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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 وعينته مكان البحث و مجتمعه . أ

 مكان البحث .1

البداية. المتكاملة  هذا البحث يقام بالمدرسة المتواسطة

وقعت المدرسة في معهد البداية اإلسالمية وفي شارع باتوججار 

 . 40561باندونج الغربيةالرمز الباريدي  شنجكورةقرية  13رقم 

 مجتمع البحث .2

في المدرسة  المجتمع في هذا البحث هو جميع التالميذ

 2015-2014المتواسطة البداية العام الدراسي 

 عينة البحث .3

وهي  VIII Bالعينة في هذا البحث هي التالميذ في الفصل 

ية وخمسون أنفار بكونه فئة تجربية التي يستخدمها الباحث نثما

   VIII Aفي تعليم تكلم اللغة العربية والفصل  الدور التناوبيطرقة 

 بكونه فئة ضابطة التي لم يستخدمها الباحث الطريقة في تعليمها.

 

 طريقة البحث . ب

المستخدم في هذا البحث هي منهج شبه التجريبي المنهج 

(experimental quasi بتصميم )nonequivalent control group 
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design  ألن قصد هذا البحث هو تثبيت تأثير إنجاز التالميذ قبل

 (Sugiyono  ,2012:76 استخدام التصرف وبعده )سوغيونوا

التقريب في هذا البحث هو التقريب الكمي يعني البحث 

يؤكد على التحليل في بيانات العددية و بمعني أّن البحث يؤكد 

على تحليل بيانات العددية حتى يكون أن يعرف العالقة الداللة في 

 .فيه المتغير و يظهر الموضوع المبحوث 

 ج. تصميم البحث

الضابطة غير  وأما تصميم هذا البحث هو تصميم مجموعة

  قال ناسوتيون (.nonequivalent control group designالمتكافئة )

Nasution   (2003:26 إن هذا التصميم يشكل الفرقة التجريبية و ،)

 :الفرقة الضابطة. والتصميم المستخدم في هذا البحث يعني 

 

 

 

 3.1الجدول 

 تصميم البحث

 

  

 الصورة:بيان 

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

O3  O4 
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:E الفصل التجريبى 

:K الفصل الضابط 

O1  :القبلى في الفصل التجريبى ختباراال 

O3 :القبلى في الفصل الضابط ختباراال 

X1 : اليدور التنياوبيطريقة تعلييم استخدام (rotating roles)  عليى

 الفصل التجريبى

O2 :البعدى في الفصل التجريبى ختباراال 

O4 :البعدى في الفصل الضابط ختباراال 

يشترك في هذا البحث الفصالن التجربية و الفصل الضابط و قام 

القبلى و البعدى في هذين الفصلين ولكن لهما  ختبارالباحث باال

 اإلجراءت المختلفة.

 

 د. التعريف اإلجراء

( أن متغير Suherman  ,2014:22 يقدم سوغيونو )في سوهيرمان

من النفس و أشياء أو عملية التي لها التغير البحث هو خلق أو قيمة 

المعين ويثبتها الباحث لدراستها واستنجاحها. وفي هذا البحث 

(. هذا Yو  المتغير التابع ) X))  متغيران هما المتغير المستقل

 المتغير شرح على النحو التالي:

يعنى استخدام طريقة تعليم (variabel X)  المتغيّرالمستقل -1

 .يالدور التناوب
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مهارة  في لتالميذايعنى قدرة (variabel Y) المتغيّر التابع  -2

 تكلم.ال

 و أما ارتباط بينهما فيستطيع الباحث يبيينها كما يلي:

     r 

 

ن، يعنى يعرف االرتباط بين المتغيّريأن البحث الموقف فس

 في مهارة تكلم اللغة العربية الدور التناوبيتعليم استخدام طريقة 

بعد  تكلمالمهارة  قدرةفي  التالميذ لمعرفة الحصول على للتالميذ

 .التصرفاعطاء 

 

 

 

 هـ. أدوات البحث

( أن األداة هي آلة 2010 :148)  Sugiyono  و ذكر سوغيونو

ة المالحظة. األدوات مستخدمة لحساب الظواهر العالمية و االجتماعي

. الصدق و الثبات اختبارنفسها وتُختبر ب كبها الباحثريالمستخدمة 

 التطوير أو تحديد األداة. سهولة لتركيبها، فال بد للباحث

وال  بد هذه األداة أن تقدر موضوعية. ومعنها أن قيمة أو إعطاء 

المعلومات لم يتأثرها األخر. ويستخدم الباحث بعض األداوات في هذا 

 البحث, وهي كما يلي :

 شفوي اختبار .1

X Y 
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 كلم.الت اختبارالمستخدم في هذا البحث فهو  ختبارأما اال

يعمله الباحث مرتين يعني في قبل عملية التعليم  ختباروهذا اال

البعدي(.  ختبارالقبلي( وفي بعد عملية التعليم )اال ختبار)اال

هو حساب قياس مهارة التالميذ في ف ختبارأهداف هذا اال وأما

تعليم ق طريقة باستخدام الجملة الصحيحة، قبل تطبي تكلمال

،يعتبر حساب تلك ختبارو بعده. في أثناء اال الدور التناوبي

المهارة إلى جوانب الكالم. و هذا تحديد األداة في الجدول 

 التالي:

 

 

 

 2.٣ الجدول

 العوامد المقاسة   

 العوامد المقاسة رقم

 اللفظ -١

 القواعد اللغوية -٢

 المفردات -٣

 الفصاحة -٤

 مادة الكالم -٥

 التفهيم -6

 Shihabuddin (2009:197)    صحاب الدين
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 3.3الجدوال 

 مقياس التقييم

 مقياس التقييم شرح

 90 – 100 جيد جدا

 80 – 89 جيد

 70 – 79 مقبول

 60 – 69 نقص

 

 و. عملية تطوير األدوات

 الصدق اختبار. 1

( هو مقدار 2006:168)  Arikunto  الصدق في قول أريكونتو

أو معيار يدل على مستويات صدق أداة. إن األداة الصدقة أو 

الصحيحة لها صدق عال. و بالعكس، إن األداة غير الصادقة لها 

 صدق منخفض.

