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 الثالث الباب

البحث طريقة  

 البحث طريقةأ . 
 هي( ٦٥٢:١۹۹٦) اإلندونيسية للغة الكبري املعجم عند الطريقة

 اهلدف لتحقيق النشاط تنفيد يف الشخص يسهل الذي العمل نظام
" حبثا – يبحث – حبث" كلمة من مأخذ هو لغة البحث أما. املعني
 نشاط هو إصطالحا والبحث( ٢٧:٢۰۰٥ ،املنجد" )طلبه" مبعىن
 وموضوعيّا نظامّيا يعملها يتال البيانات وتقدمي والتحليل واإلنتاج اجلمع
 العامة األساسية لتطوير وسيلة الفرض لتحقيق أو املشكلة لتحليل

 (.١۰٢٨:١۹۹٦، اإلندونيسية للغة الكبري املعجم)
 اليت اخلطوات هي( ٢٦:٢009 ،ديتا) يولينىت عند البحث وطريقة

 من األجوبة لنيل أو املشكلة حلّ  لنيل ومدبّرا نظامّيا الباحثة عملهات
 طريقة إن( ٢:٢0١١) سوغيون قولل ةمناسب وهذه. املعينة األسئلة
 مع البيانات على للحصول علمية طريقة هى حقيقتها ىف البحث
 .املعّينة والفائدة الغرض

 فعالية ملعرفة البحث، هذا يف جتريبية شبه طريقة ةالباحثة ستخدمتو 
رتقية ل (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC )السياقي  التعليماستخدام 
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 الباحثة ستخدمت, ذلك ومع. مفردات اللغة العربية على التالميذ قدرة
 Non-Equivalent Control Group) البحث هذا ىف البحث تصميم

Design) .و التجريبة اجملموعة وهي جمموعتني من التجريبة هذه وتكون 
 معاملة تعامل اليت اجملموعة هي التجريبة اجملموعة. الضابطة املمجموعة

 معاملة تعامل ال اليت اجملموعة هي الضابطة اجملموعة و، معينة
 :التايل النحو على الباحثة ظهرهت كما التجريبة كاجملموعة

 ١.٣ل الجدو 
 غورف فيالن أيقو نون تصميم

 

 

 
 
 :لبيانا
E    = املعاملة تعطى اليت  التجريبة اجملموعة 
K   = املعاملة تعطى مل اليت الضابطة اجملموعة 
X   = السياقي  التعليم املعاملة( gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC)  

Oاستخدام قبل التجريبة اجملموعة به تقوم الذي القبلي االختبار =   ١ 
 (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC )السياقي  التعليم

 

O٢ X O١   E 

O٤  O٣   K 
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Oاستخدام بعد التجريبة اجملموعة به تقوم الذي البعدي االختبار   =٢ 
 (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC )السياقي  التعليم

O استخدام بدون الضابطة اجملموعة به تقوم الذي القبلي االختبار= ٣ 
 (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC )السياقي  التعليم

Oالتعليم بدون الضابطة اجملموعة به تقوم الذي البعدي االختبار=  ٤ 
 (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC )السياقي 

 البحث وعينته مجتمعب . 

البحث مجتمع.  ١  

 هو البحث جمتمع إن( ١١٧:٢0١١) سوغيونو قال
 املعينة والطبيعة اجلودة موضوع من تتكون اليت التعميمة املنطقة
 البحث هذا يف واجملتمع .لتخّلصه و لتعّلمه الباحثة ثبتهات اليت
 يف املدرسة الثانوية الفالح داغا امنثال صفال تالميذ مجيع هو

 ٢۰١٢   - ٢۰١١ الدراسي عام باندونج
البحث عينة.  ٢  

 جزء هي البحث عينة إن( ١١٨:٢0١١) سوغيونو قال
 هذا يف البحث عينة و. اجملتمع هاملك اليت والطبيعة العدد من

من  الثامنصف الني مها صف منميذا ستون تل يعىن البحث
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صف الو  التجريبةكاجملموعة  (Dاملدرسة الثانوية الطابعية د )
كاجملموعة الضابطة،  (Eمن املدرسة الثانوية الطابعية ) الثامن
 ٢۰١٢ – ٢۰١١ الدراسي عام

البحث متغيراتج .   

