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 الثالث الفصل

 منهج البحث

 نوع البحث .أ 

ادلدخل ىف ىذا البحث ىو ادلدخل البحث والتنمية. مدخل البحث 

والتطوير ىو ادلدخل الذي تستخدم الباحثة لتحصيل ادلنتج ادلعيُت واختبار عن 

ىي عملية تستخدم لتطوير والتحقق من  التطويرالبحث الًتبوية و   1تلك ادلنتج. 

تستخدم لتطوير أو الىت عملية البحث والتنمية ىو  2 يةصحة ادلنتجات التعليم

. وهبذا الفهم فخطوات ميالتعل عملية ن صحة ادلنتج ادلستخدم يفعالتحقق 

 يشَت إىل نتيجة اخلطوة السابقةالبحث والتنمية يقوم بالدورة، وبكل ىذه اخلطوات 

 وآخرا حيصل على منتج التعليم اجلديد. 

                                                 
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R& 

D, (Bandung: Alpabeta, 2013), Hlm. 407  
2 Borg, W.R and Gall, M.D, Educationl Research An Introduction,(New York: Long 

Man, 1989), Hlm. 772   
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 ,ADDIE  (analisisتخدم يف ىذا البحث ىو منوذج منوذج التطوير ادلسوأما ,

design, development, implementation, evaluation)    . اخلطوات البحث كما

 3يلى:

 

 

 

 

 نموذج البحث .ب 

 :جيرى ىذا البحث ْتمس خطوات التصميم، كما يلى

 مرحلة التحليل .1

 :لديها مرحلتان ومهاىف ىذه ادلرحلة 

ة التعليم على أساس أندرويد. األىداف من حتليل عن أىداف تطوير وسيل (أ 

تطوير الوسيلة التعليم ىي كوسيلة التعليم الداعمة ادلستخدمة لدي الطالب 
                                                 

3
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28.    

Implementation  Evaluation  Design  

development 

analyze 
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لتعليم مواد تعليم مهارة القراءة مستقال، أينما كانو وأي وقت بال فتح 

 .موجود ىف ىذه الوسيلةوادلفردات والتدريبات الكتاب ألن مواد القراءة 

ص الطالب. ىف تطوير ىذه الوسيلة حيتاج إىل حتليل حتليل  عن خصائ (ب 

ادلستخدم، تقصد دلعرفة كيف الصفة أوخصائص الطالب حُت عملية 

 التعليم. مطلوب مناسب الطالب إىل ىذه الوسيلة.

 حتليل عن احتياجات الربنامج اإلجهزة والربنامج أدوة لينة  (ج 

 صميممرحلة الت .2

بل تعيُت ادلسودة من تصميم ىذه ادلرحلة ىي أنشطة البحث الذي يتم ق

تنقسم صميم ادلنتج األول يعٌت وسيلة التعليم على أساس أندرويد. مرحلة الت

على أساس تصميم وسيلة  التعليم و مواد التعليم  إىل قسمُت، ومها: تصميم

 مهارة القراءةتعليم لأندرويد 

 مرحلة التطوير .3

يم وأنواع  مرحلة اإلنتاج ىي مرحلة تنظيم خمتلف التسويات والتصم

 .ادلكونات الالزمة لتصبح ادلنتج
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 مرحلة التطبيقات .4

وسيلة التعليم الىت مت تطورىا وتستحقها اخلرباء مث تقّدمها إىل الطالب ىف 

وجياب الطالب اإلستبانة عن كيف استجابوىم إىل وسيلة . اتمركز التطوير اللغ

 . اتطوير اللغتىف مركز العلى أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة م التعلي

 مرحلة التقوييم .5

يف ىذه مرحلة التقومي ىي مرحلة اآلخر من عملية البحث والتطوير. 

تطورىا.  الىت  ميالتعل ةللوسئتراجعة ادلرحلة النهائية  ةالباحث تادلرحلة قام

لطالب مت إىل ا إلستبانةا ةالباحث ترحلة، قدمادل ىذه باإلضافة إىل ذلك ، يف

. ميالتعل وسيلةع ا صنىف النجاح القياس لتقييم الكأداة   ا الباحثةهتاستخدام

من  الباحثةتمكن تقًتاحات وادلدخالت ادلقدمة من الطالب ، حىت وباإل

م ادلطورة مناسبة حًقا ومناسبة يالتعل وسيلة لتكيإجراء ادلراجعات 

ستقوم وسيلة التعليم على أساس أندرويد بتقييمو عدة من لالستخدام. 

