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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 موقع البحث ومجتمعه وعينه . أ
 موقع البحث .1

 و ىذا البحث جيري ىف معهد األطفال سوبانج.

 مجتمع البحث .2
( إّن رلتمع البحث ىو منطقة تعميمة تتكون من 710:3002) سوغيونوقال 

 وطبيعة معينة يثبتها الباحث لالستنتاج. موضوع

تالميذ ىف الفرقة األوىل )الفرقة اجلرومية( ىف  أّما اجملتمع ىف ىذا البحث فهو كل
 معهد األطفال سوبانج.

 عينة البحث .3
( أّن عينة البحث ىي جزء من العدد والطبيعة  :3710 001رأى سوغيونو )
 الىت ملكها اجملتمع. 

 Simple Randomالعينة ىف ىذ البحث تؤخذ بتقنية أخذ العينة العشوائية البسيطية )
Sampling) قرعةىف شكل ال (Undianو بادلقصود أّن كل التالميذ ذلم )  تكافؤ

شّلة الورقة الىت فيها رقم الفرص ىف أخذ العينة للبحث. وىذه التقنية جيري بقرعة 
 الفرقة، حىت أن حيصل على الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة.
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 تصميم البحث . ب
ادلستخدم ىف ىذا البحث فهو تصميم اجملموعات الضابطة لالختبار  التصميمأما 

و  (.Pretest-Postest Control Group Designالقبلي واالختبار البعدي )
 .(Random) الفرقات ىف ىذا التصميم ختتار بالعشوائي

و الفرقات ىف ىذا البحث ىي فرقة جتريبية و فرقة ضابطة. وكل منهما يستخدم 
القبلي دلعرفة القدرة األوىل. و بعد أن يكون االختبار القبلي أّن الفرقة االختبار 

التجريبية يستخدم تعليم ترمجة اللغة العربية بطريقة التمييز. و عكسو أّن الفرقة الضابطة 
بدون استخدام طريقة التمييز. وبعد أن يكون عملية التعليم و كل منهما يستخدم 

ع قدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية بطريقة التمييز الىت االختبار البعدي دلعرفة ارتفا 
 يستخدمها الباحث. و أما التصميم ىف ىذا البحث فهو كما يلي3

 3.1الجدول 
 تصميم البحث

 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القبلي  الفرقة
 R 1O X O2 التجريبية
 R O3 Y 4O الضابطة

 التففصيل3

1O  القبلي على الفرقة التجريبية قبل التعليم باستخدام طريقة التمييز3 االختبار 

O2   3 االختبار البعدي على الفرقة التجريبية بعد التعليم باستخدام طريقة التمييز 

3O 3 االختبار القبلي على الفرقة الضابطة قبل التعليم بدون استخدام طريقة التمييز 
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4O  الضابطة قبل التعليم بدون استخدام طريقة التمييز3 االختبار البعدي على الفرقة 

X 3 ادلعاجلة على الفرقة التجريبية وىي التعليم باستخدام طريقة التمييز 

Y 3 ادلعاجلة على الفرقة الضابطة وىي التعليم بدون استخدام طريقة التمييز 

R 3 عينة البحث ختتار بالعشوائي 

 طريقة البحث . ج
وىف ىذا البد للباحث استخدام طريقة البحث للحصول إىل نتيجة مقنعة. 

 True Eksperimentalالبحث، الطريقة ادلستخدمة فهي طريقة التجربة احلقيقية )
Design)(أّن طريقة التجربة ىي الطريقة ادلستخدمة 710:3002. رأى سوغيونو )

رأى  حالة منضبطة. و ىذا جيرى ماىف البحث للبحوث ىف أثر ادلعاجلة ادلعينة لغريه ىف 
عينة احلقيقية ذلا أساليب خاصة تعين أّن أّن طريقة جتربة  (710:3007سوغيونو )

 البحث ادلستخدمة يؤخد أخذا عشوائّيا من اجملتمع ادلعني.

و ىف ىذا البحث يبحث الباحث طريقة التمييز بإعطاء ادلعاجلة إىل موضوع 
جلدير بالذكر أّن ىذه الطريقة ادلختارة هتدف إىل أثرىا وعقيبتها. وا البحث ويبحث

 معرفة قدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية ىف معهد األطفال سوبانج.

 التعريف اإلجرائي . د
(X 3متغريات البحث ىف ىذا البحث تتكون من متغريين، ومها3 ادلتغري ادلستقل )

 على الرتمجة.(3 قدرة التالميذ Yطريقة التمييز، وادلتغري التابع )
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لتجنب التفسريات ادلختلفة فكان الباحث يعطى التفسريات عن التعريف 
 اإلجرائي من ادلتغريات السابقة.

