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 الباب الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث .أ

هج البحث عملية حلال ادلشكالت ادلنفذ باحتياط ودقيق لكي حيصل على احلقائق إن من

 والنتيجة ويفهم الظواىر ويبينها, ووحيددىا.

( إن ادلنهج  خطة رئيسية تستعمل لغاية معينة. وعلى سبيل 28; 3122وناحية أخرى قال سورمحان )

 ينة.ادلثال أنو الستنتاج فروض البحث ادلستعمل بتقنية وأدوات مع

واذلدف من ىذا البحث دلعرفة وجود وعدم العالقة بني مهارة االستماع ىف اللغة العربية ومهارة 

الكتابة اللغة العربية التالميذ الفصل السابع )ب( ادلدرسة الثانوية احلسن. وناحية أخرى أن معرفة العالقة 

نات ربتاج إىل الطريقة ادلناسبة. بني وجود وعدم االستيعاب على ادلفردات العربية. و للحصول على بيا

 وأما الطريقة ادلستعمل ىف ىذا البحث فهي دراسة وصفية دبنهج العالقي.

وىذا البحث مل يستخدم إجراء ذبريبة ىف العينة النو بدون اجملموعة التجريبة دلعاجلة بارعة بيد 

ذا ادلنهاج ينقسم إىل ثالثة على متغري البحث. وذلذا السبب أن الباحثة زبتار منهاج غري التجريبة. وى

 أقسام, وىي وصف وتارخيي, و فلسفي
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إن دراسة الوصف مستخدم لتبيني وتصوير ظواىر ذبرى حاليا باستعمال منهج علم إلجابة 

وحالة ادلشكلة حقيقيا.  بناء على دراسة الوصف أن الباحثة أن تكشف العالقة  بني متغريات البحث, 

 عاما ونظريا لو الصدق العام. وتثبت فروض البحث, وتنمي مبدأ

 موقع البحث, ومجتمع البحث, وعينته .ب

 موقع البحث .2

بناء على ىذا البحث أن الباحثة زبتار موقع البحث ىف ادلدرسة الثانوية "احلسن" وموقعها ىف 

-3123 الشارع أمحد ياين داؤوان غريب بكراوانج. وىذا البحث منفذ ىف ادلرحلة الثانية السنة الدراسية

3124. 

 

 

 مجتمع البحث وعينته .2

وىو مجيع موضوع البحث إما أشخاص وأشياء, وحالة, وقيمة، وماصاحل للبحث )عاريفني, 

(. بناء على ىذا التعريف السابق أن اجملتمع ىف ىذا البحث مجيع التالميذ ىف الفصل 326; 3122



24 
 

Gina Rahayu Bakti, 2013 
Hubungan Antara Keterampilan Menyimak Dengan Keterampilan Menulis Bahasa Arab  (Penelitian Deskriptif 
Korelatif  Terhadap Siswa Kelas VII MTs Al-Hasan Cikampek Karawang Tahun Ajaran 2012/2013) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

اوانج. واجملتمع ينقسم إىل أربع فصول, وعدد وموقعها ىف داؤوان غريب بكر السابع ادلدرسة الثانوية احلسن 

 التالميذ سبعة وثالثون تلميذا

 تعريف اإلجرائي لمتغير البحث و تصميم البحث .ج

وىو تعريف من متغري حبث يبني ىف التعريف النظري بشكل إجرائي وتطبيق, وحقيقي, وواقعي 

 ( 34; 3123ىف نطاق موضوع البحث )سوحريمان )

ومتغري   (dependen)ا البحث ينقسم إىل قسمني, ومها متغري تابع إن ادلتغري ىف ىذ

. وادلتغري ادلستقل ىو إجراء ذبريبة تًتكز دلعرفة التأثري من ادلتغري التابع. وأما (independen)مستقل

ادلتغري التابع تشكيل فهو من ادلتغري ادلستقل. وذلذا السبب أن ادلتغري التابع دليل جناح على متغري 

