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 الباب الثالث

 البحث ةي  منهج

اجملوتمع وادلعاينة البحث، تصميم البحث،  طريقةعلى  وتييحت ة البحثمنهجي   إن

 طريقة البياانت، مجع طريقةقياسو، مصادر احلقائق وموتغَت احلقائق  و عينة البحث، و 

 .البحث مراحلو  مصادرىا، و الوتعليم وسائل البياانت، حتليل

 البحث طريقة .أ 

 والثقافة العليم تنمية ىف ادلهم اجملال يى الوتجريىب اجملال على يعوتمد البحث ىذا 

 تعليم لوتنمية الكثَتة الوتجرييات إىل حيوتاج كذلك الًتبيي اجملال ىف والشك واحلضارة،

 ادلعُت   ادلدخل إىل البحث حيوتاج العلمية الدراسة ىف وأيضا ادلوتحركة، العربية اللغة وتعل م

 البحث ىنا الباحثة اسوتخدمت .اخلرباء اتفقها قد اليت العلمية الدراسة تكين حىت

 الظياىر أو احلاداثت لبحث غالبا الوتجرييب البحث ىذا واسوتخدمت الوتجرييب،

 دلعرفة بدقة والظياىر احلاداثت تلك الباحث والحظ ادلعينة، الظروف من الصادرة

 إعادة حياول إمنا الياقع حبدود يلوتزم ال الباحث ألن ابلوتجريييب ويسمى .أسباهبا

 من حتدث وما الوتغيـَتات ىذه أثر وقياس عليو تغيَتات إدخال ريقط عن تشكيلو

 من اجملميعوتُت ىاتُت توتكين رلميعوتُت، ابسوتخدام البحث ىذا أجري. النوتائج
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 هبا جيري رلميعة ىي الوتجريبية اجملميعة أما. الضابطة واجملميعة الوتجريبية اجملميعة

، السليك  62.اخلاص   السليك هبا جيري ال رلميعة ىي الضابطة اجملميعة وأما اخلاص 

 الضابطة اجملميعة أما الصيرة، وسيلة ابسوتخدام الوتجريبية اجملميعة يطبق إذن،كانت

 .الكالم مهارة تعليم عند الصيرة وسيلة اسوتخدام بدون يطبق

 ميم البحثتص .ب 

إن تصميم ىذا البحث العلمي ىي البحث اليصفي و اإلرتباطي ابسوتعمال ادلدخل  

ادلنطق  الكمي. و البحث ابسوتعمال ادلدخل الكمي ىي البحث الذي يسوتخدم

الفرضي الوتحقيقي ادلبدوء كثَتا ابلوتفكَت القياسي لنيل الفرض، مث القيام ابخوتباره يف 

 63 حسب احلقائق ادليدانية الياقعية.ميدان البحث و أخذ ذلك الفرض 

أما الطريقة االرتباطية ىي البحث الذي يسعى إىل مجع احلقائق قصدا إىل تعيُت و  

و يف ىذا البحث  64 ىل ىناك عالقة و مسوتيى العالقة بُت ادلوتغَتين أو أكثر.

الصف الثامن  يف تعليم مهارة الكالم لطالب تسوتخدم الباحثة السؤال الصيرة

 .ارادلوتيسطة اإلسالمية احلكيمية جاميب ونعي سيليفيرا ابليوت ابدلدرسة

                                                           
 

62
Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), h. 78 

63
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian  Praktis,  (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h.38 

64
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT. 

Bumi aksara,2005), h. 166 
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ث اليت تسعى إىل عطاء الوتصيرات و أتويل ة اليصفية فهي طريقة البحأما الطريقو  

ادليضيع وفقا ابلياقع. و تسمى ىذا البحث أيضا حبثا غَت جترييب لكين الباحث يف 

يف ىذا البحث تسوتخدم ىذه الباحثة يف موتغَت البحث. و  ىذا البحث ال يقيم ابدلراقبة

ادلوتيسطة اإلسالمية  الصف الثامن ابدلدرسة طالب الم لديالصيرة يف تعليم مهارة الك

 .احلكيمية جاميب ونعي سيليفيرا ابليوتار

 عينة البحث واملعاينة و  اجملتمع  .ج 

 اجملتمع .1

 مدرســة طلبــة ىــم البحــث رلوتمــع 09 اجملوتمــع ىــي مجيــع ميضــيعات البحــث. 

