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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع و مدخل البحث -أ

ابستخدام  نوع البحث يف ىذا البحث يعٌت حبث ادليدان عن تطبيق تعليم ادلفردات
 .بنجرماسُت ادلتوسطة اإلسالمية نمدرسة اإلخوا يف السابعلطلبة الصف طريقة النغم 

وفقا سيف الدين أزوار،  kuantitatif) )قام الباحث ابستخدام ادلدخل الكمي 
 1البحث مدخال كميا ضغط ربليلو يف البياانت عدد ادلصنوع بطريقة اإلحصاء.

ىو ( Ekperiment Class)ىذا البحث ىو استخدام تصميم البحث التجريىب 
ادلالحظة يف ظل احلالة ادلصنوع و تنظيم الباحث، و البحث التجرييب ىو البحث الزمان 

 2.(Control Class)دبوجود مضاربة مالية على موضوع البحث مع موجود الضابطة 
ا البحث يستخدم البحث التجرييب دلعرفة الفروق بُت اجملموعتُت يف ادلتغَت احلّر. و ىذ

 3(.Independent Test) يستعمل اختبارا مستقالّ 
 

 صميم البحثت -ب

ذير، ن. وقفا ل(eksperimen)ىذا البحث ىو استخدام تصميم البحث التجريىب 
، والبحث التجريبية ىو ةادلنهج التجريبية ىو ادلالحظة يف ظل احلالة ادلصنوع وتنظم الباحث

فصول  4البحث الزمان دبوجود مضاربة مالية على موضوع البحث مع موجود الضابطة.

                                                 
1
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5. 

     2
 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Indonesia, 1999), h. 74. 

3
 Purwanto, Statistika untuk penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 147-149. 

4
 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Indonesia, 1999), h. 74. 
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ىدفو ىو دلعرفة موجود وغَته فرق أتثَت العقب معاملة  .ادلالحظة يعطى  ادلعاملة ادلختلفة
يعٍت نوع  (True experimental)وىذا البحث التجريب يعٍت التجربية احلقيقية  .سلتلفة

 5.(kelas kontrol) الضابطة ابجملموعة التجريب األحسن ألن عندىا فرقة أخرى يسمى
 kelas)م يسّمى ابجملموعة التجربيية النغ" ابستخدام طريق بفالصف السابع "

eksperimen) "  جليوب يسّمى ابجملموعة " ابستخدام طريقة لوحة اأوالصف السابع
و االخطبار ( pretest)و تستخدام أيضا االخطبار القبلي  (.kelas kontrolالضابطة )

 .(post-test)البعدي 

 : تصميم البحث  3،1اجلدول 

 االختبار البعدي التجربة االختبار القبلي اجملموعة

 O1 X O2 اجملموعة التجريبية

 O3 - O4 اجملموعة الضابطة

 ع البحثموضو  -ج

ابستخدام طريقة النغم  تطبيق تعليم ادلفرداتأما ادلوضوع من ىذا البحث ىي 
 بنجرماسُت ادلتوسطة اإلسالمية نيف مدرسة اإلخوا السابعلطلبة الصف 

 ذاتى البحث -د

ادلتوسطة  نمدرسة اإلخواالذايت يف ىذه البحث يعٍت مجيع الطلبة الصف السابع 
، ، تقسيم الطالب إىل فصلُت. دلزيد من التفاصيل 56 اإلسالمية بنجرماسُت عددىم

 حول ىذه الفئة من ىذه الذايت الكاتبة اقًتح التفاصيل التالية :

                                                 
5
 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta ; 

PT Rineka Cipta, 1993) h.78 
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 : إمجايل السجل الذايت . توزيع1.3اجلدول 

 رقم فصل عداد البيان
 ۱ ” ب“ السابع  82 اجملموعة التجربة

 ۲ “ أ“ السابع  82 اجملموعة الضابطة
  عداد 65 

 البياانت و مصادرها -ه

 أوال، البياانت األساسية
نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي ومصادرىا تعٍت طلبة اجملموعة التجريبية 