 ل. وأما التصوير العالقي بينهما فهو على النحو التايل;مستق

 

 

التعريف اإلجرائي دلتغري البحث تبيني ما كان منو. وىذا البحث متغريان والعالقة بينهما ديكن تصويره 

 فيما يلي;

 التفصيل ;

 س    ص   

r 
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 اعس ; مهارة االستم

 ص ; مهارة الكتابة

 ; العالقة بينهما 

وادلتغري ادلستقل ىف ىذا البحث مهارة استماع تقيم عالقة دبهارة كتابة. وأما ادلتغري البابع قدرة 

التالميذ على الكتابة. وبعد أن يكون إجراء التجريبة ديكن معرفة العالقة بني متغريين. وىو استخدام 

 دراسة كتابة وىو دلعرفة قدرهتم بعد استخدام عملية التعليم طريقة اإلمالء على التالميذ ىف

 وأما تعريف اإلجرائي من كل متغري فهو على النحو التايل;

 مهارة االستماع )ادلتغري ادلستقل( (أ

إن ادلتغري ادلستقل معروف دبتغري ذبريب أومتغري )س( وىو متغري يبحث عن تأثريه. وىو مهارة 

لذين يتعلمون اللغة العربية, وىو مادة دراسية تتضمن  ىذا ادلنهج الدراسي  ىف االستماع من التالميذ ا

 ادلدرسة الثانوية احلسن ىف الفصل السابع ادلرحلة الثانية.

 مهارة الكتابة )ادلتغري التابع( (ب
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إن ادلتغري التابع ضابط أو مسيطر, أو متغري )ص( وىو متغري متوقع سينمئ يف حالة عالقية 

و مؤثرة من ادلتغري ادلستقل, وىو قدرة التالميذ على الكتابة ىف ادلدرسة الثانوية احلسن الفصل وظيفية أ

 السابع ىف ادلرحلة الثانية.

 Pearson Productأو قيمة العالقة السابقة, أن الباحثة  تستعمل الرموز  rبناء على قياس قيمة 

Moment ;وىو فيما يلي 

   

  





})(}{)({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

 

 التفصيل ;

rxy   =  اإلرتباط ادلتعالق 

n =  رلموعة ادلستجيب 

X =  قيمة كل السؤال من ادلستجيب 

Y =  قيمة رلموعة مجيع األسئلة من كل ادلستجيب 

ΣX  =  األسلة من مجيع ادلستجيبني قيمة كل 

ΣY  =  قيمة رلموعة األسلة من مجيع ادلستجيبني 

 (266; 3122)سوغيونو, 
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 وأما تعريف اإلجرائي من كل متغري وىو كاآليت;

 االستماع (أ

بالرغم من أن تعليم االستماع ىف ادلدرسة الثانوية "احلسن" ليس لو وقت خاص لتعلم االستماع 

نبغي للتالنيذ أن يستعيبها ىف تعلم اللغة  السيما ىف تعلم اللغة العربية. ومدرس ولكنو مهارة أساسية ي

اللغة العربية ديكن أن يستخدم مادة االستماع عند ما جرى عملية التعليم  بتنفيذ اختبار مهارة لغوية 

 وىو استخدام طريقة اإلمالء.

 الكتابة (ب

لتها باستعمال اللغة. وحيتوى بشكل وىي تعبري حقيقة )فكرة و رأي( بواسطة النص, وسي

مكتوب يتكون من سلسل أحروف معنوية جبميع عناصر, وعلى سبيل ادلثال أهنا كهجاء ومطبعي. 

