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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 موقع البحث و مجتمعه و عينته  . أ

 البحث . موقع۱

استخدمت الباحثة موقع البحث فى املدرسة الثانوية اإلسالمية الّرحمه، 

 .۲۰۱٦/ ۲۰۱۵. فى العام الدراس ى باندونج ۱٤۰بشارع سوكاجدي رقم 

 . مجتمع البحث٢

ليه البحث لتحصيل البيانات التى إمجتمع البحث مهم جدا، ألنه يحتاج 

و كل التلميذ فى الفصل تتعلق بالبحث. كان مجتمع البحث فى هذا البحث ه

 تلميذا. ٦۰بعددهم  باندونج الثامن باملدرسة الثانوية سوكاجدي

 . عينة البحث۳

ّرر مجتمع البحث، فقّررت الباحثة عينة البحث. وعينة البحث   
ُ
بعد ما ق

هي بعض من مجتمع البحث. وبمناسبة تلك الحال، فتأخذ الباحثة عينة 

 non عينة غير  العشوائيا )لصىى بالرريقة البحث و هي بعض من عدد املجتمع األ 

random sampling)وعينة البحث فى هذا البحث هي التالميذ فى الفصل الثامن ، 

وهو الفصل التجريبي  أ()تلميذا. التالميذ في الفصل الثامن  ٦۰بعددهم 

وهو الفصل الضابط ب( )تلميذا و التالميذ في الفصل الثامن  ۳۰بعددهم 

 ذا.تلمي ۳۰بعددهم 

 تصميم البحث . ب

 quasi experimentalأّما تصميم البحث الذي تستخدمها الباحثة فهو 

nonequivalent control group design.  فى هذا التصميم فرقتان مقارنتان و هما

تلميذا. تعرى  ۳۰تلميذا و الفصل الضابط بعدد  ۳۰الفصل التجريبي بعدد 

 ي لتعرف األحوال األولى. الباحثة كال الفرقتين االختبار القبى

و بعد أن تعرى الباحثة االختبار القبىي ستعرى الباحثة تربيق طريقة 

ملعرفة حوالصل استيعاب التالميذ للمفردات  املظاهرة فى الفصل التجريبي
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. وال تعرى الباحثة تربيق طريقة املظاهرة فى الفصل الضابط، وبعبارة العربية

 العادة.أخرى أّن عملية التعليم تجرى ك

بعد االنتهاء من عملية التعليم فى كال الفرقتين، ستقوم الباحثة باالختبار 

بتربيق طريقة املظاهرة لترقية استيعاب مفردات اللغة ملعرفة حوالصل البعدي 

العربية للتالميذ. وكان تعيين العينة فى كال الفرقتين ال ينتخب انتخابا عشوائيا، 

صّور الباحثة تصميم البحث فيما يىي:ولكن بتربيق الفرقة املوجودة. 
ُ
 وت

 

 

 بيان الصورة:

:E الفصل التجريبي 

:K الفصل الضابط 

O1  :االختبار القبىي في الفصل التجريبي 

O3 :االختبار القبىي في الفصل الضابط 

X1  :تربيق طريقة املظاهرة عىى الفصل التجريبي 

O2 : ختبار البعدي في الفصل التجريبياال 

O4 :االختبار البعدي في الفصل الضابط 

 (۱۱٦, ص. ۲۰۱۵) سوغيونو

استنادا الى تصميم البحث، كانت دراسة شبه التجريبية مستخدمة في 

مجموعتين وهما مجموعة التجريبة وضابرة. وأعرى الباحثة الفصلين االختبار 

ت اللغة العربية من قبل، ثم القبىي ملعرفة قدرة عىى استيعاب مفردا

استخدمت فيهما املعالجة املختلفة، وبعدها ثم إعرى الفصلين االختبار 

البعدي، ثم يقارن حوالصل االختبار البعدي مع حوالصل االختبار القبىي، حتى 

 نعرف درجة الكسب من الفصلين.