 696 عـددىم ويبلغ ، ادلوتيسطة اإلسالمية احلكيمية جاميب ونعي سيليفيرا ابليوتار

 عـددىم بلـغ الـذي الثـامن أ و ب الصـف يف الطلبـة مـنهم الباحـث واخوتار. طالاب

 ألهنــم لصــفا ىــذا طــالاب الباحــث اخوتــار. البحــث ذلــذا ىادفــة كعينــة طالبــا 06

 ىف مشـــكالت الصـــف ىـــذا يف أن يعـــٍت وىـــذا. العربيـــة ابللغـــة الكـــالم ىف ضـــعفاء

 .عالجها إىل حتوتاج اليت العربية اللغة تعليم

 

 

                                                           
65

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), h. 130 
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 املعاينة .2

 م الباحثىذا البحث اسوتخد يف 66 ادلعاينة ىي الطريقة يف أخذ العينة.

ىي الطريقة ادلسوتعملة يف أخذ العينة ابسوتعمال األفكار و  العينة الوتصادفية،

  67 ادلعينة.

 العينة .3

أما العينة يف   68 العينة ىي بعض أو انئب من عدد اجملوتمع ادلبحيث عنو.

ادلوتيسطة اإلسالمية احلكيمية ابدلدرسة  الصف الثامن طالبىذا البحث فهي 

م وعدد الوتلميذ  6662-6660جاميب ونعي سيليفيرا ابليوتار للعام الدراسي 

 . 26والوتلميذات  62 طالبين طالاب، ىم عدد السوت

 قياسهومتغري احلقائق  و  مصادر احلقائق .د 

 )هي احلقيقة أوفيرى ىارطيني أن احلقائق صيغة اجلمع و أما ادلفرد منو 

datum) . و إذا تكين احلقائق يف اإلحصاء ىي نيع من ادلعليمات اليت أتيت على

  69.حقائق إحصائية صيرة الرقم رغم أن ليس كل رقم يسمى

                                                           
66

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian  Praktis,  )Jakarta: PT Bina Ilmu,2004), h.57 
67

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian  Praktis,  )Jakarta: PT Bina Ilmu,2004), h.58 
68

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006),  h.131 
69

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), h. 3 
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احلقائق ( 6) إىل قسمُت و مهااالحصائي تنقسم و احلقائق يف ادلنظير 

و أما احلقائق الكيفية  26 الكيفية، ىي اليت توتعلق نوتيجوتها بشخص يقيم ابخوتبارىا.

ادلوتيسطة ادلدرسة " يف ىذا البحث حتوتيي على أحيال ميضيع البحث أي خلفية

" و جيدة تعليمها, و منهجها اإلسالمية احلكيمية جاميب ونعي سيليفيرا ابليوتار

ىي احلقائق اليت أتيت على و  احلقائق الكمية،( 6و ) لدراسي, و تسهيالهتا الوتعليمية.ا

 عددو  حتوتيي على عدد الوتلميذات، و احلقائق الكمية يف ىذا البحث .صيرة الرقم

ادلوتيسطة اإلسالمية احلكيمية جاميب ونعي ادلدرسة " يف طالباتيذ واألساتذة والاألس

   ".سيليفيرا ابليوتار

 در احلقائقمصا (1

و أما  .ادلراد مبصادر احلقائق ىي  ميضيع أو مصدر حتصل منو احلقائق

 مصادر احلقائق ذلذا البحث فهي توتكين من ثالثة أنياع:

، كادلالحظــــة الــــيت تســــجل مجيـــع احلقــــائق والياثئــــق ادلوتعلقــــة مبيضــــيع الباحـــث (6

 البحث.

يرة األجيبــــة نســــان، و ىــــي مصــــادر احلقــــائق الــــيت توتــــي  احلقــــائق علــــى صــــاإل (6

الشفيية عن طريـق ادلقابلـة أو أجيبـة االخوتبـار الوتحريـري بيسـيلة االسـوتفوتاء. و 
                                                           

70
Yupono Bagyo, Statistika Untuk Penelitian Ekonomi dan Sosial, (Malang: Bayu Media 

Publishing, 2003), h.5 
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أما الذي يكين مصادر احلقائق فهـي مـدير ادلدرسـة, األسـاتيذ و األسـاتذة و 

ادلوتيســطة اإلســالمية احلكيميــة جــاميب يف ادلدرســة  ادلوتيســطةللمرحلــة  طــالبال

