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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث ومدخله .أ 

دلعرفة  التجريب.(field research ) ىو البحث ادليداين يف ىذا البحث البحث نوع

يف تعليم االستماع لطلبة الصف احلادل عشر فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة 

اذلدؼ من البحث التجريب  ابريتو كواال كاليمنتاف اجلنوبية. ٖدبدرسة الثانوية االسالمية 

كأما  على متغَت ّاخر يف ظل ظركؼ زلكومة إبحكاـ.ىو لبحث أتثَت ادلتغَت الواحد 

.مدخل البحث يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي ابستخداـ البحث التجريب

 رلتمع البحث و عينته  .ب 

 رلتمع البحث .ٔ

ىو كل عنصر البحث كمصادر البياانت مع بعض  رلتمع البحث

احلادل  الصف طلبة مجيع أما رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو ٕ٘اخلصائص.

  .٘ٗك عددىم  ابريتو كواال ٖعشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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النهج ادلستخدـ، يف ىذه الدراسة ىو هنج كمي، كالبحث مع النهج 

البحث الذم تكوف فيو البياانت يف شكل أرقاـ كالتحليل يستخدـ  الكمي ىو

 ٕٙاإلصاء.

 عينة البحث .ٕ

الصف احلادل عشر )علم اإلجتماعي(  ىي طلبة يف ىذا البحث كعينة البحث

 اآلٌب : ٖٔٓعلم الدين(. كما يف اجلدكاؿ الصف احلادل عشر )طلبة ك 

احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية  الصف : مجيع الطلبة 523اجلدوال 

  ابريتو كواال. 5اإلسالمية احلكومية 

 الرقم
 الفصل

 اجلنس
 عدد

 الطالبات الطالب 

 ٘ٔ ٜ ٙ (احلادل عشر )علم اإلجتماعي ٔ

 ٗٔ ٚ ٚ لم الدين(عاحلادل عشر) ٕ

 ٙٔ ٓٔ ٙ )علم الطبيعة( احلادل عشر ٖ

 ٘ٗ  عدد
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 مكان البحث .ج 

ابريتو   ٖالبحث ىو مدرسة الثانوية االسالمية احلمومية مكاف البحث يف ىذا 

 كواال كاليمنتاف اجلنوبية

 

 مدخل البحث .د 

kuantitatifادلدخل ادلستخدـ ىو البحث الكمي )  يف البحوث الكمية, يبدأ (

الباحث من نظرية تؤدم بعد ذلك إيل بياانت يف شكل أرقاـ ك تنتهي إىل مقبوؿ أك 

جرّبت صحتها. البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها شكل أرقاـ ربّلل مرفوض من النظرية اليت 

 ابإلحصاءات. يف ىذه الدراسة, تلعب دكرا مهمان كأداة لتحليل اإلجابة من مشكلة.

 البياانت ومصادرها .ه 

 البياانت (ٔ

   أكال: البياانت األساسية

 أما البياانت األساسية يف ىذا البحث ىي نتائج االختبار القبلي كاالختبار

البعدم عن مهارة االستماع لطلبة الصف احلادم عشر دبدرسة الثانوية 

 ابريتو كواال كاليمنتاف اجلنوبية. ٖاالسالمية احلكومية 



ٖٕ 
 

 
 

 اثنيا: البياانت الثانوية

ابريتو   ٖالتصوير العاـ عن موقع البحث دبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية .أ 

 كواال كاليمنتاف اجلنوبية.

ابريتو كواال كاليمنتاف  ٖأحواؿ الطلبة دبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  .ب 

 اجلنوبية.

ابريتو كواال كاليمنتاف  ٖأحواؿ ادلدسُت دبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية .ج 

 اجلنوبية.