من اللغوية  عن صحة  داف من ىذه ادلرحلة ىي لبحث استحققاخلرباء. األى

ادلنتج واستحقق عن صحة ادلنتج عند  وجودة يف ذلكوادلواد ادلتلك الوسيلة، 
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خبَت الوسيلة وآخرا استحقق عن صحة ادلنتج من قبل خبَت تعليم اللغات 

  العربية.

ادلدقق خبَت ادلعيَت يف اختيار استحق عن صحة  ادلنتج عند خبَت اللغوي. و   (أ 

 :كما يلي  اللغوي

 امعة أنتساري ّتاضر يف الدراسة العلِت بعبة تعليم اللغة العربية احمل

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 متخارج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطية الطويل 

ادلعيَت يف اختيار ادلدقق خبَت استحق عن صحة ادلنتج عند خبَت ادلواد. و  (ب 

 :كما يلي  ادلواد

 حملاضرة يف الدراسة العلِت ّتامعة أنتسار اإلسالمية احلكوميةا  

 الدراسة العلِت اخلطية الطويل ادلتخرج من 

خبَت ادلعيَت يف اختيار ادلدقق .   الوسيلة استحق عن صحة ادلنتج عند خبَت (ج 

 :كما يلي  الوسيلة

 ادلتخرج من الدراسة العلِت قسم تكنولوجية التعليم 
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 اري اإلسالمية احلكومية دور الوسيلة التعليم، احملاضر يف جامعة أنتس

 وتطوير وسيلة التعليم 

ادلعيَت يف اختيار استحق عن صحة ادلنتج عند خبَت تعليم اللغة العربية.  (د 

 كما يلي:  ادلدقق خبَت تعليم اللغة العربية

 ادلتخاج من قسم تعليم اللغة العربية 

  بيةاحملاضر يف الدراسة العلِت قسم تعليم اللغة العر 

  احملاضر يف قسم تعليم اللغة العربية دور النحوو 

إىل الطالب. ىف ىذه ادلرحلة ستنظر أي مدى اىتمام الطالب  التنفيح (ه 

 .  دوافعهم يف استخدام وسيلة التعليم على أساس أندرويد

 مكان البحث .ج 

جيرى ىذا البحث ىف مركز التطوير اللغة ّتامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية  

 الرمز الربيديبنجرماسُت  6،6. تق  ىف الشارع أدمد يا ى كيلومًت بنجرماسُت

الربيد:  6623633(3600رقم اذلاتف ) 63666

ppb_UINantasari@yahoo.com. 

mailto:ppb_UINantasari@yahoo.com
mailto:ppb_UINantasari@yahoo.com
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 مصادر البيانات .د 

ات مصادر البيانات ىف ىذا البحث تنقسن إىل قسمُت، يعٌت مصادر البيان

 األساسية ومصادر البيانات الثانوي، كما يلى: 

 ةطريقب األساسيةتتم عملية مج  مصادر البيانات مصادر البيانات األساسية.  .1

الوسيلة. وتلك رباء و اخلرباء ادلواد اخلستبيانات من خلرباء اللغات و إلملء ا

وسيلة  استخدام ىفتهم ستجابدلعرفة إاإلستبانة تعطى أيضا إىل الطالب واحملاضر 

 ىذهانتشار من ىدف التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة. األ

حتكيم وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة  عرفة ة ىي دلناالستبا

 .م اللغة العربيةيتعلىف داعمة للوسيلة الدورىا ك

مواد تعليم مهارة القراءة من   تتم عملية مج  مصادر البيانات الثانوي بطريقة مج  .2

 الذي استخدمو مركز تكوير اللغة. كتاب "العربية ادلفرحة الكتاب األول"

 أساليب جمع البيانات  .ه 

أساليب مج  البيانات ىي اخلطوات األساسية ىف البحث يقصد للحصول 

البيانات دقة وميكن دلسؤوليتها. ىناك أرب  األساليب جلم  البيانات وىم: 
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وادلقابلة واإلستبانات واإلختبار. وأما الشرح من أساليب مج  البيانات ادلالحظة 

 4األرب  ىم:

 ادلالحظة .1

تقصد دلعرفة حال األول ىف ادليدان. ادلالحظة ستتم الباحثة لبحث مبابرا 

ىف ميدان البحث يالحظ عن ادلرافق ادلملوكة من قبل ادلؤسسة، ومنوذج التعلم 

البحث. خىت توجد اعتبارا ىف عملية  ادلستخدم وخصائص الطالب كموضوع

 تطوير وسيلة التعليم ادلطلوبة. 

