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 الباب الثالث

 لبحثمنهاج ا

 منهج البحث .أ

منهج البحث ىو الطريقة العلمية الىت هلا خطوات خاصة لنيل احلقائق 

, بحثالأمهية كبَتة ىف  او كان منهج البحث ذ 1و فائدة معّينة. املستهدفةاحملتاجة 

 2ألن ذماح البحث و فشلو يتعلق كثَتا بضبط الباحثة ىف إستخدام ذلك املنهج.

 

 ثتصميم البح .1

طريقة  خدام. و البحث باستلبحث استخدمت الباحثة طريقة الكميىف ىذا ا

ىو البحث الذى يستخدم كثَتا املنطق الفرض التحقيقى املبدوء بالتفكَت  ةالكمي

القياس لنيل الفرض, مث القيام باختبارة ىف ميدان البحث و أخذ ذلك الفرض 

عند أشراف شافعى يعٌت  اما طريقة الكمي 3حسب احلقائق امليدانية الواقعية.

 4حبث يشتمل كل جنس البحث املناسب على حسب اإلحصائ فيو ارقام.

 eksperimen) ةبتجريال شبوحبث ال وجنسو الكميي مدخللبحث يستخدم ىذا ا

kuasi).  ىذا نوع دمثل ببحوث التجريبة الكالسيكية, ولكن ىذا البحث أكثر

                                                           
1
 Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer), ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001 ) h. 77 
2
 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2004) h.49 

3
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4
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. ىذا البحث مساعدة للباحث يف مراقبة العالقة السببية من احلالت املختلفة

 النو جنس من البحوث التجريبة الكالسيكية. ىذا البحث "Quasi" يسمي ب

ألختيار العينة, ولكن ( random sampling) طريقة العينة العشوائية ةستخدمم

  5ىذا البحث لديو العيوب يف قياس املتغَت التابع يف البداية )اإلختبار القبلى(.

وسيلة  فعاليةف أن تعر تريد الباحثة ألن  استخدمت الباحثة طريقة شبو جتربة

درسة لفصل السابع مب  اللغة العربية مفرداتالفيديو لًتقية إذماز الطالب ىف فهم 

املتوسطّة  و مدرسة كارانج روجو املتوسطّة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

استخدمت الباحثة حبث شبو التجريبة  ىذا البحثو يف  .اإلسالمية احلكومية

 ".two group post test-only design design" جبنس

6ىي ما يلى:" two group post test-only design" اما مراحل البحث من
 

 ةيمجموعة تجريب             مجموعة ضابطة

 حتديد انواع البيئة            حتديد انواع البيئة

 )العلمي أو املصطنع(           علمي أو املصطنع()ال
 

 عطاء التحفيزإ      عطاء التحفيزإغَت 
 

 جعل قياس املتغَت التابع       جعل قياس املتغَت التابع
 )اإلختبار البعدي(           )اإلختبار البعدي( 

                                                           
5
Bambang Prasetyo dan Linna M Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 162  
6
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 السكان و المعاينة و العينة .2

 السكان أ(

ىو مجع من   (Suharsimi Arikunto)  ونطاالسكان  عند سوىارمسى أريك

يعٌت كل اعضاء الفرقة من  (Sukardi)اما السكان عند سوكاردى  7العينة.

عينة ىف مكان معُت و ىم سكنوا م سان و احليونات و احلديثة و الشيءاالن

سيكونوا التلخيص ىف نتيجة البحث العلمى اآلخرة. و ندخل  ىف "السكان" 

االستاذ و الطالب و املنهاج الدراسى و التسهيلة و مؤسسة املدرسة و 

اما السكان عند نانا شوديح   8املوظف ىف الشريكة و غَت ذلك.

ىو جمموعة من موضوعات  (Nana Syaodih Sukmadinata)سوكماديناتا 

 9د معرفتها.يالبحث الىت تر 

 

درسة سابع  مبالطالب من فصل ال مجيع كان ىف ىذا البحث ىوو الس 

املتوسطة  كارانج روجوو مدرسة   املتوسطة االسالمية احلكومية تولونج أجونج

كان عدد السكان . 2016-2015للسنة الدراسية  االسالمية احلكومية

 .الطالب 511يف ىذا البحث ىو 

                                                           
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT RIneka 

Cipta, 2010),  h.130 
8
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

aksara, 2003), h. 76 
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.22 
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 املعاينة ب(