 مصادر البياانت (ٕ

 مصادر البياانت يف ىذا البحث يعٍت : 

دبدرسة الثانوية  لم الدينعطلبة الصف احلادل عشر علم اإلجتماعي ك . أ

 ابريتو كواال كاليمنتاف اجلنوبية. ٖاالسالمية احلكومية 

مدّرس اللغة العربية للصف احلادل عشر دبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية . ب

 ابريتو كواال كواال كاليمنتاف اجلنوبية. ٖ

 كاثئق ادلدرسة.ج. 

 تصميم البحث .و 
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ك غلرل ىذا البحث  (  ( true eksperimenيستخدـ الباحث تصميم البحث بو 

ة بتصميم اجملموعة ربكم ابستخداـ اجملموعتُت علا اجملموعة التجربية ك اجملموعة الضابط

يف ىذا التصميم, أكال سيعطي الباحث (  pretest-posttestاإلختبار القبلي ك البعدم ) 

األكؿ لدل الطلبة يف اجملموعيت البحث ) التجربية ك الضابطة ( اختبارا دلعرفة القدرة 

تعليم اللغة العربية, ككذلك دلعرفة اختالفات يف القدرة األكؿ اليت ؽلتلكها الفصالف. 

يعطي الباحث تصرؼ التقوًن التعليم ادلختلف. يف اجملموعة التجربية اباإلضافة إىل ذلك, 

ادلرحلة يعطي الباحث التصرؼ, كلكن يف اجملموعة الضابطة مل يعطي التصرؼ ذلك. يف 

األخَتة, سيتم إعطاء كال الفصلُت اإلختبارا البعداي دلعرفة نتائج تعّلم الطالب بعد أف 

يعطي التصرؼ. اختالؼ النتائج بُت اجملموعة التجربية ك الضابطة يفًتض كتأثَت من 

 التصرؼ أك التجريب.

 أساليب مجع البياانت .ز 

 لباحث ىو :أما أساليب مجع البياانت يف ىذا البحث الذم استخدـ ا

 ادلقابلة (ٔ
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ادلقابلة ىي يلتقي ادلرءاف لتبادؿ الفكرة كاالخبار ابتحماكرة حىت غلد ادلعٌت من 

يف ىذه ادلقابلة قاـ الباحث مع مدّرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية ٕٚادلوضوع.

ابريتو كواال كواال كاليمنتاف اجلنوبية. ابستخداـ دليل  ٖاالسالمية احلكومية 

مع ادلعلومات ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية االسالمية ادلقابلة جل

 ابريتو كواال كواال كاليمنتاف اجلنوبية. ٖاحلكومية 

 االختبار (ٕ

ات ىي رلموعة من األسئلة الىت يطلب من الطلبة االستجابة ذلا ك االختبار 

ُتستخدـ االختبارات بشكل عاـ لتقييم كقياس  ٕٛ.يهدؼ إليو ما ػلتاج البحث

نتائج تعلم الطالب كإصلازاهتم ، كخاصة التحصيل ادلعريف فيما يتعلق إبتقاف ادلوضوع 

كفقنا لألىداؼ التعليمية كالتعليمية. يُعطى ىذا االختبار بعد خضوع الفصل 

لم التقليدم يف التجرييب للعالج ، كيف ىذه احلالة يتم استخداـ أساليب التالكة كالتع

الفص الضبط هبدؼ احلصوؿ على بياانت سلرجات التعلم على ادلادة. تستخدـ 

 كيقـو الباحث ابختربين :ٜٕ.ىذه البياانت لإلجابة على مشاكل يف البحث
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 (pre-test)القبلي  (أ 

اإلختبار القبلي ىو الذم ؼلتربه قبل "لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم 

 كيقـو الباحث بتقدًن األسئلة ادلتعلقة دبادة االستماع.االستماع" لدل الطلبة 

 (post-testاإلختبار البعدل )(ب 

أما اإلختبار البعدل فهو الذم ؼلتربه بعد لعب الكلمات ادلسلسلة يف 

لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم االستماع،ليعرؼ الباحث إستجابة الطلبة 

 .تعليم االستماع

 ادلالحظة .ٖ

معقدة كعملية مركبة من حقائق بيولوجية ادلاحظة ىي عملية 

تسمى ادلالحظة  ٖٓكنفسية،كعملية مهمة يف ادلالحظة منها ادلراكبة كاتحمافظة.