 طريقة البحث . ت

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

O3  O4 
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راسة شبه طريقة البحث التي تستخدمها الباحثة في هذا البحث هو د

، يعني هذه الرريقة املنهج الكّميّ  باستخدم (quasi experimentتجربية )

تستخدمها الباحثة عىى الفصل التجريبي و الفصل الضابط، عليهما إعراء 

معالجة املتفرقة. أما الفصل التجريبي فإعراء معالجة بتربيق طريقة املظاهرة 

يقة املظاهرة يعني بتربيق و أما الفصل الضابط فليس له معالجة بتربيق طر 

 طريقة التقليدية .

 تعريف االجرائيد. ال

قا باملوضوع السابق، تقسم الباحثة هذا البحث إلى متغّيرين، هما:
ُ
ُعل

َ
 ت

    X))  من املتغير املستقل تعريف االجرائي. ال۱

 .املتغير املستقل في هذا البحث هو تربيق طريقة املظاهرة

 (Yملتغير التابع )من ا تعريف االجرائي. ال۲

ترقية استيعاب التالميذ للمفردات املتغير التابع في هذا البحث هو 

 العربية.

 لصورة للعالقة بين متغيرين في هذا البحث عىى النحو التالي:

 

 

 

 بيان الصورة:

= X ( املتغير املستقل )تربيق طريقة املظاهرة 

= Y ( لل ترقية استيعاب املفردات العربيةاملتغير التابع)تالميذ 

r  فعالية املعامل املتغير =X  إلى املتغيرY ( ،۱٦, ص. ۲۰۱۵سوغيون ) 

(. Y( و املتغير تابع )Xهناك متغيران في هذا البحث. هما املتغير مستقل )  

و طريقة املظاهرة املستخدمة في دراسة اللغة العربية. و أما املتغير املستقل ه

في الفصل الثامن في  تالميذلل ترقية استيعاب املفردات العربيةاملتغير التابع فهو 

املدرسة سوكاجدي باندونج. بعد تعري الباحثة املوقف فستعرف ارتباط 

Y 
r 

X 
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م مفردات اللغة 
ّ
العربية ملعرفة متغّيران, يعني تربيق طريقة املظاهرة في تعل

 حصول عىى ترقية استيعاب املفردات بعد تعري املوقف. 

 

 أداة البحثه.  

وأّما أداة البحث املستخدمة للحصول عىى البيانات في هذا البحث في 

  شكل االختبار ، وهي:

 . االختبار۱

وهو مستخدم ملعرفة قدرة التالميذ عىى استيعاب مفردات اللغة العربية  

ختبار القبىي واالختبار البعدي بعد تربيق طريقة املظاهرة في قبل تنفيذ اال 

تعليم مفردات اللغة العربية. وفي هذا البحث تستخدم الباحثة االختبار 

املوضوعي في شكل سؤال اختبار املزاوجة بين الصورية واملفردات و املزاوجة 

سؤاال.  ۲۰در  الجملة الكلمة اللغة العربية و الكلمة اندونسييا التى يقدمهما امل

 ۰)واحد(، وسوف يعري  درجة  ۱إذا وجب السؤال بصحيح فيعري درجة 

)لصفر( الجابة خاطئة. وأجري الباحثة االختبارين مرتين، قبل عملية التعليم هي 

 االختبار القبىي وبعد تربيق طريقة املظاهرة هي االختبار البعدي.

۱.۳جدول   

 سؤال االختبار القبلي والبعدي

مجموع 

السؤ   

رقم 

 سؤال
ر االختبار

ّ
 رقم مؤش

۱۰ ۱۰-۱  ۱ املزاوجة بين الصورية واملفردات املزاوجة 

۱۰ ۲۰-۱۱ املزاوجة بين الجملة الكلمة اللغة  املزاوجة  ۲ 
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 العربية و الكلمة اندونسييا

 

 

 