 املتغرّي  مها ،متغرّيين إىل البحث هذا يف البحث متغرّيات تتكّون
 ، يعين :التابع واملتغرّي  املستقلّ 

 gnineaeL ) السياقي التعليماستخدام  هو( X) املستقلّ  املتغرّي .  ١

iea gnihcaeL laetnetniC)  

قدرة مفردات  على التالميذ مهارة هو( Y) التابع واملتغرّي . ٢ 
 اللغة العربية

      r 

 البحث أداة د .

 جلمع الباحثة ستخدمهات أوبراعة أداة هي البحث أداة   
(. ٢۰۰٢:٢٣٦ أريكنطا،) النتائج ولتجهيز عمله ليسهتول البيانات

 :التايل النحو على فهي البحث هذا يف املستخدمة األداة أّما

االختبار.  ١  

X Y 



 

30 
Adrianti, 2016 
PENGARUH CTL TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 للحصول األفراد إىل الباحثة عطيهت مقياس هو االختبار    
 العمل يف أو الشفهي أو الكتابة يف سواء اجلّيدة اإلجابات على
 ىلإ الكتاب االختبار الباحثة عطيت(. ١۹٨۹:١٢۹ سوجانا،)

 بعد و قبل يعين األخري، االختبار و األول االختبار يف التالميذ
،  (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC ) السياقي التعليماستخدام 

 قدرة مفردات اللغة العربية. على التالميذ مهارة درجة ملعرفة

اإلستبيان.  ٢  
كان اإلستبيان هو إحدى الوسائل جلمع البيانات يف حبث   

 (.١٥١: ٢00٣ ،)سوكردي ماعيتجالرتبوي و اال

اإلستيان تكميلية للبيانات  الباحثة تقدم هذه الدراسة، يف 
حصوال على املعلومات املتعلقة هلذا البحث، وللحصول على 

اللغة العربية  مفرداتالبيانات عن جتارب التالميذ يف تعلم 
. (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC ) السياقي التعليمباستخدام 

نوع من اإلستبيان املستخدم هو االختيار من متعدد اإلستبيان 
شخصا من الفصل  ٣0و ملء الفراغ. و عدد املشرت كني 

 التعليميب. و كان اإلستبيان حول املعرفة التالميذ عن تأثري يالتجر 
على قدرة مفردات  (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC )السياقي 
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. و تفسري ذلك على سؤاال ٢0 من فيهاللغة العربية. و تتكون 
 النحو التايل:

٣.١جدول   

 رقم األسئلة رقم السؤال عدد ٪
٢0 ٤ ۱‚٤‚٣‚٢ رأي التالميذ على  

 دراسة اللغة العربية
١ 

سعي التالميذ لرتقية  ٥ ١ ٥
ةفهم العربي  

٢ 

۱۰ ٧‚٦ ٢  يفالتالميذ  آراء 
 مفردات اللغة العربية

٣ 

۱۰ ٨ ٢‚9 تواجه الصعوبات اليت  
التالميذ يف تعلم 

 مفردات اللغة العربية

٤ 

 رتقيةجهود التالميذ ل ۱۰ ١ ٥
قدرة مفردات اللغة 

 العربية

٥ 

 ٦ مفرداتطريقة تعليم  ۱۱ ١ ٥
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 املعروفة
مل التالميذ من ٓ  ا ۱٢ ١ ٥

اللغة العربية وأسالب 
 تعليمها

٧ 

۱۰ ٢ ۱٣‚۱٤ معرفة التالميذ عن  
 السياقي       التعليم

( gnineaeL iea 

gnihcaeL laetnetniC)  

٨ 

٣0 ١٦، ١٥ ٦ ،
١٨، ١٧ ،
١9 ،٢0  

التالميذ عن  آراء
 السياقي       التعليم

( gnineaeL iea 

gnihcaeL laetnetniC) 
يف تعليم مفردات 

 اللغة العربية

9 

 

  إجراءات البحثە . 
المرحلة اإلعدادية.  ١  
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النظريات املتصلة دراسة الكتاب، وهي مجع املواد أو أ . 
 باملشكلة. وحاصل على دراسة الكتاب قاعدة لقيام البحوث.

