
 

Faisal Abda’u, 2016 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DRAMA BERBAHASA ARAB DALAM PEMBELAJARAN TAKALLUM  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث .أ

. كانت ىذه التجربة ةيادلنهج الذي يستخدـ يف ىذا البحث ىو دراسة  شبو جترب

ةيف االختبار القبلى حىت هما الباحثأعطتالتجربة احملضية يعٍت ىناؾ فرقتاف يساوى 

اختالفها   أف انتخاب العينة غَت عوواي.. و كافحواؿ األوىل منهما غَتاالعرؼ ت

لكن باستخداـ الفرقة  ينتخب العينة عووايياالتجربة يف انتخاب العينة. فف. شبو 

 ادلوجودة. 

 مكاف البحث و عينتو .ب

 مكاف البحث .1

 الفالح بندونجبالبحث يف ادلدرسة  حثاالب تقام

 

 

 عينتو لبحث .2
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 XI MIAتلميذا. فيعُت فصل  35كانت العينة ىف ىذا البحث ى. 

يف تعليم مهارة  Role Playingالتجريىب الذي يستخدـ فيها تلميذا  11

الذي ال  ابطكالفصل الضتلميذا   XII IIS  11التكلم و فصل 

 يف تعليم مهارة التكلم.  Role Playing يستخدـ فيها الطريقة 

 تصميم البحث .3

 quasi experimental nonequivalent controlهوىذا البحثوالتصميم ادلستخدـ يف 

group design.هما ابط أعطتىناؾ فرقتاف يعٍت الفصل التجريىب و الفصل الض

االختبار القبلى حىت يعرؼ الباحث أحواؿ األوىل منهما وكاف انتخاب  ة يفالباحث

ستخدـ ل بعد أف ينفذ االختبار القبلى فتالعينة غَت عووايية لكن باستخداـ الفص

وال ريىب يف تعليم مهارة الكلم. الطريقة السمعية الوفهيةعلى الفصل التج ةالباحث

يف عملية تعليمها. وعند ما متت  ابطستخدـ ىذه الوسيلة على الفصل الضت

التعليم  خطةط بانطباؽ على إجراء باعملية التعليم يف الفصل التجريىب والض

فيعطى كالمهااالختبار البعدى. وكاف ىذا االختبار البعدى هتدؼ إىل إقياس فعالية 
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قة السمعية الوفهية يف الفصل التجريىب بالقياس إىل فعالية منهج استخداـ الطري

 لتصميم كما يل.:. لك. يزداد اإليضاح فتصوير ىذا اابطعريف يف الفصل الض

 

 

 بياف الصورة:
  O1  :االختبار القبلى يف الفصل التجريىب 

    X1 :استخداـ الطريقة السمعية الوفهية 

    O2 :االختبار البعدى يف الفصل التجريىب 

  O3 :االختبار القبلى يف الفصل الضابط 
   O4 :ابطاالختبار البعدى يف الفصل الض 
 االجرائىتعريف ال .4

 (Xمن ادلتغَت ادلستقل ) االجرايىتعريف ال .أ

 ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو طريقة السمعية الوفهية

 (Y)من ادلتغَت التابع االجرايىتعريف ال .ب

 ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو مهارة التكلم

O1 X1   O2 

O3  O4 

 



 

Faisal Abda’u, 2016 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DRAMA BERBAHASA ARAB DALAM PEMBELAJARAN TAKALLUM  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 صورة للعالقة بُت متعغَت يف ىذا البحث على النحو التايل:

r 

X     Y 

X ادلتغَت ادلستقل = طريقة السمعية الوفهية = 

Y ادلتغَت التابع = مهارة التكلم = 

 أداة البحث .ج

 وصف األداة .أ

البحث ىو اختبار صرحي. باألسئلة قصد استخداـ أداة االختبار يف ىذا 

يف  ب يف الكالـ. و يستعمل الباحث موثرالوفاىية احلوارية لنظر مهارة الطال

تقييم ىذا االختبار بالنظر إىل اكتساب ادلوضوع, و النعومة, و اللغوية, و 

الًتنيم, و التلفظ. و ىذا يُعمل مرتُت وىو يقع قبل أثناء التعليم فتقدمي االختبار 

. و بعد أثناء التعليم فتقدمي االختبار البعدي. و شكل تركيب األداة و القبل

 .1يستطيع أف ينظره أحد يف اجلدوؿتقييمو 

 1الجدول 
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 ورقة تحليل قدرة محادثة التالميذ

 رقم
 جوانب

 التقيم
 األوزاف

 القيمة قيمة

 5 4 3 2 1 القصوى

1 
استعاب 

 ادلواضيع
4      22 

 22      4 نعومة 2

 22      4 اللغوية 3

 22      4 التنغيم 4

 22      4 النطق 5

 122 النتيجة اإلمجالية

 (2221:3ىريس يف تارجياف)

 = ضعيف جدا .1

 = ضعيف .2

 =متوسط .3
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 = جيد .4

 = جيد جدا .5

 تركيب األداة فه.: اتأما خطو 

 صناعة األسئلة •

 جتريب األداة دلعرفة جودة األسئلة •

تستعمل أدة التعليم وى. حطة تطبيق التعليم عالوة على ذلك أف الباحثة 

(RPP باستخدـ )الىت تكوف هبا إشارة للباحثة يف أثناء  ةطريقة السمعيال

 التعليم.