تريد الباحثة ان تأخذ العينة من ثَتا, لذا كان عدد السكان ىف ىذا البحث ك 

ا البحث يف ىذ 10.كان, و تكنيك ألخذ العينة يسمى باملعاينةسلك الذ

 simple random)عينة العشوائية البشيطة استخدمت الباحثة طريقة 

sampling) . طريقة العينة العشوائية البشيطة ىي طريقة أخذ العينة ختبطا دون

رسالة املاجستَت  الباحثة ىذه الطريقة يف ىذه خدمتإىتمام الفرقة. و است

 .ألن العينة املأخذة هلا صفة متغايرة

 العينة ج(

عينة الالباحثة, و بكلمة األخرى  ينة ىي بعض من السكان الذى تبحثوالع

     11.صفة مستوية بسكان ن لوىى بعض من السكا

 (c) و ج (b) ب  السابع العينة ىف ىذا البحث ىي الطالب من فصل

و  (a) أ  السابع فصل تولونج اجونج املتوسطة االسالمية احلكومية و مبدرسة

 .كارانج روجو املتوسطة االسالمية احلكومية مبدرسة (b) ب

                                                           
10

Asyrof Syafi’i Metodologi Penelitian Pendidikan. (Surabaya: elkaf,  2005)  h.134 
11

Arikunto, Prosedur,  h. 174 
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 متغير البحث .3

متغَت البحث ىو كل شيئ بشكل متنوع مقرور بالباحثة لتعليمو حىت ان حتصل 

و ىف ىذا البحث تقسم  12املعلومات منو مث ان تأخذ الباحثة االستدالل منو.

 املتغَت اىل قسمُت:

 (x)املتغَت املستقل  أ(

و املتغَت  13غَت املستقل ىو املتغَت الذى يظن كاملسبب من املتغَت االخرى.تامل 

 .وسيلة الفيديواملستقل ىف ىذا البحث ىو 

 (y)املتغَت التابع  ب(

و املتغَت التابع ىف  14ذى يظن املؤثر باملتغَت السابق.املتغَت التابع ىو املتغَت ال 

و تنقسام الباحثة املتغَت التابع يف ىذا البحث  ىذا البحث ىو فهم املفردات.

 املنخفضة. فهم املفردات اىل قسمُت, و ىي فهم املفردات العالية و

 

املستقل و و بناء على تطبيق متغَت احلقائق املستقل فيكون تأثَت بُت املتغَت 

 التابع. فتكون خمتصرا بوسائل السمعية  البصرية البيانة التالية:

 

 

                                                           
12

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta, 2006 ) h.38 
13

Lilik Aslichati dkk, Metode Penelitian Sosial , ( Jakarta: Universitas Terbuka, 2010) 

h.25 
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 (y)املتغَت التابع             (x) تأثَت املتغَت املستقل

  اللغة العربية مفرداتفهم                وسيلة الفيديو

           

 

 مصادر الحقائق .4

 :ىف ىذا البحث تقسم مصادر احلقائق اىل قسمُت

املتوسطة   تولونج أجونج سية  يعٌت طالب املدرسةيأ( مصادر احلقائق الرئ

  كارانج روجو املتوسطة  االسالمية احلكومية و املدرسة االسالمية احلكومية

 .2016-2015 للسنة الدراسية

ب( مصادر احلقائق الثانية تتكون على التوثقية و رئيس املدرسة و األساتيذ ىف 

كارانج روجو  ونج املتوسطة  االسالمية احلكومية و مدرسةتولونج أج مدرسة

, و خمرب 2016-2015 للسنة الدراسية املتوسطة  االسالمية احلكومية 

 األخر الذى يعطى اإلعالم عن املتقلب ىف ىذا البحث. 

 

 طريقة جمع الحقائق و ادواتها .5

 15.ةحملتاجطريقة مجع احلقائق ىو اإلجراء النظمى املستوى لنيل احلقائق ا

                                                           
15

 Mohamad Nazir, Metodologi penelitian, ( Yogyakarta: Teras, 2009 )  h.57 
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 الباحثة طريقة مجع احلقائق ىف ىذا البحث كما يلي: خدمتست

 

 الطريقة املالحظة أ(

الطريقة املالحظة ىي الطريقة جلمع البيانات بنظام و بإجراءات   
ىف كتابو أن املالحظة (  Ahmad Tanzeh) و قال أمحد تانزيح 16مقدرة.

