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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 مجتمعه، و عينتهو مكان البحث،  .أ 
 بحثمكان ال .1

نوية ادلشاورة العنوان او اجلدير بالذكر أن الباحثة تقوم بالبحث يف ادلدرسة الث
غربية، رقم التلفون. الليمبنج، باندونج  836رقم.  baru ajak يف الشارع 

200-0564703. 
 مجتمع البحث .2

نوية ادلشاورة االفصل السابع بادلدرسة الث البحث ىو تالميذو رلتمع يف ىذا 
، و تلميذا 871ىم عدد. م 0283-0282لعام الدراسي ليمبنج، ل

 فصول وىي فصل أ إىل د. ةينقسم إىل أربع
 عينة البحث .3

نوية االفصل السابع بادلدرسة الث تالميذمن  البحث و تأخد الباحثة عينة
يف  تالميذادلشاورة ليمبنج. ىناك فصل ضابطي و فصل جترييب. و رلتمع ال

طالبا. و  12ا و يف الفصل التجرييب ىو تالميذ 12ىو  ابطالفصل الض
حتددمها الباحثة بواسطة حواصل االختبار القبلي. أما الفصل التجرييب فهو 

فهو  بط. و أما الفصل الضا32،36فصل بقيمة ادلتواسط األدنية و ىي 
 .33،44فصل بقيمة ادلتواسط العلي و ىي 
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 تصميم البحث .ب 

 عترب إىل طريقة البحث، و ىو كمايلى8و التصميم ادلستخدم يف ىذا البحث ي
 3.1جدول 

 تصميم البحث
 االختبار البعدي موقف االختبار القبلي الفصل
 O1 X O2 التجرييب

 O3 - O4 الضابط

 

 ادلالحظة8
O1  وO3 8 االختبار القبلي يف الفصل التجرييب و الضابط قبل الدراسة باستخدم 

  .flashوسيلة تعليمية              
X        8 استخدام وسيلة تعليميةflash يف الفصل التجرييب 

O2       8 االختبار البعدي يف الفصل التجرييب بعد دراسة اللغة العربية عن 
 .flashالتصريف اللغوي باستخدم وسيلة تعليمية              

O4       8 االختبار البعدي يف الفصل الضابط بعد دراسة اللغة العربية عن 
 .flashالتصريف اللغوي بدون استخدم وسيلة تعليمية              

و كنت الباحثة تستخدم فصلٌن، مها فصل جترييب و ضابط. و حتددمها 
أما الفصل بقيمة ادلتواسط األدنية الباحثة بطريقة عشوائية. فيهما اختبار قبلي. 
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ضابط.يف فهو فصل جترييب . و أما الفصل بقيمة ادلتواسط العلي فهو فصل 
يف أثناء الدراس.   flash تعليميةالفصل التجرييب موقف و ىو استخدام وسيلة 

بل استخدام وسيلة    flash تعليميةو أما يف الفصل الضابط استخدام وسيلة 
تقليدية. عند الدراسة اآلخرة، ىناك اختبار البعد دلعرفة التأثًن من  تعليمية

فصل يستخدمها و الفصل الذى ال يف ال تعليميةاستخدام ىذه الوسيلة ال
 يستخدمها.

 
 طريقة البحث .ج 

ىذا البحث ىو طريقة شببو جتريبيبة ألن ضبرذ ىبذا البحبث ىبو و الطريقة يف 
معرفبببة و بببود التبببأثًن مبببن الشبببيء إىل الشبببيء. و حتليبببل بيانبببات ىبببذا البحبببث 

أمبا الطريقبة فهبو طريقبة يتعلق بأ مذى حصبل البحبث علبى البيانبات الوثيقبة. 
 (.quasi experiment research) جتريبيةشبو 

( أن ىدف شبو جترببة ىبو تبديرل التبأثًن 02808080و ذكر سوكماديناتا )
 من الشيء أو ادلتغًن إىل ادلتغًن اآلخر.

و اجلببدير بالببذكر أن تصببميم البحببث ادلسببتخدم يف ىببذا البحببث ىببو تصببميم 
 Nonequivalent Control Group)اجملموعبببات الضببببابطة ضببببًن مت اف ببببة 

Design .) ( أن اجملموعببببات الضببببابطة 02808025) سببببوكماديناتو ذكببببر
ضببًن مت اف ببة ىببي نببوع التجبببرييب يسببتوى بتصببميم اجملموعببات الضببابطة فيهبببا 
االختببببار القبلبببي و البعبببدي بطريقبببة عشبببوائية. و ر يبببتم اختيبببار افبببراد اجملمبببو 
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ص من فرقبة عتٌن من التجريبية و الضابطة عشوائيا. بل ختتار الباحثة اخلصائ
 واحدة أو تأخدىا بواسطة الرتكيب.