وناحية أخري أن الكتابة عملية لتواصل فكرة ورسالة ومعلومة ورأية إىل مستقبل الرسالة بوسيلة اإلشارة 

عليها القارئ والكاتب. ومعٌت الكتابة ىف ىذا البحث ورموز لغوية وىي جدير بادلالحظة وديكن أن يتفق 

وىو عملية الكتابة ادلناسبة بقواعد اللغة العربية, وىو تعبري احلروف وادلفردات اليت ينطقها ادلخرب. وىو 

لقياس مهما كان قدرة التالميذ على االستماع لكي يتعود على مساع رموز اللغة العربية ادلناسبة بقواعد 

 ستماع.اإلمالء واال
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 أدوات البحث .ج

وىي آلة مستعملة جلمع البيانات أو استخدام أنواع البيانات احملتاج اليو إىل لعملية البحث 

 (.3122)ديدي سوتيدي, 

إن اختبارىا يأسس على بعض أحوال وىي موضوع البحث ومصدر البيانات  وميقات البحث وكلفة 

لة لتجهيز البيانات. بناء على ذلك أن أداة البحث البحث ورلموعة أعضاء البحث, والتقنية ادلستعم

ادلستعمل ىف ىذا البحث نوعان, وىو ليحصل على البيانات احملتاج اليها. وأما األدوات اليت تستسعملها 

 الباحثة فهي فيما يلي;

 االختبار .2

( 64; :311االختبار ىو مقياس دلعرفة مهما كان قدرة أو معرفة ذلا شخص. وقال أريكونطو )

 إن االختبار آلة أو إجراء تستعمل دلعرفة أو قياس عن أشياء أحوال وىي خبطوات وأحكام معينة.

وأما الوصف عالقي بني ادلتغريين ىف ىذا البحث الذي ستنفذه الباحثة فهو قدرة التالميذ على 

 تايل;االستماع والكتابة. بناء على ذلك أن ىذا البحث حيتاج إىل اختبارن, ومها على النحو ال

االختبار لقياس عن قدرة تالميذ الفصل السابع على الكتابة  بطريقة اإلمالء. وخطوات 

استخدامها ادلدرس ليقراة ادلفردات العربية , والتالميذ يكتبها ىف الصفحة اإلجابة اليت مت تكوينو.  
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ب صوت أحرف والسؤال الذي تستعملها الباحثة وعددىا ثالثون سؤاال, وىذا السؤال متنوعة من كتا

 ومفردات وتراكب.

 اختبار االستماع .3

 وىو لقياس عن قدرة التالميذ على االستماع.

 وأما اخلطوات ىف تصنيف أدوات البحث فهي على النحو التايل;

 استخدام خطاط الذي يأسس على منهج دراسة اللغة العربية ىف الفصل السابع (أ

 سس على خطاط, واستخدام اإلجابةاستخدام السؤال دلهارة الكتابة اليت تأ (ب

 استشارة األسئلة وىو تصليحها أوال  و إعادة النظر إىل ادلدرس. (ت

 إجراء أدوات البحث إىل التالميذ الذين ذلم قدرة متساوية بعينة البحث. (ث

ربليل عن ربصيل إجراء أدوات البحث, وىو االختبار الصدق, واالختبار الصالحي, واالختبار  (ج

 ة الصعوبة , واالختبار دلستوى الثقة مث استخدام نسخة منقحة بواسطة االستشارة مع ادلشرف.لدرج

 

 د. إنماء أدوات البحث

 الصالحي. 2



30 
 

Gina Rahayu Bakti, 2013 
Hubungan Antara Keterampilan Menyimak Dengan Keterampilan Menulis Bahasa Arab  (Penelitian Deskriptif 
Korelatif  Terhadap Siswa Kelas VII MTs Al-Hasan Cikampek Karawang Tahun Ajaran 2012/2013) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

(. وىذا االختبار احملتوى  باستعمال 75; 3117إن االختبار اجليد صاحل لقياس ما يرام )أريكونطو, 

 ىو فيما يلي;   product momentالرموز العالقية 

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 

 التفصيل ;

rxy   =  اإلرتباط ادلتعالق 

X =  قيمة كل السؤال من ادلستجيب 

Y =  قيمة رلموعة مجيع األسئلة من كل ادلستجيب 

ΣX  =  قيمة كل األسلة من مجيع ادلستجيبني 

ΣY  =  قيمة رلموعة األسلة من مجيع ادلستجيبني 

N =  رلموعة ادلستجيب 

 (83; 3117)أريكنطو, 

 اجلدول

 جدول التفسير لفئة اإلرتباط
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 تفسير فئة اإلرتباط

