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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 ع البحث و مدخلهنو  .أ

هو البحث  الذي تستعمله الباحثة يف هذا البحثونوع البحث 

 والتطوير البحث .(R&D) والتطوير البحثامليداين و مدخل البحث هو 

. 1احلالية املنتجات حتسني أو جديد منتج لتطوير خطوات أو عملية هو

 :وهي ،األساليب من العديد ابستخدام هناك والتطوير ثالبح تنفيذ يف

 يف املستخدم والتطوير البحث منهج. 2ةيوالتجرب ميية،و التق وصفية،ال

 تطويرل تقوميية أساليب واستخدام. البياانت جلمع األولية الدراسات

 عمليةل أيضا األسلوب هذا يستخدمو . العربية اللغة مفردات اختبار

. اختبار ابستخدام العربية اللغة مفردات اختبار تطوير مع االختبار

 اختبار مادة منوذج لتحصيل هي الدراسة هذه يف والتطوير والبحث

                                                           
1Nana Saodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 164 
2Ibid, h.167 
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للغة العربية يف جانب التعليم لتالميذ املدرسة املتوسطة  املفردات

 .رماسني كاملنتان اجلنوبيةاإلسالمية يف بنج

واملدخل يف هذه الدراسة هو املدخل النوعي والكمي. واملدخل 

النوعي هو املدخل ال يستخدم األرقام يف التحليل البياانت، وأما املدخل 

 3الكمي هو املدخل يستخدم فيه احلساب واألرقام يف التحليل البياانت.

 

  البحث إجراءات .ب

 خطوات التطويري  Gall   و غال   Brogوعند منوذج برج

 4:وهي

ىل إاجة تشتمل هذه اخلطوة لقياس احلالبحث ومجع البياانت، و  .1

 .التطوير والنظر إىل البحوث السابقة

، خطوة التطوير التخطيط، هذه اخلطوات تتكون من إعداد .2

اد املو  هدافوحتديد الكفاءات املطلوبة إلجراء التطوير وصياغة أ

 .اتبارهالخ الدراسية وتصميم خطوة تدريسها والنظر إىل االحتمال

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2010), 

h.2 
4 Brog & Gall, Educational Research, (USA: Allyn and Bacon, 2003), h. 772 
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 ملواداوير ول من املنتج، وتشمل هذه اخلطوة على تطالتطوير األ .3

 .التعلمية

 التجارب امليداين األول واالختبار. .4

سني لى حتاالختبار. هذه اخلطوة تشمل ع التحسني والصالحية يف .5

 املواد بعد تعديلها من اخلبري

 بياانتعة المراجو التجرييب امليداين. ويف هذه التجربة مجع البياانت  .6

 لتحسني والصالحية يف االختبار وتكملها .7

تبارها ىل اخإافة تنفيذ حقل االختبار امليداين للمواد املطورة ابإلض .8

 من االستبانة واملقابلة وحتليل نتائجها.

 . التحسني النهائي للمنتج املطور .9

 النشر والتنفيذ .10

اىل ثالث   Gall  و غال   Brogوخلصت سوكماديناات منوذج برج

  5ات وهي مرحلة الدراسة املبدائية ومرحلة التخطيط ومرحلة جتربة.خطو 

                                                           
5 Nana Saodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2007), h. 189 
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ويف هذه الرسالة استخدمت الباحثة إجراءت تطوير اختبار مفردات 

مرحلة الدراسة الث مراحل: على ث عند سوكماديناات اللغة العربية

 املبدائية ومرحلة التخطيط ومرحلة التجربة.

 مرحلة الدراسة املبدائية .1

هذه الرسالة العلمية ليظهر املشكلة يف اختبار مفردات اللغة 

العربية يوجد يف الكتاب ال يناسب أبهداف تعليم مفردات اللغة 

 الطلبة يشعرون العربية ألنه يستخدم الكتاب املدرسية غري رمسية حىت

ابلصعب وال يستطيعون أن جييبه ابلصحيحة، فبذلك أرادت الباحثة 

مث حتلل  حلل ذلك املسألة بتطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية.

اليت تستخدم يف  يف الكتب املدرسية مادة اختبار مفردات اللغة العربية

 ىل بنجرماسني واملدرستني املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األو 

وأجرت  .بنجرماسنياملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة 

الباحثة مقابلة مع مدرس اللغة العربية للحصول املعلومات حول 

أهداف تعليم املفردات واختبار املفردات واحتياجه إىل مواد اختبار 

 مفردات اللغة العربية املوطورة

 ومرحلة التخطيط  .2
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لل املشكلة ومادة اختبار مفردات اللغة العربية يف وبعد أن حت

الكتب املدرسية والكتب املرجعة مث بدأت الباحثة مجع البياانت 

وغري ذلك  لواثئق املكتوبة والكتب والدليل واملعلومات ابلواثئق وهي ا

يتعلق هبذا البحث الذي يستخدم لتطوير اإلنتاج املعني يرجى أن حيلل 

 املشكلة.

