 مايلي:فادلستخدم يف ىذا البحث 

 اإلستنباط. تدريس أسلوب .1

( إن يف عملية تدريس اللغة ىناك ثالثة 1022 :267) hermawanوكما قال حرماوان, 

 سلوب التدريس.أ, فهذه ادلصطلحات ىي إقًتاب التدريس و طريقة التدريس و ةً ادلصطلحات طبق  

 Edwar ىذه ادلصطلحات ناقال من قول ِاْدوار ا نط اين effendi,Aقال ايفندي 

anthoni(1003 :6اإلقًتاب ىو ادلسّلمات الىت تتعلق حبق )  يقة اللغة وتدريسها. اّما الطريقة فهي

ًما على اإلقًتاب ادلعنّي. و األسلوب ىو النشاط ادلخّصص الذي ظّ من اكل خطّة إلعداد اللغة اعداد

ينجز يف الفصل بالطريقة واإلقًتاب ادلختار. بذلك, نظرًا إىل من ثالثة ادلصطلحات كان االقًتاب 

 تصف بصفة التعريف اإلجرائي.يواالسلوب  ةبديهييتصف بصفة بديهية, و الطريقة تتصف بصفة 
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سلوب يتصف بصفة إجرائية أو تنفيذية, ألنّو ىو شيئ حدث يف فصل تدريس اللغة أو األ

إسًتاجتّية مستعملة لتحقيق اذلدف. فكّل االنشطة احلادثة يف فصل اللغة تسّمى باالسلوب. )فخر الرز و 

 ( 27: 1020حميو الدين 

تصف بصفة إجرائية, ي( إن األسلوب 1020 :268-269)  hermawan قال حرماوان

 طوات العملّية.اخلألن ىذه الناحية مّتصلة مع حالة حّق ادلدّرس يف شرح الطريقة اىل 

, وديكن أسلوب تدريس اإلستنباط أن العربيةصر تدريس اللغة االقواعد اللغوية ىي واحدة من عن

(  إّن اساس 1003 :83)  Effendi. كما قال ايفنديةالعربيقواعد اللغة  يستخدم يف تدريس

رأج هبذه  تدريس قواعد اللغة ديكن أن يدرس بأسلوب اإلستنباط,كان أسلوب تدريس اإلستنباط ُيج

الطريقة: إن ادلدرس يقّدم االمثلة يف شرح القواعد اللغوية, بعد ان يد ّرس تلك االمثلة كان ادلدرس يرشد 

التالميذ  فيها د اللغوية على اساس تلك االمثلة السابقة, ىذه الطريقة يجشر كالتالميذ إلستنتاج القواع

بالتدريب, فكانت وظيفة  ونعملّيا يف تدريسها ألن ادلدرس يستخلص القواعد بعد أن كان التالميذ يجعمل

 على التدريس. هساعدتالقواعد اللغوية 

أسلوب تدريس إّن  Hermawan  (1022:216)حرماوان دلا قالالتعريف مناسب  ذلك

يسّمى بالطريقة اإلستنباطية وىي تبليغ ماّدة القواعد اللغوية بتقدمي األمثلة مث يجتب ع بشرح اإلستنباط 

 (224: 2982, انظر يف اخلالى, 195: 1000خالصة القواعد. )مذكور 
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تقدمي وبإستخدام أسلوب تدريس اإلستنباط كان ادلدّرس يشرح علم النحو يف كتاب اآلجرومّية  ب

يف تلك األمثلة السابقة, حىت يدرس التالميذ درسا عملّيا يف عملّيتو وىم  يةاألمثلة مث شرح القواعد النحو 

 يفهمون القواعد النحوية فهما وظيفّيا ليس نظرّيا.