ىي طريقة جلمع احلقائق الىت تستخدم املراقبة على إعتارض البحث اليت 
تعمل مباشرة او غَت مباشرة. اي االت مجع احلقائق الىت تستعمل كثَتة 

ىف ىذا ,  17لقياس السلوك او عملية النشاطة ىف حال حقيقى او حميط.
الباحثة اىل مكان التعليم  البحث تستخدم الباحثة املالحظة املباشرة مبجيئة

تولونج أجونج املتوسطة اإلسالمية احلكومية و مدرسة كارانج  يعٌت مدرسة
الحظة الىت تعمل هبا الباحثة اما امل . املتوسطة اإلسالمية احلكومية روجو

لتحفر احلقائق املتعلقة عن تطبيق وسيلة الفيديو لًتقية اذماز الطالب ىف فهم 
 املفردات تشمل على :

املالحظة عن عملية تعلم و تعليم اللغة العربية ىف الفصل السابع  (1
مدرسة كارانج  املتوسطّة االسالمية احلكومية و مبدرسة تولونج اجونج

 .توسطّة االسالمية احلكوميةامل روجو

املالحظة عن تطبيق وسيلة الفيديو لًتقية اذماز الطالب ىف فهم  (2
 املفردات ىف درس اللغة العربية ىف فصل السابع مبدرسة تولونج اجونج

املتوسطّة  مدرسة كارانج روجو املتوسطّة االسالمية احلكومية و
 .االسالمية احلكومية

                                                           
16

 Arikunto,Prosedur,  h. 197 
17

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58 
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 عليم مفردات اللغة العربية يف فصل السابعاملالحظة عن تعلم و ت (3

مدرسة   املتوسطّة االسالمية احلكومية و السابع مبدرسة تولونج اجونج
 .املتوسطّة االسالمية احلكومية كارانج روجو

 توجد ىف مدرسة تولونج اجونج املالحظة عن الوسائل التعليمية اليت (4

املتوسطّة  وجومدرسة كارانج ر  املتوسطّة االسالمية احلكومية و
 .االسالمية احلكومية

 

 االستبيان ب(

العبارة  وىو عبارة عن جمموعة من األسئلة او , ىو أداة للحصول االستبيان

و يف ىذا  18املكتوبة مزودة بإجاباهتا او اآلراء احملتملة او بفراغ لإلجابة.

وىذا النوع  .closed-ended)) البحث استخدمت الباحثة اإلستبيان املغلق

يطلب من املبحوث اختيار اإلجابة املناسبة من بُت اإلجابات  من االستبان

غلق بسهولة اإلجابة عن فقراتو  ويساعد على املعطاة. ويتسم االستبيان امل

االحتفاظ بذىن املبحوث مرتبطًا باملوضوع  وسهولة تبويب اإلجابات 

وحتليلها. ويعاب عليو  أنو ال يعط معلومات كافية  وغموض موقف 

                                                           
18

والعلوم راحل والتطبيقات,)الناشر: كلية االقتصاد حممد عبيدات وحممد أبو نصار و عقلة مبيضُت, منهجية البحث العلمي, القواعد وامل 
 66( ص. 5111االدارية اجلامعة األردنية,
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املبحوث  إذ ال جيد الباحث من بُت اإلجابات ما يعرب عن تردد املبحوث 

 19.أو وضوح اجتاىاتو

 اإلختبارات ج(

اإلختبارات ىي جمموعة من املثَتات )اسئلة شفوية او كتابية او صور او 

عطى تريقة كمية او كيفية سلوكاما. و اإلختبارات لتقيس بط ترسوم( اعد

درجة ما او قيمة او رتبة ما للمحفوص, و ميكن أن يكون اإلختبار او 

قبلى ملعرفة الو يف ىذا البحث استخدمت الباحثة االختبار  20جهازا معينا.

طي املعاملة, و قدرة الطالب يف فهم مفردات اللغة العربية قبل ان تع

يف فهم  بعدى ملعرفة قدرة الطالب الاستخدمت ايضا الباحثة االختبار 

وسيلة الفيديو يف عملية  مفردات اللغة العربية بعد ان تستخدم الباحثة

 التدريس. 