  ة التجربةواملرحل .3

اختبار مفردات اللغة العربية اليت  مواد تصمموبعد أن 

ي اللغة العربية جبانب املعريف واملهار تناسب أبهداف تعليم مفردات 

بتحكيم اخلرباء وهو عملية قام هبا اخلرباء  قامت الباحثةمث 

لغة العربية  جبانب املعريف لتحسني مادة اختبار مفردات ال

واخلطوات اليت املزااي والعيوب منها. الباحثة ي، حىت تعرفواملهار 

هبا يف هذه املرحلة وهي احلضور إىل مكاتب السادة  قامت الباحثة

اخلرباء حسب املوعد الذي اتفقت الباحثة به معهم، وتوضيح 

عملة تطوير املواد املطورة والطلب من اخلبري إىل ملء االستبانة 

العلمية قامت الباحثة مبقابلة  هذه الرسالةيف لتقييم املواد املطورة. و 

ة اإلسالمية ن يف جامعاحماضر خبريين يف تنفيذ هذه العملية ومها 
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: حمكم متأهل متخصص يف اللغة العربية احلكومية ببنجرماسني

اختبار حمكمة متأهلة متخصص يف  املاجستري، و كامل روماوهو  

 . املاجستري الدكتور وحي الدينوهو  اللغة العربية

حتصل الباحثة على التقييم والتحسني من اخلرباء مث بعد أن 

 حتسن الباحثة وتصحح ما وجده من األخطاء والنقصان يف تطوير

طلبة ل مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف اجملال املعريف واملهاري

املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف بنجرماسني   الصف السابع يف

 .كاملنتان اجلنوبية

مرحلة الدراسة  خطوات فقط وهى يف ثالث حتدد الباحثة

ألنه حتديد الوقت و واملرحلة التجربية ومرحلة التخطيط، املبدائية

 والطاقة واالقتصاد. 

 ومصادرها البياانت .ج

 وصفيال البياانت اليت قسمني إىل الدراسة هذه يف البياانت و

 :كميةوال

 يف العربية ةاللغ مدرس مع املقابلة نتائج هي وصفيال البياانت .1

 ببنجرماسني احلكومية االسالمية املتوسطة املدرسة يف يعين مدارستني
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 و ببنجرماسني األوىل احلكومية االسالمية املتوسطة املدرسة ومها

 عن ببنجرماسني، الثالث احلكومية االسالمية املتوسطة املدرسة

 و. السابع الصف لطلبة العربية اللغة مفردات اختبار مادة معلومات

 اللغة مفردات اختبار مادة على اخلرباء من واالقرتاحات نقدال نتائج

  املتطورة العربية

 التحليلية النتائج من التحقق من اإلستبانة نتيجة من الكمية البياانت  .2

 واستخدام.النوعية البياانت اىل الكمية البياانت حتويل تتم مث.للخرباء

 . رباءاخل حتكيم نتائج لوصف الوصفي البياانت

 :الدراسة هذه يف البياانت ومصادر

 املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة مدرس هى البياانت ومصادر  .1

 املتوسطة املدرسة و ببنجرماسني األوىل احلكومية االسالمية

 .ببنجرماسني الثالث يةاحلكوم االسالمية

ية ومها حماضران يف جامعة اإلسالمية احلكوم هى البياانت ومصادر .2

ببنجرماسني: حمكم متأهل متخصص يف اللغة العربية وهو كامل 
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حمكمة متأهلة متخصص يف اختبار اللغة العربية  روما املاجستري، و

 . املاجستري وهو الدكتور وحي الدين

 البياانت مجع أساليب .د

 املالحظة .1

. 6كائن إىل وشاملة دقيقة مالحظة جراءإب البياانت مجع وتقنيات

 املستخدمة املدرسية الكتب عن النوعية البياانت ملعرفة املالحظة يستخدم

 .العربية اللغة مفردات اختبار ومادة

 املقابلة .2

 عن شفواي اإلجابة يتعني اليت األسئلة طريق عن املعلومات مجع ووسيلة

 واملبحوثون الباحثة بني االتصال مباشرة املقابلة .حال أي على الفم طريق

 .7احملتاجة املعلومات عن

 توسطةامل ةاملدرس يف العربية اللغة مدرس مبقابلة الباحثة وتستخدم

 ةحلكوميا السالميةا املتوسطة املدرسة و ببنجرماسني األوىل احلكومية االسالمية

 .ببنجرماسني الثالث

                                                           
6Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial, (Bandung: Pustaka Cendikia 

Utama, 2011), h. 126 
7 Margono, Metodologi Penulisan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165 
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 االستبانة .3