 .ونعي سيليفيرا ابليوتار

وىي مصادر احلقائق اليت تيز ع احلقائق يف حال السكيت و احلركة. و احملل ،   (2

ادلوتيســطة اإلســالمية احلكيميــة  الــذي يكــين مصــدر احلقــائق ىنــا ىــي ادلدرســة

 .جاميب ونعي سيليفيرا ابليوتار

ــز احلقــائق علــى صــيرة كمصــدر احلقــائق الــذي جي و ىــي القــراطيس الياثئــق، (6 ه 

. و أمــا ادلبحــيث عنــو يف ىــذا الرمــيز األخــراحلــروف, والــرقم, والرســيمات, أو 

يـيتيت علـى صـيرة اليثيقـات الرليـة للخلفيـة و وثيقـة نوتـائج مـادة اللغـة فالبحث 

 العربية يف كشف الدرجات و غَتىا.

 متغري البحث (2

 :كالوتايل تنقسم إليها يصل أن الباحث اسوتطاع الذي البحث موتغَتات أما

 .وسيلة الصير اسوتخدام ىي البحث ىذا يف ادلسوتقل ادلوتغَت (6

 .الكالم مهارة تعليم ىي البحث ىذا يف الوتابع ادلوتغَت (6
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 البياانت مجع طريقة .ه 

 : اآلتية الطريقة البحث ىذا ىف الباحث اسوتخدم البياانت وجلمع

 ادلالحظة .6

 ومعليماتـو خلرباتـو اكوتسـابو يف العـادي اإلنسـان اسـوتخدمها وسيلة ىي ادلالحظة

ـــ جيمـــع حيـــث  حـــُت الباحـــث ولكـــن عنـــو، يســـمع أو يشـــاىده مـــا خـــالل مـــن وخربات

 دقيقـة فهم أو واعية دلعرفة أساسا مالحظاتو من جيعل معينا منهاجا يوتبع فإنو يالحظ

 الًتتيــــب ســــبيل علــــى تفعــــل الــــيت البحــــث ســــاليبأ ىــــي ادلالحظــــة 71.معينــــة لظــــاىر

 مبشــــكلة وتــــرتب  البحــــث ميــــدان ىف حــــدثت الــــيت اليقــــائع حلصــــيل العــــُت ابســــوتعمال

 الًتتيـب سـبيل علـى والكوتابـة ادلالحظة ىي (Observation) إن زلاجر وقال.  البحث

 الوتـــــدريس عمليـــــة ىف الباحـــــث يشـــــًتك احلـــــال ىـــــذا ىف 72.البحـــــث مظـــــاىر كـــــل ىف

 .البحث مبشكلة ادلرتبطة البياانت على للحصيل

 أبنشــطة توتعلــق الــيت البيــاانت علــى للحصــيل ادلالحظــة ىــذه الباحــث ويكســب

 بــُت واالتصــال ،طــالبوال ادلــدرس بــُت واالتصــال والــوتعلم، الوتعلــيم عمليــة يف طــالبال

 و اســوتخدم الباحــث .والــوتعلم الوتعلــيم عمليــة يف طــالبال ومشــاركة أنفســهم، طــالبال

                                                           

 625(، ص. 6522، )عوتمان: دار الفكر للنشر والوتيزيع، أساليبو-أدواتو-البحث العلمي: مفهيموذوقان عبيدات، 71  
72

N. Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1995),  h. 42 
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ـــــة يف ادلدرســـــة ادلوتيســـــطة اإلســـــالمية  ىـــــذه الطريقـــــة مبالحظـــــة زلـــــل األنشـــــطة الوتعليمي

 .احلكيمية جاميب ونعي سيليفيرا ابليوتار

 ادلقابلة .6

 علـى أكثـر أو الرجلُت بُت واألجيبة األسئلة فيها احملادثة عملية ىي ادلقابلة

 أن ســيانرتي وعــرف. والبيــاانت األخبــار وحصــيل الســوتماع بينهمــا مياجهــة ســبيل

. السـائل أو الباحـث مـن مباشـرة األسـئلة بوتقـدم البيـاانت مجـع طريقـة ىـي ادلقابلة

ادلوتيســـطة اإلســـالمية  ادلدرســـة يف العربيـــة اللغـــة مـــدرس مـــع ابدلقابلـــة الباحـــث وقـــام