 و اجملموعة الضابطة
 اثنيا، البياانت الداعمة

 تصوير العام عن موقع البحث و مصادرىا رئيس الشؤون و اإلدارية (أ 
 رئيس الشؤون و اإلدارية أجهزة ادلدرسة و مصادرىا (ب 
 البياانت عن ادلوظفُت األدارين و ادلدرسُت و مصادرىا رئيس الشؤون و اإلدارية (ج 
 منهج تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة و مصادرىا مدرسة اللغة العربية (د 

 

 أساليب مجع البياانت -و

 يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ابألساليب األتية:
 باراالخت -1

 االختبار يعٍت تساسل الوظيفة اليت تكسب إىل النفس و القطيع ابدلعصود   
 ليقارن كفاؤهتم. يستعمل االختبار ليحفر البياانت عن استخدام طريق      
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 النغم الصف السابع يف مدرسة"األخوات" ادلتوسطة اإلسالمية بنجر      
 القبلي و االختبار البعدي.ماسُت. و ىذا االختبار مراتن يعٍت االختبار       

 ادلالحظة -2

ادلالحظة ىي مالحظة مباشرة اىل موقع من البحث إلستكشاف البياانت الىت يتم        
ادلطلوبة ىف البحث. ادلالحظة، الباحثة تعمل مالحظة مباشرة لينظر زلاوالت معلم اللغة 

عن تصميم  : الحظت الباحثة مباشرةً  مالحظةية يف تطبيق تعويد حفظ ادلفردات.العرب
التعليم ادلفردات،  وكيف ادلوقفة الطالبات حينما االختبار القبلي، واالختبار البعدي، 

 وتنظر مباشرة عن األحوال من ادلستجيبُت.وتُغٍّت النغم، 

  مقابلة -3
ادلقابلة، و ىي الطرق ادلستخدم جلمع البياانت اليت تقوم هبا ادلقابلة ىي السؤال         

يستحدم الباحثة ىذا األسلوب للحصول على البياانت اليت أتيت من   6و اجلواب مباشرة
 .رئيس ادلدرسة و معلم اللغة العربية والطالب يف الصف السابع يف مدرسة اإلخوان

 التوثيق -4
تصوير العام عن موقع البحث  و   عدد  يستعمل التوثيق ليحفر البياانت عن        

و عدد طلبة    الصف  ادلدرسُت وادلدرسات و ادلوظفُت و ادلوظفات يف تلك ادلدرسة
السابع يف مدرسة"األخوان" ادلتوسطة اإلسالمية بنجر ماسُت وأجهزة ادلدرسة و منهج 

 البياانت. و لتبُت حول البياانت و مصدرىا و أساليب مجع تعليم اللغة العربية فيها.
 
 
 

                                                 
6
 Muhammad Ali, Sterategi Penelitian Pendidikan, (Bandung;Angkasa 2002),hlm.63 
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: أساليب مجع البياانت و مصادرىا و أدوات مجعها 3،3اجلدول 
 وأساليب ربليلها

 مصادر البياانت الرقم
أدوات 

مجع 
 البياانت

أسلوب ربليل 
 البياانت

 البياانت األساسية: 1
نتائج طلبة اجملموعة  (1 

التجريبية و 
اجملموعة الضابطة 
يعٍت نتائج االختبار 

ر القبلي و االختبا
 البعدي

 SPSS 22 االختبار الطلبة

 البياانت الداعمة 2
تصوير العام عن  (1 

 موقع البحث
رئيس الشؤون و 

 اإلدارية
التوثيق 
 وادلقابلة

 

رئيس الشؤون و  أجهزة ادلدرس (2
 اإلدارية

  التوثيق 

ادلوظفون اإلداريون  (3
 و ادلدرسون

رئيس الشؤون و 
 اإلدارية

  التوثيق 

عليم اللغة منهج ت (4
العربية يف تلك 

 ادلدرسة

التوثيق  مدرسة اللغة العربية
 وادلقابلة
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 أساليب حتليل البياانت -ز