 ادلقابلة .2

تقصد جلم  البيانات عن منوذج التعليم احملاضر وخصائص الطالب. وسيتم 

حتليل نتائج ادلقابلة باستخدام حتليل الوصف  النوعي ىو بالوصفي بشرح نتائج 

 الطالب. ادلقابلة حىت توجد تطوير وسيلة ادلناسب ٓتصائص 

 

                                                 
4
    Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 

309  
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 اإلستبانة .3

تقصد جلم  البيانات ىف البحث عن استجابة الطالب على وسيلة التعليم 

. سيتم ملء ىذا االستبيان من قبل الطالب. وتستخدم  عل أساس احلاسوب

  لبحث عن حتقق أىل ادلواد وأىل الوسيلة عن تلك الوسيلة.

 أساليب تحليل البيانات .و

لتحليل البيانات ادلعينة، حىت تستطي    حتليل البيانات ىو طريقة مستخدمة

الباحثة أن تأخذ اخلالصة عنها، واذلدف من التحليل يف ىذا البحث ىو تضييق 

 5وحتديد اإلكتشافات لتكون بيانات منظمة وكثر اإلستفادة.

أساليب حتليل البيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث ىو حتليل النوع وحتليل 

 ا يلى:الكمية. وبرح عن أساليبُت كم

 حتليل النوعي  . أ

                                                 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 205  
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ادلواد من الوثائق عن حمتوي الوسيلة وما  حتليل النوعى مستخدمة لتحليل

اليت تراد التعرف  تعليم مهارة القراءة يفيتعلق بادلرنامج ادلصمم واحتياج الطلبة 

  (Content Analysisعليها بأسلوب حتليل ادلضمون )

ن خبَتي تعليم اللغة العربية حتليل تعليقات و اقًتاحات احملللة وادلوصفة م

وخبَت اللغة العربية وخبَتي ادلادة وخبَتي الوسيلة، والطلبة من العينات التجريبة 

احملددة، واجملموعة التجريبية ادليدانية، باألسلوب الوصف النوعي لتنفيح الوسيلة 

 . النمتج ادلطورة

 حتليل الكمية . ب

اء التعليم وخرباء اللغة حتليل الكمية مستخدمة دلعرفة درجة حتكيم اخلرب 

العربية وخرباء ادلادة وخرباء الوسيلة واستبانة للطلبة دلعرفة استيجاهبم يف استخدام 

تلك الوسيلة. وأسلوب حتليل البيانات الكمية حتليل اإلحصائي وصفي 

(Deskriptif Analisis Qualitatif) . 

نتج ادلتطور. حللت البيانات بعد مج  البيانات دلعرفة درجة النتيجة ادل

لغة وخبَتة ال َتمت ملؤىا من قبل خبوجدت بيانات البحث من اإلستبانات اليت 
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ادلواد وخبَت الوسيلة واستجيب الطلبة. ىناك ثالث خطوات يف حتليل البيانات، 

 6( تطبيق البيانات وفًقا دلنهج البحث.6( اجلدولة ، )6( اإلعداد ، )0)يعٍت: 

تجيب وحتقق اكتمال قق من اسم وىوية ادلسحتالنشط يف خطة اإلعداد ىو 

ميكن أن تكون ، البيانات يف مرحلة اجلدولة مضمونوالتحقق من نوع البيانات 

إىل العناصر اليت جيب تسجيلها. يف  أنشطة حتليل البيانات يف بكل إعطاء القيم

. لتحصل 6-0 ٔتقياس ليكرتىذا البحث والتطور ترتب أدوة ادلستخدمة 

 ية كل اإلجابة ذلا القيم كما يلي:البيانات الكم

 اإلجابة القيم
 جدا جيد 6
 جيد 6
 مقبول 6
 ناقص 6
 ضعيف 0

 

                                                 
6 Arikunto,  S. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. )Jakarta: Rineka Cipta, 

2013). h. 278  