 
 تعريف إجرائي  .د 

 متغير البحث  (أ
و ينبغي للباحثة أن تبٌن تعريف ادلتغًنين ادلو ودين يف ىذا البحث. 
و أىدف ىذا البيان ىو حفظ عن األخطاء يف تفسًن موضوع البحث 

 ادلتعلق بادلش لة ادلبحوثة. ىذان ادلتغًنان مها8
    X))  من ادلتغًن ادلستقل  رائيتعريف إ (8

 flashتعليمية استخدام وسيلة ادلتغًن ادلستقل يف ىذا البحث ىو 
 (Y)من ادلتغًن التابع  تعريف إ رائي (0

ارتفاع مهارة كتابة اجلملة العربية ادلتغًن التابع يف ىذا البحث ىو 
 البسيطة.

 ايل8صورة للعالقة بٌن متغًنين يف ىذا البحث على النحو الت

 1.8صورة 

 

 

 
Y 

r 

X 
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 بيان الصورة8

= X  = تعليمية استخدام وسيلة ادلتغًن ادلستقلflash 

= Y   كتابة اجلملة العربية البسيطةادلتغًن التابع = مهارة الطالب يف 

r = ًن تأثًن معامل متغX  حنو مغًنY 

 مفهوم المصطالحات  (ب
و ادلدد بيان مفهوم ادلصطالحات ىو القاء الفهم إىل القارئ ليفهم 

 عى مضمون ىذا البحث. أما بيان ادلصطالحات فهو8
 تأثًن (8

كما ىو ادل توب يف ادلعجم ال بًن للغة اإلندونسية 
( أن كلمة "تأثًن" تعىن )اسم( قوة جتد من شيء 02208627)
انساين أو موضوعي( و تتبع يف تش ل الشخصية البشرية، األمانة، )

 أو العمل.
 استخدام (0

كما ىو ادل توب يف ادلعجم ال بًن للغة اإلندونسية 
( أن كلمة "استخدام" تعىن )اسم( عملية، طريقة، 02208153)

 عمل بواسطة الشيء، و استعمال.
 وسيلة تعليمية (1

بًن للغة اإلندونسية كما ىو ادل توب يف ادلعجم ال 
( أن كلمة وسيلة تعىن )اسم( آلة، وسائل االتصالية 02208504)
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كاجلرائد، و اجملالت، و الراديوا، و التلفاز، و ادللصق، و الراية. و 
( أن الوسائل ىي وسيلة 028281تقع يٌن الفي تٌن. و ذكر أرشاد )

 أو واسطة.
سية أيضا كما ىو ادل توب يف ادلعجم ال بًن للغة اإلندون

( أن كلمة "تعليم" تعىن )اسم( عملية، وامسة، عمل 0220885)
 جتعل البشر متعلما.

( أن الوسائل التعليمية 028282و ذكر ضاضين و برضس )يف أرشاد، 
باعتبار اجلسدية، تشمل على آلة يستعملها ادلدرس يف إلقاء ادلادة 

يوا، األفالم، حتتوي على ال تاب، ترقيم الراديوا، ال سيت، ترقيم الفد
االنزالق، الصور، الصورة، الرسم البياين، التلفاز، و احلاسوب. و 

  Flashالوسائل التعليمية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي وسيلة 
 Flashوسيلة  (2

ىي احدي بررليات نقل  Flash( أن 02258873و ذكر فربيان )
 و يستخدمها األنسان يف ,macromedia incاحلركة يطوىا مصنع 

صفحة الشب ة، حىت ُتظهر يف األنرتنت باستخدام ادل ونات 
 Flash( يذكر أن وسيلة 0227800ادلؤكدة. و أما كوساسيح )

 ( ىي احدى الربرليات احلسوبية.macromedia flash)ادلذكور بب 
 كتابة (3

كما ىو ادل توب يف ادلعجم ال بًن للغة اإلندونسية 
( ىي صناعة احلروف و ( أن كلمة كتابة تعىن )فعل02208504)
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العدد و ضًن ذلك باستعمال القلم، الطباشًن, و ضًن ذلك.   عل 
األف ال أو ادلشاعر )كاإلنشاء، صناعة الرسالة( بال تابة، أنشاء 
القصة، صناعة الرسالة، رسم، و رسم الباتيك.  و ذكر تريغان أن 
ال تابة ىي احدى ادلهارات اللغوية يستخدمها اإلنسان يف 

االت ضًن مباشرة و موا هة إىل اآلخرين. و ىي عملية منتجية االتص
 و معربية.