2,11< r   1,91 قوي جدا 

1,91< r   1,71 قوي 

1,71< r   1,51 متوسط 

1,51< r   1,31 منخفض 

1,31< r   1,11 منخفض جدا 

 

 (86; 3117)أريكنطو, 

 االختبار الموثيقي .2

عن ثبات على آلة القياس ادلستعمل.  وإن كان االختبار تدل الثبات على وىذا االختبار مقياس 

(.إن  تقنية االختبار ادلوثوقي يف ىذا البحث 97; 3119ادلبدأ فلو ثقة على درجة عالية )أريكونطو  

 وأما خطواتو فهو على النحو التايل;   Kuder Richardson-20 K-R 20مستخدم برموز 
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2

2

11 .
1 s

pqs

k

k
r 

 التفصيل ;

 األداوات ادلوثوقية             =    

p  =              عدد األفراد يف استجاب الصحيح 

q =              عدد األفراد ىف استجاب الصحيح(q = 1-p) 

∑pq  =  اجملموع من االختالف 

k =              رلموعة  من السؤال 

s =              االحنراف ادلعايريي 

 (219; 3119)رضوان, 

 وأما التفسري من االختبار ادلوصوقي فهو فيما يلي;

 اجلدول

 جدول التفسير لفئة اإلرتباط

 تفسير فئة اإلرتباط
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2,11< r   1,91 قوي جدا 

1,91< r   1,71 قوي 

1,71< r   1,51 متوسط 

1,51< r   1,31 منخفض 

1,31< r   1,11 منخفض جدا 

 (86; 3117و, )أريكنط

 مستوى الفارقة .3

)أريكونطو,  , أنو ليفارق بني التالميذ ادلنحفض  والعال مستوى الفارقةبناء على ربليل 

 , عالقة إىل ذلك أن الباحثة تستعمل الرموز األيت ;(322; 3117

D =  
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

 (324; 3117)أريكونطو,  

 التفصيل ;

BA      =ادلستحيب يف اجملموعة العاىل يف استيجابة صحيحة عدد 
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BB      =ادلستحيب يف اجملموعة ادلنحفض يف استيجابة صحيحة عدد 

JA       =ادلستحيب يف اجملموعة العالية عدد 

JB        =ادلستحيب يف اجملموعة ادلنحفض عدد 

PA    = ادلستحيب يف اجملموعة العاىل يف استيجاب صحيحينسبة 

PB     =  ادلستحيب يف اجملموعة ادلنحفض يف استيجاب صحيحينسبة 

 يتكون بثالثة نقطة, كاآلتية;تدل على نسبة أو دراجة القرق. وىو  (D)إن إشارة التفريق 

-2,11   1.11        2.11 

 مستوى الفارقة مستوى الفارقة مستوى الفارقة

 سليب منحفض عاىل

 

وإن الرموز السليب  من إشارة التفريق كان السؤال منعكسا وىو يدل على نوعية التالميذ. وإن  

عقالنيا )يستعيب ادلواد ادلستخدمة( فهو معروف  ذكي. وأما التالميذ ىف حالة كان التالميذ 

غري ذكي )مل يستعيب ادلوادة ادلستخدمة إليو( فهو معروف بالتالميذ غري الذكي. وسؤال يدل 

 وىو زلدوف. Dعلى قيمة 
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 وأما التفسري من دراجة صعوبة األسئلة فهو يأسس باجلدول األيت;

 4.5اجلدول 

 

 الفارقةمستوى 

 النسبة عن األسئلة التفسيرعن األسئلة

 ; السليب D سليب و مردود

 D  > 1,31 (poor)قبيح 

 (satisfactory)كايف 
1,31   >   D  

>1,41 

 (good)زيد 
1,41   >   D  

>1,51 

 1,51   >   D (excellent)زيد جدأ 

 (329;  3121) أريكونطو,  

 تحليل درجة الصعوبة .5
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لسؤال  مل يدل على صعوب وسهل. والقيم اليت تدل على صعوبة أو سهلة وىو إن أحسن ا