طريقة التمييز ىي األسلوب ادلستخدم ىف صياغة النظارية األساسية بالنحو 
( ادلدرجة ىف تعليم اللغة العربية ألغراض Quantum nahwu sharafوالصرف الكم )

( وىذه الطريقة هتدف إىل ترقية مهارة القراءة Arabic for spesific purpose (خاصة
و مهارة الرتمجة و إمالء كتابة القرآن وكتب الرتاث. و تطبيق طريقة التمييز يستخدم 
األغنية والنغم لتنشيط طاقة الدماغ األمين الذي مييل إىل األحوال الفنية ىف تعلم ترمجة 

ترمجة اللغة العربية سهال وليست فيو فكرة جدية تركيزىا  اللغة العربية. كان تعليم
بالدماغ األيسر الذي مييل إىل التفكري مثل ما يتعلق برياضات وعلم احلساب، لكن 

 طريقة التمييز طريقة متعة تستخدم األغنية اجلميلة. 

كما ىو ادلعروف أّن مراد ترمجة اللغة العربية ىف ىذا البحث ىو ترمجة النصوص 
العربية إىل اللغة اإلندونسية إما مفردات وإما احملتوى فيها. ولذلك أّن القدرة على ترمجة 

 اللغة العربية ادلقصودة فهي قدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية

 ه.   أدوات البحث

 االختبار.   0

عرفة أو م  دلأو منهج مستخد آلةأّن االختبار ( 710:302رأت أريكونتو )
 لقياس الشيء ىف احلال بالطريقة والنظامات ادلعينة.

( إّن االختبار ينقسم إىل ثالثة 711030مناسبا بالرأي السابق قال موناف )
االختبار أّما  أقسام وىي االختبار التحريري و االختبار الشفوي و االختبار العملي.
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ناسبا بالرأي السابق قال عينني ختبار التحريري. مفهو االيف ىذا البحث  ادلستخدم
الذى يقّدمو مكتوبا ىف إجابة ( إّن االختبار التحريري ىو االختبار 71103002)

 السؤال.

 االستبيان.   7

االستبيان ىو طريقة مجع البيانات بطريقة إعطاء السؤال التحريري إىل رليب 
 لكي يستجيبو اجمليب.

 عملية تنمية األدواتو.  
 مستوى الصعوبة .1

( أّن مستوى الصعوبة يعّّب أّن السؤال سهل أم 7110371قال موناف )
متوسط أم صعب. مستوى الصعوبة من السؤال يكون معروفا بالنظر إىل عدد األسئلة 

 الىت جييبوهنا إجابة صحيحة لكل السؤال.

 وادلعادلة ادلستخدمة فيها كما بلي3
 

 
   

P مستوى الصعوبة = 

R رلموع اجمليبني الذين جييبون إجابة صحيحة = 

T رلموع اجمليبني = 

 لتعيني مستوى الصعوبة فهي كما يلي3
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 3.2الجدول 
 معايير مستوى الصعوبة

 ادلعايري درجة الصعوبة
 صعب جدا % 02 –%  1

 صعب % 1: –% 00
 متوسط % 21 –% 0:
 سهل  12%-20%
 سهل جدا 011%-10%

 ( :711137)دينا،

أّما لقياس مستوى الصعوبة لكل سؤال، فكان الباحث يستخدم الّبنامج 
Software Anates Versi 402. .حواصل حساب مستوى الصعوبة ىف ادلالحق 

 قّوة التمييز .2
( إّن قّوة التمييز قادرة للتمييز بني الطالب 71173700قالت أريكونتو)

ذلم قدرة منخفضة. أّما ادلعادلة  ادلاىرين أو الذين ذلم قدرة عالية مع التالميذ الذين
 ادلستخدمة فهي كما يلي3

   
      

  
         

 التفصيل3

DP  قّوة التمييز = 

SA  عدد ادلشرتكني من الفرقة العليا بإجابة صحيحة = 
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SB   =عدد ادلشرتكني من الفرقة السفلى بإجابة صحيحة 

IA   عدد األمثل من أحد الفرقة = 

سؤاال جيدا كان أم سؤاال ضعيفا فادلقياس ادلستخدم على النحو  لتعيني السؤال
 التايل3

 3.3الجدول 
 معايير قوة التمييز

 المعيار قّوة التمييز
Negatif– 10 % ضعيف جّدا 

 ضعيف % 01 –% 01
 مقبول 71% – 71%
 جّيد 91% –% 1:
 جّيد جّدا 011% - 21%

 (7111379)دينا،

 Softwareلكل سؤال، فيستخدم الباحث الّبنامج  قّوة التمييزأّما لقياس 
Anates Versi 402.  ىف ادلالحق. قّوة التمييزحواصل حساب 

 اختبار الصدق .3
يستخدم الباحث اختبار الصدق دلعرفة صحة أدوات البحث ادلستخدمة. قالت 