 

 الطريقة الوثيقة (د

مث عند سوىارمسي  .الطريقة الوثيقة ىي مصادر احلقائق من غَت الناس

الطريقة الوثيقة ىي طريقة ألخذ احلقائق (  Suharsimi Arikunto)أريكونطا 

                                                           
19

 .http://www,)عراق: اجلامعة بابل( يف االستبيانيف كلية الًتبية االساسية قسم اللغة العربية,  صاحب موسي الزويٍت: معلمابتسام  

Uobabylon.edu.iq   6156مارس  51يف التاريح 
20

 Margono, Metodologi, h. 165 



88 
 

بوسيلة االطالع على األشياء املكتوبة مثل الكتب واجملالت والوثيقة والقنون 

 21 والذكريات احملصولة من اإلجتماع والذكريات اليومية وما أشبو ذلك

 طريقة لتحصيل البيانات عن:إستعملت الباحثة ىذه ال 

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية و تولونج أجونج تاريح تأسيس مدرسة( 1

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج روجو مدرسة

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية و تولونج أجونج مدرسة تركيب املنظمة( 2

 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج روجو مدرسة

املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف مدرسة تولونج أجونج رسُتل املداأحو  (3

 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج روجو مدرسة و

املتوسطة اإلسالمية احلكومية  تولونج أجونجدرسة ميف طالب ال ( احوال4 

 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج روجو مدرسة و

املتوسطة  تولونج أجونج مدرسةىف  املوجودة والتسهيالت وسائلال (5

املتوسطة اإلسالمية  كارانج روجو مدرسة اإلسالمية احلكومية و

 .احلكومية

املتوسطة اإلسالمية احلكومية و  تولونج أجونج مدرسةالرأية و البعثة من ( 6

 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج روجو مدرسة

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur, h.231 
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 العربية بأستخدام وسيلة الفيديو الصورة عن عملية التعلم مفردات اللغة( 7

املتوسطة اإلسالمية احلكومية و  تولونج أجونج يف فصل السابع مبدرسة

 . املتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج روجو مدرسة

 

 طريقة تحليل الحقائق .6

د نتائج البحث يحتليل احلقائق ىو الطريقة املهمة ىف البحث. و غرضها لتحد

اإلختبار ستخدام دمت الباحثة الطريقة الكمية بإخاست و . حىت احلقائق النظامى

t لعينات املستقاة (Independent Sample t-test) ىل املقرن احلقائقُت لتحلل 

اذماز الطالب يف فهم  لًتقية فعالية يف استخدام وسيلة الفيديو توجد فيها

يستخدم أسلوب إحصائي  ىو أن حتليل التباين .ال ام مفردات اللغة العربية

ىذا البحث  يف  22.ملقارنة متوسطى جمموعتُت أو أكثر يف نفس الوقت

 SPSS: Statistical)ستستخدم الباحثة برنامج االحصاء للعلوم االجتماعية 

Package for Social Sciences)  اإلختبار ليحسبt لعينات املستقاة 

(Independent Sample t-test) 

                                                           
22

 األنجلو مكتبت: القاهرة.)وإلجتماعيت والتربويت النفسيت العلوم في اإلحصائيت األساليب, مراد احمد صالح 

 888 ص( 8999, المصريت
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 Independent Sample) لعينات املستقاة tاإلختبار و قبل ان تستخدم الباحثة 

t-test) , بيع طالختبار االجيب على الباحثة ان تستخدم(Uji Normalitas)  و

 .(Uji Homogenitas)تجانس الختبار اال

 (Uji Normalitas) بيعطالختبار اال .1

ختبار الطبيع ىو االختبار الذي مستخدمة ملعرفة ىل يف االرمدار وموذج اال

ستستخدم  بيعالطاالختبار  و ليحسب 23ومتغَت التباس توزيع طبيعي ام ال.

 SPSS: Statistical Package) الباحثة برنامج االحصاء للعلوم االجتماعية

for Social Sciences). 

, (Chi Kuadrat)مربع كاى  وأما رمز املستخدمة ليحسب االختبار الطبيع ى

 و ىو ما يلي:

  
   ∑

(     )
 

  
 

 الشرح:

  
 كاي قيمة مربع=   

 (observed) تردد احلاصل  =   

 (expected) تردد األمل =   

 (Uji Homogenitas) جانسختبار التالا .2

                                                           
23
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من  االختبار الذي مستخدمة ملعرفة ىل اختالف ىو  تجانسالاالختبار 

ستستخدم  جتانساالختبار  و ليحسب 24.توزعان او أكثر جتانس ام ال

 SPSS: Statistical Package) االحصاء للعلوم االجتماعية الباحثة برنامج

for Social Sciences). 

 ىو ما يلي: املستخدمة ليحسب االختبار التجانس أما رمز

   
  
 

  
  

 الشرح:

 جتانسقيمة =  

  
 الفروق األكرب=   

  
 صغرالفروق األ=   
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