درسة املاملقابلة على األساتيذ ب الباحثة تاملقابلة، أجنز ب . 
 الثانوية الفالح داغا باندونج. 

 السياقي    التعليمعمل ختطيط التنفيذ التعليمية باستخدام ج . 
( gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC)  مفردات على التالميذ قدرة

 اللغة العربية.

ة البحث فهو االختبار التحريري الذي يتكون من اتصنيع آدد . 
.سؤاال ٢0 سؤاال. واإلستبيان يتكون من ١٥  

المرحلة التنفيدية.  ٢  

 الغرض أّما. كتابةال اختبار الباحثة تقدمو  ،القبلى االختبار
 التالميذ مهارة درجة ملعرفة فهو االختبار هذا إعطاء من األساسيّ 

 ) السياقي    التعليم استخدام قبل قدرة مفردات اللغة العربية على
gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC). 

 البحث موضوع اىل املعاملة ةالباحثة قّدمت ،املعاملة
 يف (gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC ) السياقي التعليم باستخدام

 .العربية اللغة تعليم
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 أّما. كتابةال االختبار الباحثة تقدم ،البعدى االختبار
 مهارة درجة ملعرفة فهو االختبار هذا إعطاء من األساسيّ  الغرض
وسيلة   استخدام بعد قدرة مفردات اللغة العربية ترقية على التالميذ

 .بطاقات اللغة
اإلستبيان إىل موضوع  الباحثة إعطاء اإلستبيان، أعطت

 ) السياقي  التعليمالبحث. وهدفها ملعرفة اجابة التالميذ على تأثري 
gnineaeL iea gnihcaeL laetnetniC)  على قدرة مفردات اللغة
 العربية.
 

 واالستنتاج البيانات تحليلف . 

وثباتها البيانات صدق اختبار.  ١  
اختبار صدق بياناتأ .   

 وحدات صدق الختبار البيانات صدق اختبار ينّفذ
 الباحثة ستخدمت .صادقة غري أو البحث  أداة من األسئلة
 :يلي كما إحصائه يف جافّ  برقم taunet  naanht صيغة

r𝑥у =
N(∑xy) − (∑x)(∑у)

√(𝑁. ∑χ²−(∑χ²) (N. ∑у² − (∑у)²)
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 لبيان :ا

xyr  : املتغريات بني االرتباط معامل X و Y 

N   : الطالب عدد 

X : واحد ؤالس يف التالميذ اتدرج عدد 

Y : التالميذ درجة مجيع عدد 
∑XY    :واحد سؤال يف التالميذ اتدرج عدد بني بو الضر  عدد 

  .عدد و

(٧٢:٢00٧, أريكنطا) التالميذ اتدرج مجيع  

 الباحثة فّسرهات االرتباط معامالت على احلصول بعد
, مانحري سو ) يلفوردجل االرتباط معامل تصنيف باستخدام

 :يلي كما( ٦١:٢0١0

٣.٢ جدول   

 جيلفوردل االرتباط معامل
 ترجمةال المنتج لحظة
۰،۰۰- ۰،٢۰ 

 
 هناك كان ص و س املتغريات بني
 كانت العالقة ولكن عالقة، فعال
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۰،٢۰- ۰،٤۰ 
 

 
۰،٤۰- ۰،٧۰ 

 
 

۰،٧۰- ۰،۹۰ 
 
 