أما أساليب ربليل البياانت يف ىذا البحث فاستخدم الباحث التحليل 
 SPSS Versi 22االحصائ الوصف بربانميج 

 ادلعدل -1
ل للطلبة يستطيع أن عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعليم احلصو 

 يعرف من خالل ادلعدل، و أما خطوات ربليلو كما تلي: 
 SPSS versi 22افتح  أوال،
 و شغل ابجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة Variable View اختار اثنيا،
 و شغل النتائج كما رلموعتها  Data Viewاختار  اثلثا،
 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveانقر فوق القائمة  رابعا،

 أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغَت س خامسا،
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Varianceر انف سادسا،
 انفر نعم سابعا،

 ادلعياري االحنراف -2
ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة  الختبار الطبعية. و 

لتحليل البياانت من قيمة ادلعياري  SPSS Versi 22 يستخدم الباحث برانميج
 االحنراف خبطوات التحليل كما يلي:

 SPSS versi 22، افتح أوال
 و شغل ابجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة Variable View ، اختاراثنيا

 و شغل النتائج كما رلموعتها  Data View اختار اثلثا،
 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptiveانقر فوق القائمة  رابعا،

 أدخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغَت س خامسا،
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 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Variance انفر سادسا،
 انفر نعم سابعا،

 اختبار الطبيعية -3
لبياانت. شلتحن أما اختبار الطبيعية مستخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع ا

مسرنوف -طبيعية البياانت اليت ربصل يف البحث استخدم اختبار قلمغروف
(kolmogorov-smirrnov)  يف بياانت كميا، سوف يستطيع عملية االختبار

statistik parametik  بشرط تلك البياانت عادية، تلك البياانت العادية االختبار
 الطبيعية. أما خطوات ربليلها يعٍت:

 SPSS Versi 22افتح برانميج  ،أوال
   Variable view-isi name dengan eskperimen dan kontrolاختار اثنيا،
 Data view-isi nilai sesuai kelompoknya اختار اثلثا،

 Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S  اختار رابعا،
  Test Variable listأدخل اجملموعتُت إىل  خامسا،

 ابختبار الطبيعيةTest Distribution اختبار " ادلربع االختبار" يف   سادسا،
 انفر نعم. سابعا،

 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت:
 Ha 0,05 <: إذا   Sig (2 Tailed) فالبياانت الطبيعية 
 H0إذا :Sig (2 Tailed) < 0,05  فالبياانت غَت الطبيعية 
 اختبار التجانس -4

اانت الطبيعية يفعل الباحث اختبار التجانيس. استخدم و بعد توزيع البي
اختبار التجانيس دلعرفة ىل نتيجة الطلبة ذبانس أم ال. و خطوات اختبارىا كما 

 يلي:
 افتح أوال،
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  1أدخل  Valueو  Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2 شغل اثنيا،
 كاجملموعة الضابطة  2كاجملموعة التجريبية و 

 و شغل النتائج و رلموعتها Data Viewختار ، ااثلثا
  analyze-compare Means-One Way Anova ، اختباررابعا

 options، انفر خامسا
 Homogeneity of variance test، اختبار يف الصندوق سادسا

 انفر "مث" و نعمسابعا، 
 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت:

Ha 0,05 <: إذا   Sig (2 Tailed) لبياانت التجانسفا 
 H0 :إذاSig (2 Tailed) < 0,05  .7 فالبياانت غَت التجانس 

 (tإذا كانت نتائجو الطبيعية و التجانس فاستخدم الباحث ابختبار ت )
 (uو إذا غَت الطبيعية أو غَت التجانس فاستخدم الباحث ابختبار ؤ )

 (tاختبار ت ) -5
دلقارنة ىل العينة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة  ىذا االختبار مهدوف