( إّن األدوات الصادقة فهي تقدر على القياس ما يراد قياسو 71173700أريكونتو )
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وكانت حواصل البيانات مناسبة بادلتغري ادلبحوث. اختبار الصدق ادلستخدم مبعادلة 
 كما يليPearson Product Moment  3الطريقة 

    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy

 

 التفصيل3

Rxy   معامل االرتباط بني متغريات =X  وY 

X درجات الوحدات لكّل اجمليبني = 

Y الدرجات القصوى الىت حصل عليها اجمليبني = 

N رلموع اجمليبني = 

 الصدق لكل السؤال فيستخدم الباحث ادلعايري كما يلي3لتعيني 

 3.4الجدول 

 معايير الصدق

 السؤال الصدق لكل
 المعايير rxyقيمة  

1011< rxy<1071 منخفض جّدا 
1071< rxy<1091  منخفض 
1091< rxy<1001 متوسط 
1001< rxy<1011 عال 
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1011<rxy<0011 عال جّدا 
 (7112322)أريكونتو،

أقّل من حساب rفكان السؤال صادقا. وإذا كان جدول rأكّب من حساب rو إذا كان 
r فكان السؤال غريصادق. وكان جدولr12لى مستوى الثقة %عحتصل  جدول. 

 Softwareأّما لقياس اختبار الصدق لكل سؤال، فيستخدم الباحث الّبنامج 
Anates Versi 402حواصل حساب اختبار الصدق ىف ادلالحق . 

 اختبار الثبات .4
( إّن ثبات االختبار ىو مستوى الثبات من االختبار، 7110321قال موناف )

 االختبار الثبايت ىو االختبار الذى حيصل على البيانات ثباتا.  

يستخدم الباحث اختبار الثبات دلعرفة ثبات األدوات. وسيستخدم الباحث 
 كما يلي3اختبار الثبات بادلعادلة  

    (
 

   
) (

    ∑   

  

) 

 صيل3التف

R11 ثبات أدوات البحث = 

K رلموع الوحدات = 

Vt  التباين = 
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 النسبة حصلت على تقدير  
 

   
 النسبة حصلت على تقدير  

        
   

فيستخدم ادلقياس كما  ثابتّ ال ختبارأم غري اال ثابتّيا كان ختبار اختبارالتعيني اال
 يلي3

 3.5  الجدول
 معايير الثبات

 المعايير الثبات
1،11 <r ≥0،11 جيد جدا 
1،01<r  ≥ 1،11 جيد 
1،91<r  ≥ 1،01 مقبول 
1،71<r  ≥ 1،91 ضغيف 
1،71<r  ≥ 1،11 ضغيف جدا 

 (7112322)أريكونتو،

 فاالختبار ثابت جدولr11  >rإذا كان 

 فاالختبار غري ثابت جدولr11  <rوإذا كان 

 Sofwareأّما لقياس اختبار الثبات لكل سؤال، فكان الباحث يستخدم برنامج 
Anates Versi 402 . .حواصل حساب اختبار الثبات ىف ادلالحق 
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 ز. طريقة جمع البيانات
 أّما طريقة مجع البيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث فهي كما يلي3

 االختبار .0
 باخلطوات اآلتية3يقّدمو الباحث جلمع البيانات ىف ىذا البحث  االختبار الذى

 االختبار القبلي . أ
يقّدم الباحث االختبار ادلوضوعي. أّما الغرض األساسّي من إعطاء ىذا االختبار 

 فهو معرفة درجة التالميذ على قدرة ترمجة اللغة العربية قبل استخدام طريقة التمييز.

 االختبار البعدي . ب
الباحث االختبار ادلوضوعي. أّما الغرض األساسّي من إعطاء ىذا االختبار يقّدم 

 فهو معرفة درجة التالميذ على قدرة ترمجة اللغة العربية بعد استخدام طريقة التمييز.

 االستبيان .2
االستبيان ىو أداة البحث ادلنشورة بعد ادلعاجلة ىف الفرقة التجريبية. كان ىذا 

ة استجابة التالميذ بعد تعليم الرتمجة باستخدام طريقة االستبيان يهدف إىل معرف
قائمة بشكل  Likertالتمييز. أما ادلقياس ادلستخدم يف ىذا االستبيان فهو مقياس 

 (.checklistالتدقيق )
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 طريقة تحليل البيانات . ز
 تحليل االختبار .1

 Software  SPSS Versi 17و ىف حتليل االختبار  يستخدم الباحث الّبنامج 
( إّن حتليل االختبار 710:3:1وقالت مهارمة  ) .Microsoft Excel 2010و  

 3باخلطوات كما يلي Software SPSS Versi 17 باستخدام برنامج
اختبار التسوية مستخدم دلعرفة توزيع البيانات من عينة البحث توزيعا سوّيا كان أم  .أ 