 وأما الرموز ربليل درجة الصعوبة فهو  كاألتية ; (318; 3117)أريكنطو, معروف بدرجة الصعوبة  

P = 
Js

B

 

 التفصيل ;

P  داجة صعوبة = 

B  رلموعة مستجيب يف اجيابة صحيحية = 

Js    رلموعة مستجيب  = 

 (319; 3117)أريكنطو, 

 وىو باإلجراء فيما يلي; دلتوسط,اوأما التفسري من دراجة صعوبة األسئلة فهو يقارن بــاقيم 

 4.4اجلدول 

 درجة الصعوبة

 )دراجة الصعوبة( P النسبة عن صعوبة األسئلة لتقويما

 Pقيمة  :1,3 – 1,11 صعب
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 Pقيمة  :1,7  – 1,41 متوسط

 Pقيمة  2,11 – 1,81 سهل

 (321;  3121) أريكونطو,  

 

 ز. التقنية لجمع البيانات

 . النظريات1

ى ادلعلومات وىي دلساعدة حوصول عل ,وىي مجع البيانات بطريقة مطلعة الكتب أو ادلراجع

 والظريات ادلتعلقة هبذا البحث. ويشمل النظري أن الكتب و ادلقال, واجملالة وما يتعلق هبذا البحث.

 المالحظة .2

وىي مستخدمة دبراقب, لكي حيصل على البيانات ادلناسبة وادلتعلقة دبا حيتاج إىل عملية البحث, 

 لبحث.وىو إجراء البحث, ومجع بيانات من التالميذ ىف موضوع ا

 تحليل البيانات .ه

 ( إن ربليل البيانات ;446; 3123قال سوغينو )
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وىو عملية كشف البيانات , وتركيبها نظاميا, وىو ربصيل ادلقابلة والتوثيقة, وادلالحظة. مث ينظمها إىل 

االستنتاج, أجزاء, وينقسم البيانات إىل أصناف, وتركيبها وتأليفها إىل منوذج, مث اختيار البيانات ادلهمة, و 

 حىت يسهل على فهمها

بناء على ربليل البيانات أن تصطفئ ادلعلومات بأدوات أو خطوات معينة. وذلذا, أن مجيع 

البيانات مل يستخدم ىف تقرير البحث إال ما حياتج إىل تنويعها وتقصريىا وتصغريىا وربليلها لكي يناسب 

 بأىداف البحث.

إن ربليل وتفسري البيانات عملية لتبسيط وتوليد رلموعة  (68; 3123ومن الواضح, قال سوحريمان )

 بيانات اخلام حىت يكون نتيجة مفيدة ومعنوية.

 المتوسط, والتباين, واالنحراف المعايري .1

بناء على قيمة ادلتوسط, والتباين, واالحنراف ادلعايري أنو حيتاج إىل معرفتو وىو خطة أول لتحليل 

 .البيانات من االختبار القبلي

 والرموز ادلستخدمة ىف ىذا البحث وىو فيما يلي;

 المتوسط (أ

Me =    
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 التفصيل;

Me           =ادلتوسط 

 اجملموع=              ∑

 nإلىـــ  iمنــ  xقيمة =                

Me           =رلموعة الفرد 

 (:5; 3122)سوغيونو, 

 التباين (أ

  
      ̅   

     
 

 التفصيل;

 التباين=                           

 تباين إمجايل بًتبيعي=             ̅      

 رلموعة عينة=                            

 (68; 3122)سوغيونو, 

 االنحراف المعايري (ب
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s = √      ̅   

     
 

 التفصيل;

 التباين=                           

 ايل بًتبيعيتباين إمج=             ̅      

 رلموعة عينة=                           

 (68; 3122)سوغيونو, 
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