۰،۹۰- ١،۰۰ 
 

 جدا منخفضة أو جدا ضعيفة
 على) ارتباط تذكر تكاد ال حبيث
 بني ترابط هناك ليس انه افرتاض
 ص و س املتغريات

 
 إرتبات هلا ص و س املتغريات بني

 منخفضة أو ضعيفة
 
 عالقة هناك ص و س املتغريات بني
  متوسطة أو معتدلة من
 
 عالقة هناك ص و س املتغريات بني
  عالية أو قوية
 
 عالقة هناك ص و س املتغريات بني
  جدا عالية أو جدا قوية

  

 الثبات اختبارب . 
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ة حسب تستطيع ميكن تصديقه االثبات هو شيئ أد
ة جامع البيانات ألن أدة خالصة ااملستعمال كما أد
 (١٧٨: ٢00٦أحسن )أريكونطا، 

التساق الداخلي إختبار الثبات أدة مفاعل با
 nnare عادلةل مب( اليت حتلSplit-Half) التجزئةبتقنيات 

naninuie ،التالية: 

 

r11    =    2rxy 

             (1 + rxy) 
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٣.٣جدول   

 جيلفوردل االرتباط معامل
 االرتباط معامل يرالمعا
 جدا عال
 عال 
 متوسط 
 منخفض 

 جدا منخفض

۰،۹۰ – ١،۰۰ 
۰،٧۰ – ۰،۹۰ 
۰،٤۰ – ۰،٧۰ 
۰،٢۰ – ۰،٤۰ 

۰،۰۰ – ۰،٢۰ 
 

 الفرضية اختبار.  ٢
 البعدى واالختبار القبلي االختبار نتائج على قيمة تعينيأ .  

(، Yاملتوسطة املتغرية )و ( Xاملتغرية ) املتوسطة نتيجة حبثب . 
 : التالية الصيغة باستخدام
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االحنراف تربيع حسابج .   

باملعادلة : Xاالحنراف املعيار قيمة املتغري  حسابا  
X1 = x1 – M1  

باملعادلة : Yاالحنراف املعيار قيمة املتغري  حسابا  
X2 = x2 – M2 

 

جتربة الفرضيةد .   

to  =
𝑀₁ −𝑀₂

√(
Σx₁² + Σx₂²

𝑁₁+  𝑁₂−2
)(

𝑁₁ + 𝑁₂

𝑁₁.𝑁₂
)

 

 البيان :

X1 الفصل التجرييب١= املتغري / 

X2  الفصل الضابط٢= املتغري / 

M1  املعدل ملتغري =X١ 

M2  املعدل ملتغري =X٢ 

x1  = ١احنراف التقدير ملتغري 

x2  ٢= احنراف التقدير ملتغري 

= عدد املستجيبني     N    
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 عيار التاىل :املب  toإعطاء التفسري على 

 Yو  Xبني متغري  دالّ : "هناك فرق  (𝐻𝑎) وجهة. الفرضية امل١
 Yو  Xبني متغري  لّ ا: "ليس هناك فرق د (𝐻𝑜) الصفريةالفرضية .  ٢

 الفرضية أو ال لفرضية بالرموز:  عد الدرجة احلرية، ملعرفة صحة  

to   =   df    = ( 21 NN   ) – 2  

 إذا بقرار. املتغرّيين بني فرق داللة بتعيني املوجهة الفرضية جتربة
. دال فرق هلما املتغرّيين هي لنتيجةفا ,ttabel من أكرب thitungكانت 
 يسل املتغرّيين هي ةجلنتيفا ,ttabel من أصغر thitung كانت  إذا ولكن،
 .دال فرق هلما

 من الباحثة تاستنتج البحث، خطوات كل من االنتهاء بعد
 .البحث حواصل

اإلستبيان.  ٣  

حتليل اإلستبيان، كان حاصل اإلستبيان حمسوبا بنسبة مئوية و 
 رمزه فيما يلي:

p = %100x
n

f

 
a نسبة مئوية اإلجابة =  
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f نكرر اإلجابة =  

e  =نياملستجيب عدد  