 كتاب اآلجرومّية  .2

 نكتاب اآلجرومّية  ىو كتاب النحو مشهور يف ادلعهاد السلفي االسالمى , كّل تالميذ الذي

رب تدريس اللغة العربية هبذا الكتاب, ألن يدرس كتاب  ونلبيط العلم يف ادلعهد السلفي االسالمي  ُيج

 صل ىذا الكتاب على التقدير من العام.حياآلجرومّية  سيسهل التالميذ مهارة القراءة, 

كتاب الذى يبحث فيها علم النحو او قواعد اللغة العربية لًتكيب الكلمات الكتاب اجلرمّية ىو 

( اّن 3و اجلمال. وكان علم النحو مهم يف تدريس اللغة العربية, كما قال افيف الّدين )دون السنة : 

 قاعدة يف شرح كتاب العمريطى انّ لفضل درس علم النحو ىو ف  و قنجوج عل ى س ائِر العجلجوم, وىذا مناسب 

مج دجْون وج ل ْن ي جْفه م .  و الن ْحو ا ْوىل أّوال أْن ي جْعلما * ِاذلكال 

بواب كبرية أ, وكتاب اآلجرومّية  يركز اىل ركتاب ادلختصر الصالب اكان كتاب اآلجرومّية  مشهور 

من العلم النحوى, وشحنة البحث يف ىذا الكتاب ىو باب اإلعراب, باب مرفعة عالمة اإلعراب. باب 

واخلرب,  أل, باب مرفوعات األمساء, باب الفاعل, باب ادلفعول الذى م يسّمى فاعلو, باب ادلبتداألفعا

و اخلرب. باب الّنعت, باب العطف, باب التوكيد, باب البدال, باب  أباب العوامل الذاخلة على ادلبتد
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ان, باب احلال, األمساء, باب ادلفعول بو, باب ادلصدر, باب الظرف الزمان و الظرف ادلك اتمنصوب

ز, باب اإلستثناء, باب ال, باب ادلنادى, باب ادلفعول من أجلو, باب ادلفعول معو, باب يباب التمي

 خمفوضات األمساء.

اعتمادا على ذلك الشرح حتّدد الباحثة يف حبث باب االفعال, باب الفاعل, باب ادلفعول, باب 

ّية. صور الكالم العريب و حصرىا يف اجلملتني الفعلّية واخلرب او اجلملة الفعلّية و اجلملة اإلمس أادلبتد

 واإلمسّية.

 ه. تقنية جمع البيانات

 ىف ىذالبحث تستخدم الباحثة تقنية مجع البيانات باستخدم تقنية االختبار.  

 يةاختبار القواعد النحو  .1

ىو لتقييم التالميذ على فهم كتاب اآلجرومّية , وىناك مرحلتان  يةاختبار القواعد النحو 

من اختبار القواعد النحوى مها ادلرحلة األوىل ىي دلعرفة قدرة التالميذ قبل القيام باإلختبار 

يف أسلوب تدريس اإلستنباط عمل بعد استخدام توادلرحلة الثانية ىي  (pretest)التجرييب 

دلعرفة وجود التأثري  (postest)تجرييب والفصل الضابط  الالفصل تدريس كتاب اآلجرومّية  يف 

 أو عدمها على فهم كتاب اآلجرومّية .
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  لبياناتا تحليل. تقنية ز

 البحث اةاختبار صحة أد .1

أى  الصحة ادلختربة "  Validitas Eksternal البحث, تستخدم الباحثة " اةيف صحة أد  

السؤال إىل مدّرس. كانت الباحثة تستخدم صحة  حبقائق التجربية ىف الواقع مبقارنة بني ادلعايري يف االداة 

البحث ىي ختترب بطريقة ادلقارنة دلعرفة ادلساوات بني ادلعيار ادلوجود يف اإلختبار بالوقيعية يف ادلدرسة.  ةأدا

 (.283: 1008صحة اخلارجية العالية )سوغيونو، الة ذلا ادقال تلك األتف

 اختبار الثبات .2

مبقارنة بني "  Judgment” Realibilitas  ىذا اإلختبار كانت الباحثة تستخدم يف

 اإلختبار القبلي والقيمة اليومية عند التالميذ.