 
 
 مجلة بسيطة (4

كما ىو ادل توب يف ادلعجم ال بًن للغة اإلندونسية 
( أن كلمة مجلة تعىن )اسم( وحدة القول تعرب عن 02208504)

مفهوم األف ار و ادلشاعر، و األقوال. و اجلملة ادلنفردة ىي مجلة 
 ند واحد.ترتكب من ب

و ذكر اينجانج أن اجلملة البسيطة ىي  لمة دتتلك معلومة واحدة 
و ترتكب من مسند واحد، و كذلك مسند ألية. و ىذه اجلملة يف 

 ىذا البحث ىي أسلوب اجلملة، مبتدأ و خرب.
 

 أدوات البحث .ه 
و اجلدير بالبذكر أن أداة البحبث ادلسبتخدمة يف ىبذا البحبث ىبي اختببار. و 

ببببار ادلقبببدم ىبببو اختببببار موضبببوعي. و اتبببال البحبببُث إىل االختببببار نبببوع االخت
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اختبببار  (Multiple Choice Test)بنببوعٌن مهببا اختبببار االختيببارات ادلتعببددة 
الرتكيب. أما اختبار االختيارات ادلتعددة يسبتعمل االختيبارات األربعبة أي أ, 

 3و سببؤاال.  و أمببا رلتمببع سببؤال اختبببار الرتكيببب فهبب 88ب, ل, د و فيببو 
أس لة باالختيارات األربعة. و ىذا االختبار يُعمل قبل عملية التعليم )اختبار 
قبلببببي( و بعببببدىا )اختبببببار بعببببدي(. كببببل سببببؤال يببببرتكم مببببن ثالثببببة مسببببتويات 
الصببعوبة، و ىببي السببؤال السببهل، السببؤال ادلعتببدل، و السببؤال الصببعب. أمببا 

 الدر ة من كل سؤال فهي8
 
 
 

  3.2جدول 

 ردرجة نتيجة االختبا

 درحة تامة رلتمع السؤال در ة ل ل سؤال نوع األس لة
 خطاء صحيح

 88 88 2 8 االختيارات ادلتعددة
 3 3 2 8 الرتكيب

 6 2 2 0 إ ابة السؤال
 02 02   رلتمع
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 عملية تطوير األدوات .و 
 اختبار الصدق  ( أ

استخدمت الباحثة ىذا االختبار لتدريج مستوى صدق أداة التدريج. 
( إن الصدق ىو مقدر يدل على 02828827قا كما قال رضوان )وف

 تصحييح أداة التدريج.

 sofware Anates Versiيف اختبار صدق األداة، تستخدم الباحثة 

لتدريج صدق أداة بنود األس لة. و ىناك شرط لصدق األداة. إذا كان  4.0.5
thitung  على نتيجة إجيابية وthitung  أكرب منttabel األداة صدقا. و  ف انت

ف انت  ttabelأقل من  thitungعلى نتيجة سلبية و  thitungبالع س، إذا كان 
  ttabelتناذلا الباحثة من تدريج  الصدق. و كانت  thitungاألداة ضًن صدق. و 

در ة احلر  (α=،0،0)% 73مقررة. و ىي تناذلا الباحثة من مستوى الصدق 
(dk= )n-2.. 

 اختبار الثبات   ( ب

و أىدف اختبار الثبات ىو معرفة حواصل االختبار. تعمل الباحثة 
ىذا االختبار مرارا جباذبية سوية تدل على ثبات حواصل االختبار النسيب. و 

لتدريج ثبات أداة بنود  software Anates Versi 4.0.5تستخدم الباحثة 
 األس لة.

 rtabelو  rhitungتقريرا لثبات األداة، فال بد للباحثة أن تقارن حاصل 

 rtabelأكرب من  r11إذا كان  .dk = n-2% و 73بواسطة مستوى الصدق 
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ف انت األداة  rtabelأقل من  r11ف انت األداة ثباتا. و بالع س، إذا كان 
  ضًن ثبات.