أيضنا ابدلالحظة ، كاليت تتضمن مراقبة االنتباه إىل كائن ابستخداـ مجيع احلواس ، 

 .لذلك ؽلكن إجراء ادلالحظة من خالؿ البصر كالشم كالسمع كاللمس كالذكؽ

ابستخداـ أكراؽ  "ادلدرسة ادكات"تنفيذ ىذه الطريقة عندما يتم تعلم مادة  يتم

يف  ستخداـ طريقة لعبة اذلمس ادلتسسلةادلالحظة ، لتحديد تنفيذ التعلم اب

. ريتو كواالاب ٖالصف االدل عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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ة مهارات االستماع ُتستخدـ ىذه ادلالحظة للحصوؿ على بياانت حوؿ أنشط

فصل احلادل عشر بشكل صحيح يف اذلمس ادلتسلسلة  ابستخداـ طريقة لعبة

 .كوال ابريتو ٖادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 التوثيق .ٗ

طريقة التوثيق ىي طريقة ؽلكن للباحث من خالذلا احلصوؿ على معلومات 

ادلتاحة للمستفىت أك ادلكاف الذم من رلموعة متنوعة من ادلصادر أك الواثئق ادلكتوبة 

اليومية. ؽلكن تفسَتىا أيضنا على أهنا طريقة ُتستخدـ  ةأبنشط اك يعيش فيو ادلستفىت

للعثور على بياانت حوؿ مسائل متغَتة يف شكل مالحظات كنصوص ككتب 

 .كصحف كرلالت كجداكؿ أعماؿ كما إىل ذلك

ادلدرسة ادلتعلقة عن حالة كىذا أسلوب مستخدـ لتحصيل البياانت ادلتوثقة من 

 صورة العامة ادلدرسة الثانوية. كأسلوب جلمع البياانت أنظر إىل ادلصفوفة اآلتية :

 :مصفوفة البياانت ومصادرها وأسلوب مجع البياانت. 524اجلدوال 

الرق

 م

مصادر  أنواع البياانت

 البياانت

 أسلوب مجع البياانت

االختبار )االختبار اجملموعة  البياانت األساسية ىي : ٔ
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لعب  استخداـفعالية  (ٔ

الكلمات ادلسلسلة يف تعليم 

االستماع لطلبة الصف 

احلادل عشر يف ادلدرسة 

 ٖالثانوية االسالمية احلكومية 

 ابريتو كوال كاليمنتاف اجلنوبية

أنشطة تعليم الطلبة يف تعليم  (ٕ

االستماع ابستخداـ لعب 

الكلمات ادلسلسلة لطلبة 

الصف احلادل عشر يف 

االسالمية ادلدرسة الثانوية 

ابريتو كوال   ٖاحلكومية 

 كاليمنتاف اجلنوبية

التجربية 

 كالضابطة

 القبلي كالبعدم(

 

 

 

 

 

 

 ادلالحظة كاالستبياف

 البياانت الفرعية ىي : ٕ

 تصوير العاـ عن موقع البحث (ٔ

رئيس ادلدرسة 

 ادلدرسُت

 



ٖٛ 
 

 
 

أحواؿ الطلبة دبدرسة الثانوية  (ٕ

ابريتو  ٖاالسالمية احلكومية 

 كاليمنتاف اجلنوبيةكوال  

البياانت عن مدرسُت  (ٖ

 كموظفُت اإلدارين

ادلسؤكلُت عن 

 شؤكف الطلبة

 

إدارة شؤكف 

 ادلظفُت

 تصميم القياسات .ح 

يف ىيكل يسر ادلرحلة ربليل البياانت يف الباب الرابع، فادلقتضى مقياس تعليم 

 : التايلاالستماع يف ىذا البحث كما 

 ادلؤشر (3

نتيجة االختبار األخَت لطلبة يف تعليم االستماع كيفية القياس طريقة 

 تقدير حصل تعليم الطلبة ابستخداـ رموز من عثماف كسيتياكاف كىو :