 توزيعا شاّذا.
ع شاّذ ، فاالختبار التايل ىو إذا كانت عينة البحث ذلا توزيع سوّي أم توزي .ب 

 اختبار التجانس دلعرفة تباين العينة ادلأخوذة من رلتمع البحث.
إذا كانت البيانات من االختبار القبلي والبعدي ذلا توزيع سوي وادلتجانس  .ج 

فاالختبار التايل ىو اختبار الفرق بني ادلتوسطني باستعمال االختبار اإلخصائي 
Indefendent Sample t-test وتفسري نتائجها ىو ىف اجلدول .Equel 

Variance Asumed )عدد التباين متسوي( 
إذا كانت البيانات من الفرقتني ذلا توزيع سوّي و غري متجانس فاالختبار التايل ىو  .د 

 Indefendentاختبار الفرق بني ادلتوسطني باستعمال االختبار اإلحصائي 
Sample t-testاجلدول . وتفسري نتائجها ىو ىف Equel Variance Not 

Asumed .)عدد التباين غريمتسوي( 
و إذا كانت البيانات أم إحدى البيانات من الفرقتني ذلا توزيع شاّذ، فاختبار الفرق  .ه 

 .Mann-Whitney Uبني ادلتوسطني يستعمل االختبار اإلحصائي

 ىف ادلالحق. أّما حواصل حساب حتليل االختبار
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و  دلعرفة مؤشر االكتساب. مستخدم Microsoft Excel 2010 أّما الّبنامج 
مؤشر االكتساب يهدف إىل معرفة ارتفاع قدرة التالميذ على ترمجة اللغة العربية 

 باستخدام طريقة التمييز بادلعادلة كما يلي3

  (g) =       

         
 

 التفصيل3

T1 قيمة االختبار القبلي = 

T2  البعدي= قيمة االختبار 

Tmax القيمة القصوى = 

( إّن معايري مؤشر االكتساب يقّدم :710039( ىف ريين )Hakeقال حكى )
 كما يلي3

 3.6الجدول 
 معايير االكتساب

 ادلعايري قيمة االكتساب
 g >1021 عال 

10:1<g<1021 متوسط 
 g≤ 10:1 منخفض 

 

 أّما حواصل احلساب من قيمة االكتساب فيعرف ىف ادلالحق
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 تحليل االستبيان .2
قائمة بشكل  Likertأما ادلقياس ادلستخدم يف ىذا االستبيان فهو مقياس 

(. و البيانات احملصولة عليها الىت حيّللها الباحث باخلطوات كما checklistالتدقيق )
 يلي3

 عدد قيمة االستجابة احملصولة عليها من كل عمود -
 ضرب قيمة العمود بقيمة االستجابة لكل عمود -
 تقسيم احلواصل من اخلطوات السابقة مبجموع اجمليبني. -

 القيمة احملصولة عليها يتغريىا الباحث إىل نسبة مئوية بادلعادلة كما يلي3

     
(قيمة ادلتوسط)
  القيمة القصوى  

 القيمة 

بعد نيل النسبة ادلئوية عن استجابة التالميذ اإلجيابية لكل البند، فاخلطوات التالية 
 النسبة ادلئوية ىف كل البند و تقسيم حواصل القيمة مبجموع البند.ىي عدد 

 أّما ورقة االستبيان فهي كما يلي3

  3.7الجدول 
 ورقة االستبيان

 معيار اإلجابة البيان رقم
SS S T ST 

    استخدام طريقة التمييز ركز على اىتمامي  0
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 بتعليم ترمجة القرآن وكتب الرتاث  
التمييز باستخدام النص القرآين عملية دترين  7

 زلبوب شديدا
    

تعليم ترمجة القرآن و كتب الرتاث بواسطة  :
 طريقة التمييز يشجع تعّلمي فيها

    

     التمييز(أحب طريقة )طريقة  9
أتعلم ترمجة القرآن وكتب الرتاث ألجل التسلية  2

 وعدم الضغط فحسب
    

ترمجة القرآن ىف كان طريقة التمييز سهلة علي  0
 وكتب الرتاث

    

تعلم كان استخدام طريقة التمييز إكرتاثا يل ىف  2
 ترمجة القرآن وكتب الرتاث

    

كانت حواصل التعليم باستخدام طريقة التمييز   1
 تعلم ترمجة القرآن وكتب الرتاثاىتمامة يل ىف 

    

ّمل يل ىف ادلكان استخدام طريقة التمييز غري  1
 القرآن وكتب الرتاث تعلم ترمجة

    

كان تطبيق طريقة التمييز و دترينها دفعا يل ىف  01
 تعلم ترمجة القرآن وكتب الرتاث

    

 التفصيل3

SS         موافق جدا =      T   غريموافق = 
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S        موافق =ST غريموافق جدا = 