 طاقة التمييز ل( 

 software Anates Versi 4.0.5و مما جيدر ذكره أن الباحثة تستخدم 
( أن أىدف طاقة 02828004. و ذكر أري ونتو )يف تدريج طاقة التمييز

الذين ذلم مهارة  تالميذدتييز السؤال ىو معرفة قدرة سؤال للتمييز بٌن ال
الذين ذلم مهارة منخفضة. تعيينا لتصنيف طافة  التالميذمرتفعة و بٌن 

 التمييز، تستخدم الباحثة تصنيف الطاقة التايل، وىي8 

 

 

 1.3 دول 

 تصنيف طاقة التمييز

2،22 – 2،02  قبيخ 
2،08 – 2،22  معتدل 
2،28 – 2،52   يد 
2،58 – 8،22   يد  دا 

 (02818010)أري ونتو، 
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( أن بنود األس لة اجليدة ىي بنود ميتلك مؤثر 02818010و ذكر أري ونتو )
 .2،5إىل  2،2التمييز من 

 مستوى الصعوبة تحليل د( 

ال باستخدام الباحثة مستوى صعوبة السؤ  سبيف ىذا الباحث، حت
software anates versi 4.0.5. ف ىذا التدريج ىو معرفة مستويات او أىد

 السؤال الصعوبة، و ادلعتدلة، و السهولة.

%. و إذا كانت 53% إىل 03و عدة مستوي الصعوبة اجليدة ىي 
% ف انت تلك البنود سهلة. و 03مستوى صعوبة بنود األس لة أقل من 

% ف انت 53عوبة بنود األس لة أكثر من بالع س، إذا كانت مستوى ص
 (0224820تلك البنود صعبة. )عينٌن، 

 

جمع البيانات ةقيطر  . ز

أما طريقة مجع البيانبات ادلسبتخدمة يف ىبذا البحبث فهبي اختببار. و 
بعبببد عمليبببة الدراسبببة. ىنببباك اختبببباران مهبببا  التالميبببذىبببي آلبببة حتسبببب مهبببارة 

حثة هبما قبل الدراسة و بعدىا. و اختبار قبلي و اختبار بعدي. و تقوم البا
قببل إعطباء ادلوقبف و بعبده  التالميبذىدف ىذا االختبار ىو حتسبب مهبارة 

 يف ترقية مهارة كتابة اجلملة العربية البسيطة.  flashو معرفة تأثًن وسيلة 
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 تحليل البيانات . س

 اختبار التسوية (أ
 software SPSS versi 17  forىذا االختبار اتال إىل استعمال 

windows أم ال. إذا كانت  تبار العينة حىت تدل أن ىذه مسويةالخ
, و بالع س مسوية ف انت البيانات. 2,23در ة الداللة أكرب من 

  .ضًن مسوية ت البياناتف ان. 2,23إذا كانت در ة الداللة أقل من 
 اختبار التجانس  (ب

 software SPSS versiاستعمال  ىذا اختبار التجانس اتال إىل

17  for windows تمع لو تباين متساوي اين اجملتمع. أ كان رلدلعرفة تب
.ف انت  2,23أكرب من  sigأم ضًن متساوي. إذا كانت نتيجة

أقل من   sigالبيانات متباينة أو جتانسة, و بالع س إذا كانت نتيجة
 ف انت البيانات ضًن متباينة أو جتانسة..  2,23

 

 فروضالاختبار  (ج

 software SPSS versiىذا اختبار التجانس اتال إىل استعمال

17  for windows.أ كان الفروذ يف ىذا البحث مقبوال أم مردودا . 
إذا كانت نتيجة الداللة من حواصل االختبار القبلي و البعدي أقل من 

ة ف ان الفروذ مقبوال. و بالع س، إذا كانت نتيجة الدالل 2،23
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ف ان  2،23من حواصل االختبار القبلي و البعدي أكرب من 
 الفروذ مردودا.

 مالتقد  اختبار  (د
و مما جيدر ذكره أن أىدف ىذا االختبار ىو معرفة التأثًن يف 

 ىذا البحث. أما الصيغة للبحث عن التقدم فهي8

 لقبليالختبار القيمة ادلتواسط  - قيمة ادلتواسط لالختبار البعديمؤثر تقدم = 
 الختبار القبلي  قيمة ادلتواسط ل -در ة عالية                                    

 بادلعايًن8
 ف ان التأثًن عاليا 2،5إذا كان نتيجة التقدم أكرب من 

 ف ان التأثًن معتدال 2،1أكرب من نتيجة التقدم و أكرب من  2،5إذا كان 
 أثًن منخفضاف ان الت 2،1إذا كان نتيجة التقدم أقل من 