 وادلقابلــة فيهــا، يوتعلمــين الــذين والطــالب ونعــي ســيليفيرا ابليوتــاراحلكيميــة جــاميب 

 ورغبــة الوتعليميــة واليســيلة والطريقــة ادلــادة حيــث مــن والوتعلــيم الــوتعلم عمليــة حــيل

 .الطلبة لنجاح اليسيلة واسوتخدامو ادلادة إلقاء يف ادلدرس ومهارة الطلبة

 مـــن البحـــث مبشـــكلة توتعلـــق الـــيت ىـــي الباحـــث يقصـــدىا الـــيت البيـــاانت أمـــا

 الطريقــة بــُت مقارنــة دلعرفــة العمــل ىــذا وتنفيــذ قبلــو، اجلــاري والــوتعلم الوتعلــيم عمليــة

 الـــــيت اجلديـــــدة والطريقـــــة العربيــــة اللغـــــة مـــــدرس اســــوتخدمها الـــــيت اجلاريـــــة الســــابقة

 يعــــٍت الكــــالم مهــــارة يف خصيصــــا العربيــــة اللغــــة مــــدرس أو الباحــــث اســــوتخدمها

 . الصير بيسيلة

 االسوتبانة .2
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 معليمات على للحصيل مالئمة أداة االسوتقصاء أو االسوتبانة تعوترب

 األسئلة من عدد بشكل االسوتبيان ويقدم معُت، بياقع مرتبطة وحقائق وبياانت

 73.االسوتبيان مبيضيع ادلعنيُت األفراد من عدد قبل من عنها االجابة يطلب

 يف الصير وسيلة ىذه اسوتخدام أتثَت دلعرفة االسوتبانة ىذا الباحث واسوتخدم

 .ادلادة ىذه ومدرس طالبال عند الكالم مهارة تعليم

 االخوتبار .6

 سليك قدرة لوتناول ادلعقدة األنشطة أو اإلجراء أو اآللة ىي االخوتبار

 أريكينوتي رأى و 74.ادلعينة الدراسية ادلادة يف لكهادي الكفائة تصير اليت الشخص

 خرىأ آالت أو أوالوتمرينات األسئلة من السلسلة عن عبارة ىي االخوتبار أن

 أو الفرد لكهادي اليت والكفاءة والذكاء وادلعرفة ادلهارات لقياس ادلسوتخدمة

  75.اجلماعة

 يف وكفاءهتم طالبال قدرة مقياس معرفة يف الطرائق أحد ىي واالخوتبار

 اسوتخدام قبل االخوتبار فإعطاء. وبعده الصيرة وسيلة إجراء قبل الكالم مهارة

 وأما. الكالم دلهارة األساسية طالبال وكفاءة قدرة دلعرفة فيهدف الصيرة ةوسيل

                                                           
 121. ص (،6522والوتيزيع، الفكر للنشر ، )عوتمان: دار أساليبو-أدواتو-البحث العلمي: مفهيمو عبيدات، ذوقان73

74
M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), h. 1 

75
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 
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 وكفاءة دلعرفة فيهدف الصير وسيلة اسوتخدام عملية بعد االخوتبار إعطاء

 والغاية. الوتدريس عملية انوتهاء كل االخوتبار ىذا وأجرى الكالم دلهارة طالبال

 مهارة يف طالبال جناح رفةمع ىي الصير وسيلة إعطاء بعد االخوتبار يف ادلنشيدة

يف  طالبجلمع البياانت ادلوتعلقة مبهارة ال االخوتبار   الباحث اسوتخدم و. الكالم

. ىذا االخوتبار يوتكين من االخوتبار القبلي واالخوتبار البعدي. الكالممهارة 

يار، تكميل العبارات، و اخلسؤاال الذي ينقسم إىل سؤال  66 منهماولكل 

 .ئلةإجابة القصَتة عن األس

 البياانت حتليل طريقة .و 

ـــــل  أن مبعـــــٌت االســـــوتداليل، ابإلحصـــــاء موتصـــــف البحـــــث ىـــــذا يف البيـــــاانت حتلي