 بيانات االختبار القبلىتحليل  .3

مع مجيع البيانات من نتيجة اإلختبار القبلي جتكانت الباحثة قامت حبساب البيانات بعد أن 

واإلختبار البعدي يف تدريس كتاب اآلجرومّية  يف الفصل التجرييب والفصل الضابط وطريقة حساب 

 البيانات يف ىذا البحث مايلي: 

 ترتيب القيمة من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي من فرقتني  .1

 فرقتنيالب قيمة ادلتوسط من اإلحنراف يف احس .2
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 " من ادلعادلة اآلتية:oحتليل اإلختبار بالبحث "ت .3

     t =
21 M-M

21

SE

MM 

 
 " مايلي:tباستخدام ادلعادلة " البيانات دلعرفة فرق قيمة ادلتوسط صّحةاختبار  .4

t = Md 

√∑   
 

 

N (n-1)   

حيقق الفرضية ادلقدمة مقبولة أو ستطيع أن ت ةاختبار الفرضية يعتمد على حساب "ت" فالباحث

 غري مقبولة.

ىي من اإلختبارات اليت و  احملسوبة، كانت الباحثة تستخدم ت  بيانات االختبار القبلىيف حتليل 

البيانات أو زيف الفرضية الذي يقول بأن العينتني ادلأخودة عشوائية من اجملتمع  صّحةتستخدم دلعرفة 

 (. 178: 1008ام )سوجونو، بعدم التفريق اذل اإلحصائ السويّ 

 ولذلك تستخدم الباحثة احلساب اآلتية:

t  =
21 M-M

21

SE

MM  

 ( حبث عن حساب ادلتوسطM دلتغري )X  :
N

X 

 ( حبث عن حساب ادلتوسطM دلتغري )Y  :
N

Y 
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  حبث عن ادلعيار اإلحنرايف من ادلتغريx  : بادلعادلةXSD  =
N

X 2

 

  حبث عن ادلعيار اإلحنرايف من ادلتغريY  : بادلعادلة  SDy =
N

Y 2

 

 حبث عن Standar Error  حساب ادلتوسط دلتغري: X 
XMSD =

11

1

N

SD 

 ادلعيار اخلطأ  حبث عن(Standar Error)  حساب ادلتوسط دلتغري: Y 
YMSD =

12

2

N

SD 

 ادلعيار اخلطأ  حبث عن(Standar Error) ( اختالف حساب ادلتوسطM بني متغري )X  

:   Yومتغري 
21 MMSE 

  =22

21 مم SESE  

 " حبث عنt : بادلعادلة اآلتية "  t =
21 M-M

21

SE

MM  

(324: 1006)سوغيونو،    
 

 فرضية البحث .4

بني الفرضية ادلقدمة مقبول ام ال ت"  فالباحثة t نتيجة حساب اختبار "لاختبار الفرضية مناسب 

 حبساب :او 

 : ( "t ". ت )تبارخا عادلةعلى فرقتني مب نياختبار مقارمة ادلتوسط
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t = 

































 

2

1

1

1
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22

nnnn

yx

MyMx   

 بيانة :

M  قيمة ادلتوسط للفرقة = 

N عدد ادلشًتكني = 

X لكل قيمة  ادلعياري  =  االحنرافX1 و X2  

Y  لكل قيمة ادلعياري =  االحنرافYI وY2 

 تقدمي الفرضية مبعيار كمايلى: ُيور

م وىو انّو مرفوض  Ho أنّ  عٌت :ي فذلك (t hitung < t tabel) حملسوبةا t > اجلدول tكان   إذا  

 اجلدول tكان  . و إذاأسلوب تدريس اإلستنباط يف فهم كتاب اآلجرومّية  ذومعٌت يف استعمال فرقتوجد 

> t احملسوبة (t hitung > t table)  أنّ عٌت:ذلك يف Ha  أسلوب ذومعٌت يف  فرقوجد ي و انّوىو مقبول

 (.1005:231)سوبانا ,  تدريس اإلستنباط لفهم كتاب اآلجرومّية 

 