 اختبار األداة .ب

البيانات من رلموعة البيانات الكمية. تأويال للبيانات  أخذت الباحث

 ادلوجودة, تعمل الباحثة ىذه اخلطوة كما يل.:

 الصدؽاختبار  (1

 الّصدؽ ختبارىو ا البحث ىذا ىفة لباحث االذى عملته الّصدؽ وإختبار
. اللغة العربية اإللىمدّرس السؤ ورقة ةالباحث . وتقّدـ((jugdement الّتقريرى
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 معقوؿ سؤاذلا طلبة. وإمنّاال ايوعطإل ادلعقوؿ سؤ ىذا الباحث, ىل سألوتو 

 تكلم دلاّدة طلبةلل إلعطايو

 اختبار الثبات (2

 الّتقريرى الثّبات إختبار وإستخدـ الثبات اإلختبار الباحث توعمل

(judgementيعٌت ) القبلى اإلختبار وقيمة اليوم. االختبار قيمة بُت بالّتفريق 

 بينهما. لوبينهما كبَت فرؽ فيها توجد البحث. ىلا ىذ ىف ةالباحث أّدهتا اّلىت

 اإلختبار فكاف كبَت فرؽ بينهما كاف  ثابتا , ولو اإلختبار فكاف صغَت فرؽ

 ثابت.  غَت

 طريقة حتليل البيانات .ت

الصػػػػورة  يػػػل البيانػػػات ألف البيانػػػات   تعطػػػىإىل حتل تنتػػػايج عمليػػػة مجػػػع البيانػػػات اسػػػتمر 

يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة ادلنهج الكمػ. ويػتم  واحلقيقية دلوكالت البحث، ألن

 حتليل البيانات بالطريقة اإلحصايية.

 ( ترقيّة)قبلي و بعدي و  االختبار برامج -1

اىل  القبل. والبعدي مث تتابع الباحث وبعد احلصوؿ على البيانات من االختبار

من الفرؽ بُت قيمة البعدي القبل. اليت هتدؼ  عليوحساب الًّتقّية اّلذي مت احلصوؿ 

 الطريقةالجابة فرضية البحث وى. تبحث يف أّنو ىل ذلا فعالية كبَتة الستخداـ 
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. يف ىذا البحث، وحساب الًّتقّية باستخداـ السمعية الوفهيةيف تعليم مهارة التكلم

 مع الصيغة التالية:  Microsoft Excel 2010حساب 

  011        

 درجة  حصوؿ قيمة الًّتقّية ادلعتدلة ادلصنفة إىل ثالث فئات، وى.: 

 2،1: مع غ<   عالية -غ

 2،3< غ< 2،1: مع  توسطةم -غ

 2،3: مع غ > منخفضة -غ

 التسويةاختبار  -2

( software SPSS versi 20forwindows) يف ىذا البحث، تستخدـ الباحث

يف االختبار الطبيعى الدراؾ طبيعية عينة البحث. فأما االختبار االحصائ ادلستخدـ 

اختبار مبعايَت  sig  =2،25 (α)(  بادلستوى الفعاىل Shapiro-Wilk)فهو االختبار 

و ادلردودة لو قيمة  sig <2،25( مقبولة لو قيمة الفعاىلHoالصفرية ) فروضال

 .sig> 2،25الفعاىل 
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Hoفروض الصفرية : أف العينتُت من رلموع التوزيعات الطبيعيةال 

Haفروض ادلباشرة : أف العينتُت ليست من رلموع التوزيعات الطبيعيةال 

 اختبار التجانس -3

( يف اختبار software SPSS versi 20  for windows) استخدـ الباحث

التجانس الدراؾ متخالف العينة، ىل العينة تستحق ادلتخالف اآلخرى أو ادلتساوى. 

، لو كانت القيمة ةفتلك البيانات متجانس sig<2،25لو كانت القيمة 

sig>2،25 ةفتلك البيانات غَت متجانس. 

 فروضالاختبار  -4

، ابطفصل التجريىب والضاليف ىذا البحث، حيصل اختبار فروض البحث من 

 software SPSS)من قيمة االختبار القبلى والبعدى وادلكاسب منهما باستخداـ 

versi 20  for windows لو كانت القيمة .)sig (2-tailed)>2،25 فروض الف

> sig (2-trailed)لقيمةمردود، لو كانت ا Haفروض ادلباشرة المقبوؿ و  Hoالصفرية 

 .ةمقبول Haفروض ادلباشرة الو  ةمردود Hoفروض الصفرية الف 2،25
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