عن ما تستخدم جلمع املعلومات أو البياانت  هي االستبانة

  تصحيح اخلرباء

 االستبانة تستخدموالباحثة املطورة. ملادة اختبار مفردات اللغة العربية 

ليطلب اخلرباء ان جييب من االجابة املوجودة وحتليل البياانت  مقيدة

من االستبانة على مقياس ليكرت خبمس درجات ومعيار الدرجات  

 كما يلي:

 اذا كان اخلبري يعطي نتيجة انقصة جدا 1درجة 

 اذا كان اخلبري يعطي نتيجة انقصة 2درجة 

 اذا كان اخلبري يعطي نتيجة مقبول 3درجة 

 ان اخلبري يعطي نتيجة جيداذا ك 4درجة 

 اذا كان اخلبري يعطي نتيجة جيد جدا 5درجة 

 البياانت حتليل أسلوب. هـ

 الوصفية فتستخدم البحث هذا يف البياانت حتليل أسلوب فأما

 قبل من االستباانت نتيجة بتحليل البياانت حتليل جيرى الكمية،حيث



76 
 

 معيار لتوفري البياانت حتليل يف املستخدمة اإلجراءات وأما .التصميم خبريي

 :يلي فكما املتطور املنتج جودة

 البياانت حتليل يف الطريق وهو الوصفية الكيفية حتليل الباحثة تستعمل .1

 هذا يف البياانت وحتليل املعينة الظاهرة ليشرح الوصفية تستخدم اليت

 خطوة البحث هذا يف البياانت مجع هي  وهوبريمان مليلز البحث

 املعلومات لتحصل البياانت اكتساب هو البحث اضاغر  الن مهمة

 مادة عن البياانت لنيل الطريقة هذه الباحثة  واستخدمت. واملعارف

 احلكومية االسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة مفردات اختبار

 الثالثة احلكومية االسالمية املتوسطة واملدرسة بنجرماسني االويل

 اختبار مادة على اخلرباء واقرتاحات نقد نع والبياانت بنجرماسني

 .واملقابلة املالحظة بطريقة املتطورة العربية اللغة مفردات

 اختيار تضمن الذي البياانت حتليل طريقة وهو البياانت وتلخيص

 يعطي البياانت تلخص وان مهم شيئ على والتميز املوضوعات

 فيخلص تالبياان تنال ان بعد مث البياانت عن الواضح التصوير

 .احملتاجة غري البياانت يستخدم وال احملتاجة البياانت
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 الطريقة ههذ يف و. اخلالصة يستنتج قبل عملية وهو البياانت وعرض

 العربية لغةال مفردات اختبار مادة وصف عن البياانت وهى اقسام اىل

 ةاملتوسط سةاملدر  و بنجرسني االوىل احلكومية املتوسطة املدرسة يف

 اتمفرد ختبارا مادة منوذج عن والبياانت بنجرسني، الثالثة احلكومية

 اانتالبي حليللت نتيجة هو واالستنتاج.اخلرباء وحتكيم العربية اللغة

  .يةالنهائ

 إىل تبانةاس ونتيجة التصميم خبريي من الدرجة بشكل بياانت حتويل .2

 جودة ملتقيي خيارات مخسة االستبانة يف قدمت .الفاصلة بياانت

 ،2مقبول ،و  3وجيد  ،4وجيد جدا  ،5ممتاز  :وهي املتطور، نتجامل

 .1وانقص 

 1 اجلدول

 8درجات مخس على النوعية إىل الكمية البياانت حتويل

 النوعية البياانت الكمية البياانت البيان املئوية

 ممتاز 5ميكن استخدامه يف  -%100 

                                                           
8 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip Teknik Prosedur, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 234 
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التدريس بدون  %90

 التصحيح  

ميكن استخدامه يف  %80  -%89 

 التدريس ابلتصحيح

 جيد جدا 4

ميكن استخدامه يف  %70  -%79 

 التدريس ابلتصحيح

 جيد  3

ال ميكن استخدامه  %60  -%69 

 يف التدريس 

 مقبول  2

يصحح كله او  59اقل من % 

 يبدل

 انقص 1

 

 : 9التالية الصيغة فاستخدمت املتوسطة النتيجة حساب وأما .3

 

p = 
 ∑X

N
 x 100%  

                                                           
9 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, ( Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49 
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 :التفسري

 =    p  املتوسطة النتيجة 

  =    ∑X النتيجة  عدد 

  =     N  جيبنياملست عدد 

 جيد "  فئة يف " 3" عن تِقل ال املنتجل جدو  قيمة حددت ،ثالبح هذا ويف

 فاعترب جيد"  "  فئة يف " 3" عن تقل ال النتيجة حصلت فإن خبريي يميتق من"

 .لالستخدام الئقا املتطور املنتج

 

 

 