 . االستفتاء٢

. ألنها تريد أن تنال إجابة Guttmanتستخدم الباحثة مقيا  غوتمان 

لة املسؤولة. و البيانات املوجودة هي بيانات الفترة أو نسبة قوية إلى املشك

انقسام ثنائية )متناوبان( نحو "نعم" أم "ال". و هذا االستفتاء تصنعه الباحثة 

( و اإلجابة 1. و اإلجابة املرتفعة لها درجة واحدة ).(√)بشكل قائمة التدقيق 

 (.0املنخفضة لها درجة لصفر )

 ۲.۳الجدول 

 اءشعرية االستفت

 مؤشر
رقم بنود 

 السؤال

مجموع 

 السؤال
% 

 ۱۰ ۱ ۱ يحّب التالميذ اللغة العربية

التالميذ يواجهون الصعوبات فى تعليم 

 مفردات اللغة العربية
۲ ۱ ۱۰ 

آراء التالميذ عن طريقة التعليم مفردات 

 اللغة العربية
۳ ۱ ۱۰ 

 ٤۰ ٤ ٤-۷ آراء التالميذ عن طريقة املظاهرة

عن تأثير طريقة املظاهرة آراء التالميذ 

 استيعاب مفردات اللغة العربية لترقية
۱۰-۸ ۳ ۳۰ 

 ۱۰۰ ۱۰  املجموع
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 و. عملية تطوير األداة

 . اختبار صدق األداة۱

واختبار الصدق تستخدمه الباحثة في هذا البحث هو اختبار الصدق  

هذا  يعني تستشير الباحثة عن األداة املستخدمة  في (،Judgmentالتقريري )

البحث إلى معلم في جامعة إندونيسيا التربوية وهو مشرف الرسالة ثم تستشير 

إلى مدير املدرسة واملدرسة في املدرسة الثانوية سوكاجدي باندونج. واستنادا إلى 

 آرئهم فاستنتج الباحثة أن األداة املستخدمة في هذا البحث الصادق.

 . اختبار ثبات األداة۲

ثبات، تستخدم الباحثة االختبار باألدوات لتفسير هذه نتيجة ال 

Anatest.V4 .إذا كانت قيمة ثبات االختبار أكبر من  قيمة االرتباط فاألداة ثباتا .

وبالعكس إذا كانت قيمة ثبات االختبار أقل من قيمة االرتباط فاألداة غير ثباتا. 

 ثبات وهو:ولتعيين انواع الثبات, نستريع أن ننظر عىى هذا الجدول في تفسير ال

 ۳.۳جدول 

 معايير الثبات

 معايير الثبات معامل االرتباط

0,81  r  1,00 مرتفع جدا 

0,61  r  0,80 مرتفع 

0,41  r  0,60 كاف 

0,21  r  0,40 منخفض 

0,00  r  0,20 منخفض جدا 

 (۷۵, ص. ۲۰۱۰أريكونتو )

 ز. طريقة جمع البيانات
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لبحث هي أما طريقة جمع البيانات التى تستخدمها الباحثة في هذا ا

 استخدام االدة فيما يىي:

 املالحظة .1

طريقة املالحظة تستخدمها الباحثة ملعرفة موقع املدرسة، 

والهيكال التنظيمي، و طريقة التعليم في تعليم اللغة العربية، 

ة العربية للتالميذ عىى الفصل الدراس ي وحوالصل تعليم مفردات اللغ

 املاض ي.

 قدرة التالميذ على استيعاب املفردات ر االختبا  .2

وهو اختبار التحصيل الدراس ي. وهو مستخدم في االختبار القبىي 

اللغة العربية قبل تنفيذ  ملعرفة التالميذ عىى استيعاب املفردات

بار البعدي مستخدم عملية التعليم بتربيق طريقة املظاهرة. واالخت

اللغة العربية بعد عملية  ملعرفة التالميذ عىى استيعاب املفردات

 التعليم.

  استفتاء .3

و هو طريقة جمع البيانات تعملها الباحثة بواسرة إعراء بعض 

(. ١٤٢،ص. 2015األسئلة أو البيان الكتابي إلى املستجيب, )سوغيونو، 

ء التالميذ عن تعليم و قصد استخدام االستفتاء هو معرفة أرا

 املفردات اللغة العربية.