 Independent-sample Tالضابطة توجد الفروق الواضحة، االختبار ادلستخدم ىي 

test  حساب االختبارt :ابستخدام بررلة . و أما خطوات اختبارىا كما تلي 
 لتجريبيةاجملموعة الضابطة و اجملموعة ا viewأدخل نتيجة الطلبة ادلغَت  أوال، 

مزخورة ابجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل واجملموعة  viewالبياانت  اثنيا،
 التجريبية ىي اجملموعة الثانية

   analyze-compare Means-Independent-Samples T Test اثلثا،
 انقل نتائج اختبار ادلتوسط احملتوى إىل صندوق اختبار ادلغَت "س" رابعا،

 تمع إىل صندوق "اجملتمع ادلغَت"أدخل اجمل خامسا،
                                                 

 115ادلرجع السابق ص.  7
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 أخزر اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب )الثانية( سادسا،
 انفر "مث" و نعم. سابعا،

 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت: 
Ha  إذا :Sig. (2-tailed) < 0,05 فتوجد الفروق بُت اجملموعتُت 

 H0 إذا :Sig. (2-tailed) > 0,05 8  توجد الفروق بُت اجملموعتُت.فال 
 (u)اختبار ؤ  -6

إذا البياانت التحليلية غَت الطبيعية و التجانس أو الطبيعية و غَت التجانس 
 فيستخدم الباحث ابختبار ؤ. أما خطوات االختبار ابستخدام بررلة  كما اتيل:

جملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية ا viewأدخل نتيجة الطلبة إىل ادلغَت  أوال،
 بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.

مزخورة ابجملموعة التجريبية كاجملموعة األوىل و اجملموعة  viewالبياانت  اثنيا،
 الضابطة كاجملموعة الثانية.

 Analyze, nonparametric test, leglalcy dialogs, 2 Independent S  اثلثا،
 Grouping Variableتمع إىل الصندوق أدخل اجمل رابعا،

 Define Groupsانفر  خامسا،

 ، أخزو اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب ) الثانية(سادسا
 ، انفر "مث" و "نعم".سابعا

 أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت
Ha  إذا :Sig. (2-tailed) < 0,05 فتوجد الفروق بُت اجملموعتُت 

 H0 : إذاSig. (2-tailed) > 0,05 .9فال توجد الفروق بُت اجملموعتُت 
 

                                                 
8
 99ادلراجع السابق ص.   
 99ادلرجع السابق  ص.9
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 إجراائت البحث -ح

 يف ىذا البحث، وىنا اإلجراءات أو اخلطوات اليت جيب القيام بو، وىي:

 مراحل االوىل (أ 

 ادلالحظة إىل مكان البحث. (1)
 يشاور مع  احملاضر ادلشرف. (2)
 تصميم.يقدم مقًتحات ال (3)
 يطلب ادلوافقة على رسالة من عميد كلية الًتبية. (4)

 
 مراحل اإلعداد   (ب 

 يقوم ابلندوة (1)
 ربسُت تصميم استناد إىل نتائج الدراسية. (2)
 يتوسل للبحوث الرسالة إىل األطراف ادلعينة. (3)
 استعد الكتمال البحث. (4)

 
 مراحل التنفيذ (ج 

ة، إما اجمليب أو ادلخرب يبحث عن بياانت ادلرتبطة ادلشكل (1)
 ابستخدام ادلالحظة وادلقابلة واإلستبيان ووثيقة ادلدرسة.

 جيمع وجيهز وربليل البياانت وفقا للتقنيات اليت مت التخطيط ذلا. (2)
 استخالص النتائج. (3)
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 مراحل التقرير (د 
 اعداد تقرير البحث. (1
 صحيح.التشاور مع احملاضر ادلشرف على حبثها، ووافق على ت (2
أن يؤتى اصالحات اليت ربققت، وعلى استعداد لنسخ الرسالة  (3

 للمناقشة.