 بصـفة نوتيجة على حيصل حىت العام الوتحليل يصنع مث اخلاصة احلقائق يصف الباحث

 .مراحل ثالثة على اسوتخدم البحث ىذا يف البياانت حتليل وأنشطة. عامة

 البياانت تسجيالت .6

 :ىي البياانت تسجيالت ياتخط ومن

 الوتعليم أداة تصميم ( أ

 ترتيبــا ويرتبهــا لديهــو اجملوتمعــة البيــاانت حيلــل الباحــث أن مبعــٌت

 قصــــدىا الـــيت الوتعلـــيم أداة تصـــميم. ادلســـوتهدفة ادلســـيتلة وعـــرض مناســـبا،
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 الكـــالم مهـــارة تعلـــيم يف الصـــير وســـيلة ابســـوتخدام الوتعلـــيم ىـــي الباحـــث

 .اسوتخدامها بدون والوتعليم

 االخوتبار أداة تصميمم  ( ب

 عــــن وىــــي االخوتبــــار أداة يصــــمم الوتعلــــيم، أداة صــــمم أن بعــــد

 .الصير وسيلة من ميتخيذ وادليضيع اإلمجايل، ادلعٌت إدراك

 البياانت عرض .6

 اجــــراء يف تســــاعد الــــيت واحلقــــائق ادلعليمــــات بعــــرض الباحــــث قــــام

 وادلالحظــة، ة،ادلقابلــ ســبيل علــى احملصــيلة البيــاانت بعــرض وكــذلك. النوتــائج

 .الوتجربة جراءإ من طالبال متعل   وحصيلة

 البياانت حتليل طريقة .2

 طريقــــــة ىـــــي البحــــــث ىـــــذا يف ادلســـــوتخدم البيــــــاانت حتليـــــل طريقـــــة

 نوتيجـة عـن البيـاانت ىـي طريقـةال هبذا احملللة والبياانت اإلسوتداليل، اإلحصاء

 حــىت طــالبال لنوتيجــة ادلعــديل ادلقيــاس فــروق مــن توتجلــى الــيت طــالبال تعلــم

 فــروق مسـوتيى وحتليـل. ادلائــة يف 5 الفـروق داللـة تؤخــذ البحـث فـروض خيوتـرب

 :76الوتايل( t) الوتائي الرميز تقام للمجميعوتُت الوتعلم نوتيجة

                                                           
76

Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 35 
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 2.6: اجلدول

 "النوتائج صالحية مدى دلعرفة t-test خوتباراال رمز"

EX =الوتجربة فرقة من ادلعديل  ادلقياس 

 KX  الضابطة فرقة من ادلعديل ادلقياس=  

 1EX =الوتجربة فرقة من النوتائج كل يف الوتنيعي عدد 

 1KX  =الضابطة فرقة من النوتائج الوتنيعي عدد 

EN  =ةالوتجرب فرقة يف الطالب عدد 

KN  =الضابة فرقة يف الطالب عدد 

 :اجلدول ىذا يف كما الطالب لنوتيجة الوتقيم معيار أما

النوتيجة حتديد مسافة ادلسوتيى النمرة ادلئيية سبةالن   

6 

6 

2 

جدا جيد  

 جيد

 مقبيل

26-666  

26-25  

06-05  

26%-666%  

26%-25%  

06%-05%  
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9 

 انقص

 فاشل

96-95  

66-65  

96%-95%  

66%-65%  

  2.6: اجلدول

 "الكالم يف الطالب نوتيجة معيار"

 البحث مراحل .ز 

 الباحث هبا يقيم اإلجراءات وىذه ،الباحث يوتبعها اليت البحث إجراءات ىناك

 :يةاآلت خلطياتاب

 .الضابطة واجملميعة الوتجريبية اجملميعة وىي اجملميعوتُت وتعيُت حتديد .6

 وسيلة ابسوتخدام الكالم تعليم إجراء قبل أي القبلي ابالخوتبار الباحث قام .6

 .اجملميعوتُت ذلوتُت الصير

 مهارة تعليم يف الصير وسيلة ابسوتخدام العربية اللغة تعليم إجراء أو تطبيق .2

 .الوتجريبية للمجميعة كالمال

 تعليم يف الصير وسيلة اسوتخدام تطبيق خالل من ابدلالحظة الباحث قام .6

 .الكالم مهارة
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 اليت الوتجريبية اجملميعة ومها اجملميعوتُت ذلوتُت البعدي ابالخوتبار الباحث قام .9

 الكالم مهارة درست اليت الضابطة واجملميعة ،الصير وسيلة اسوتخدام طبقت

 .الوتقليدية قةابلطري