. ألنها تريد أن تنال Guttmanو تستخدم الباحثة مقيا  غوتمان 

إجابة قوية إلى املشكلة املسؤولة. و البيانات املوجودة هي بيانات 

الفترة أو نسبة انقسام ثنائية )متناوبان( نحو "نعم" أم "ال". و هذا 

. و اإلجابة .(√)كل قائمة التدقيق االستفتاء تصنعه الباحثة بش

 (.0( و اإلجابة املنخفضة لها درجة لصفر )1املرتفعة لها درجة واحدة )

 ح. تحليل البيانات
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بعد جمع البيانات فالخروة التالية هي تحليل البيانات وفقا  القتراب 

ألن البيانات في هذا البحث هي البيانات الكمية، فرريقة معالجة ذلك  البحث.

 الل تقنية اإلحصاء.من خ

 . جهاز اإلختبارات )القبلي، البعدي، والترقية(۱

ترقية بعد الحصول عىى بيانات نتيجة االختبار القبىي و البعدي، فتدريج 

  (gain)الكسبترقية و  االختبار القبىي و البعدي.الفرقة بين من  (gain) الكسب

إلى استعمال يهدف لالجابة عىى فرضيات البحث. و يحتاج هذا التدريج 

Microsoft Excel 2007 :مع لصيغة التالية  

( = gمقيا  الكسب )
القبىي االختبار – البعدي االختبار  

الدرجة القصوة − االختبار القبىي
 0 100 % 

 درجة حصول قيمة الترقية املعتدلة املصنفة عىى ثالث فئات، وهي: 

 ۷,۰: مع غ<   عالية -غ

 ۳,۰< غ < ۷,۰: مع  معتدلة -غ

 ۳,۰: مع غ >  منخفضة -غ

 . االختبار السوى ۲

االختبار السوى عمله ملعرفة سوية بيانات البحث. وتستخدم الباحثة  

،فأما االختبار  IBM SPSS 2.0 Statistic  for Windowsاالختبار باألدوات 

-Kolmogorovسمرنوف )-اإلحصائي املستخدم فهو االختبار كلموغرف

Smirnovaباتخاذ مستوى ال )( داللةα)٠،٠٥( معايير االختبار .Ho مقبولة إذا )

و مردودة إذا كانت قيمة األهمية أقل من   ٠،٠٥كانت قيمة األهمية أكبر من 

٠،٠٥. 

(Ho.عينية البحث من مجتمع له توزيع سوى:) 

(Ha.عينية البحث من مجتمع ليس له توزيع سوى :) 

 . اختبار التجانس۳
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عينة البحث من الفصل التجربي اختبار التجانس ملعرفة متجانسة 

 IBM SPSS 2.0 Statistic  forوالضبري. وتستخدم الباحثة االختبار باألدوات 

Windows  فتلك البيانات متجانسة و  ٠،٠٥، باملعايير إذا كانت القيمة أكبر من

 فتلك البيانات غير متجانسة. ٠،٠٥إذا كانت القيمة أقل من 

 اختبار الفرضية. ٤

تخدمت الباحثة االختبار التجانس واالختبار السوى، بعد ما اس 

فتستخدم الباحثة االختبار الفروض ملعرفة فروض البحث. إذا كانت البيانات 

، وإذا كانت البيانات غير سوية (Uji-tت )  -سوية فتستخدم اختبار الفروض

 (.Nonparametic-Mann Whitneyفتستخدم اختبار نون باراميتك من وطني )

. IBM SPSS 2.0 Statistic for Windowsم الباحثة االختبار باألدوات وتستخد

مقبولة و  Hoففروض الصفرية  ٠،٠٥أكبر من   sig (2-tailed)إذا  كانت القيمة 

 ٠،٠٥أقل من   sig(2-tailed) مردود، وإذا كانت القيمة  Haفروضة املباشرة 

 ة.مقبول Haمردودة و فروضة املباشرة  Hoففروضة الصفرية 

 