الصدق المستخدم في هذا البحث هو تقريرى صدقي،  اختبار

 ه يستخدم أرآء العلماء.اختبارحيث 

إلى المشرف و معلم اللغة العربية  ختبارقدم الباحث أسئلة االيو 

عطى يو  التواسطة المتكاملة البداية للفصل الثامن.في المدرسة 

 كلم.تالمتعلقة بدرس ال ختبارالباحث التالميذ أسئلة اال
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 ز. طريقة جمع البيانات

ت هي خطوات في جمع او مما يجدر ذكره أن طريقة جمع البيان

 البحث. أما طريقة جمع البيانات البيانات إلجابة المشكالت أو فرضية

 ستخدمها الباحث في هذا البحث فهي:ي التي

 ختباراال .1

هييو حسيياب مهييارة فييي جانييب عقلييي أو  ختبييارهييدف هييذا اال 

 ختبيارعاب الميادة الدراسيية. و تُعميل عمليية هيذا االيمستوى است

المقيدم فيي  ختبياربعد الدراسية أو انتهياء نصيف السينة. و أميا اال

هييذا  الباحييث عمييليكلم. و تمهييارة اليي اختبييارهييو  ختبييارهييذا اال

 و بعده. التصرفمرتين، هما قبل إعطاء  ختباراال

. هيدف هيذا التصيرفقبل إعطياء  اختبارالقبلي، هو  ختبارأ( اال

 التصرفاألولى قبل إعطاء  لتكلمهو معرفة مهارة ا ختباراال

 .الدور التناوبيتعليم باستخدام طريقة 

. هدف التصرفبعد إعطاء  اختبارالبعدي، هو  ختبارب( اال

األخيرة بعد إعطاء  التكلمهو معرفة مهارة  ختبارهذا اال

 .الدور التناوبيتعليم باستخدام طريقة  التصرف

 

 ح. أسلوب تحليل البيانات

 )قبلي و بعدي و ترقية( ختبار. برامج اال1
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القبلي والبعدي  ختباروبعد الحصول على البيانات من اال

ثم يتتابع الباحث الى حساب التّرقيّة الّذي تم الحصول عليه من 

الفرق بين قيمة البعدي وقيمة القبلي التي تهدف إلجابة فرضية 

 الدور التناوبيطريقة تعليم البحث وهي تبحث في فعالية استخدام 

. في هذا البحث، على قدرة مهارة تكلم اللغة العربية للتالميذ 

مع  Microsoft Excel 2013اب التّرقيّة باستخدام حساب وحس

 الصيغة التالية:

×  القبل ختباراال –البعد  ختباردرجة االمعامل درجة الترقية )غ(=

100 ٪ 

 القبل ختباردرجة اال –الدرجة األعلى                    

درجيية  حصييول قيميية التّرقيّيية المعتدليية تنقسييم إلييى ثييالث فئييات،  

 وهي: 

 0،7: غ<   عالية -غ

 0،3< غ< 0،7:  معتدلة -غ

 0،3: غ > منخفضة -غ

 

 السوى ختباراال .2

  software SPSS versi 17في هذا البحث، يستخدم الباحث )

for windowsالسوى الدراك طبيعية عينة البحث.  ختبار( في اال
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-Shapiro) ختباراالحصائ المستخدم فهو اال ختبارفأما اال

Wilk بالمستوى الفعالى  )(α) sig  =0،05 ختباربمعايير اال 

  sig( مقبولة إذا كانت القيمة فعاليةHoفروض الصفرية )

 .sig > 0،05و المردودة قيمة الفعالى  0،05>

Ho   فروض الصفرية : أن العينتين من مجموع التوزيعات

 الطبيعية

Ha : أن العينتين ليست من مجموع  فروض المباشرة

 التوزيعات الطبيعية

 التجانس اختبار .3

في  (software SPSS versi 17  for windowsاستخدم الباحث )

التجانس الدراك متخالف العينة، هل العينة تستحق  اختبار

 sig <0،05المتخالف اآلخرى أو المتساوى. لو كانت القيمة 

فتلك  sig>0،05 فتلك البيانات متجانس، لو كانت القيمة 

 البيانات غير متجانس.

 الفروض اختبار .4

فيروض البحيث مين فصييل  اختبييارفيي هيذا البحيث، يحصيل 

القبلييييى والبعييييدى  ختبييييارالتجريبييييى والضييييبطي، ميييين قيميييية اال

 software SPSS versi 17  for)والمكاسييب منهمييا باسييتخدام 

windows) لييو كانييت القيميية .sig (2-tailed) >0،05  ففييروض

، لييو كانييت مقبييول Haو فييروض المباشييرة  مييردود Hoالصييفرية 
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و  مقيول Hoففروض الصفرية  sig (2-tailed) <0،05    القيمة

 مردود. Haفروض المباشرة 

 

 

 

 

  