 البياف :

N: قيمة االخَت 

 قيمة  حصل الطلبة األخَت أتكيل ابستخداـ دليل اآلتية :

 :تفسًن نتيجة تعليم الطلبة525اجلدوال 
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 بيان قيمة الرقم

 شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ

 جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ

 جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ

 مقبوؿ ٜٙ-ٓٙ ٗ

 انقص >;7 ٘

 

 أساليب حتليل البياانت .ط 

IBM SPSS Statistic أما أساليب ربليل البياانت يف ىذا البحث ابستخداـ برانمج

v 22 لنيل البياانت من قيمة ادلتوسط ك ادلعيار االطلرايف خبطوات التحليل كما اييل: 

 (Standar Deviationضلراؼ ادلعيارم )كاال((meanادلعّدؿ  (ٔ

 لنيل البياانت من نتيجة ادلعّدؿ كاالضلراؼ ادلعيار خبطوات التحليل كما يلي:

  SPSS Statistik V.22أكال، افتح  

 كاكتب اسم للمجموعة التجربية كاجملموعة الضابطة.Data Viewاثنيا، اخًت  

 كادخل نتائج الطلبة على رلموعتها.Data Viewاثلثا، اخًت  
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 Analyze-Descriptive Statistic-Descriptiveرابعا، اخًت فوؽ القائمة  

 خامسا، ادخل نتائج الطلبة إىل ادلتغَت)س( 

 سادسا، اخًت نعم  

 ((uji normalitasاختبار الطبيعية  (ٕ

يقـو كاف استخداـ اختبار الطبيعية دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. 

مسرنوؼ -عن البياانت يف البحث ابستخداـ اختبار قلمغوركؼ اختبار الطبيعية

Kolmogrov-smirnov).) : أما اخلطوات استخداـ اختبار الطبيعية كما يلي 

SPSS Statistik V.22افتح أكال،  

 Data Viewاثنيا، ادخل نتائج الطلبة إىل 

 Analyze-Nonparametric Test-Legayc Dialogs-1-SampleK-Sاثلثا، اخًت  

 Test Variable Listرابعا، ادخل إىل  

 خامسا،اخًت نعم 
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 (uji homoginitas) اختبار التجانس  (3

بعد توزيع البياانت الطبيعة, ٍب يفعل اختبار التجانس. استخداـ 

اختبار التجانس دلعرفة ىل قيمة الطلبة ذبانسا أـ ال. ك أما خطوات 

 كما اييل :اختبار التجانس  

اجملموعة الضابطة ك اجملموعة viewاكال, انقل قيمة الطلبة إىل بياانت 

 التجربية

 Analyze-compare meansاثنيا, اختار   

 factorك defendant listاثلثا, أدخل ادلغَت إىل   

 ( uji T)  االختبار ت .6

 كما اييل :  ختبارك أما خطوات ا

اجملموعة الضابطة ك اجملموعة Viewأكال, أدخل قيمة الطلبة ادلتغَت 

 التجربية.

اجملموعة التجربية ىي اجملموعة األكؿ ك اجملموعة  اثنيا, البياانت مزخورة اب

 الضابطة ىي اجملموعة الثانية.
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Analyze- Compare Means-Independent-Samples T Testاثلثا, 

 ( uji u)  ؤاختبار  .7

الطبيعية ك التجانس فاستخدـ إذا كانت البياانت عدـ توزيع 

 اختبار ؤ. ك اما خطوات اختبار ؤ كما اييل :

اجملموعة الضابطة ك اجملموعة View أدخل نتيجة الطلبة إىل ادلغَتأكال, 

 التجربية بنتيجة اختبار متوسط اتحمتول.

ىي اجملموعة األكؿ ك  ضابطةاجملموعة الاب مزخورة Viewاثنيا, البياانت

 ىي اجملموعة الثانية.التجربية اجملموعة 




