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 الباب الثالث 
 البحث يةمنهج

 
 البحث ومنهجه مدخل  .أ

الكيفي البحث  مدخل  البحث  الباحث يف هذا  حبث مبنهج   والكمي   يستخدم 
عند سوجييونو هي طريقة البحث   حبث التطويري .(research and development)  التطويري

البحثي طريقة التطويري هي املنهج   وقال بورغ وجال أن  74املستخدمة إلنتاج منتج معني. 
  حبث التطويري وتفسر انان شودح أن طريقة  75إلنتاج املنتج اجلديد أو إتقان املنتج احلايل. 

من التفسريات    76هي عملية أو خطوات لتطوير منتج أو حتسني منتج موجود ميكن حسابه.
موجهة حنو منتج. فيستخدم الباحث هذا   حبث التطويرياملذكورة، ميكن استنتاج أن طريقة  

 نتاج الوسيلة التعليمية لقواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة الذهنية.البحث إل
البح   منوذج  إىل  الباحث  يعتمد  البحث  تصميم  يف  برانج  ADDIE وأما  عند 

(Branch  .)ADDIE    خمتصر من مخس إجراائت البحث، وهي التحليل(Analysis)    والتصميم
(Desain)  والتطوير(Development)  والتنفيذ (Implementation)   والتقومي(Evaluation)

77
. 

اختار الباحث هذا النموذج ألن هذا النموذج هو أحد النماذج اليت غالبا ما تستخدم يف  
يف إندونيسيا، وخاصة يف عامل التعليم. ميكن مالحظة ذلك من الدراسات   حبث التطويري

 ليت استخدمت مجيعها هذا النموذج.السابقة املذكورة يف هذه الرسالة ا
 

 
 

74Sugiono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: 
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Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN) 6, no. 2 (18 Juli 2018), https://ejournal.unesa.ac.id. 
76Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 164. 
77Rahmat Arofah Hari Cahyadi, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Addie Model,” 

Halaqa: Islamic Education Journal 3, no. 1 (25 Mei 2019): 35–42. 
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 اائت البحثر إج .ب
الذي يتكون من مخس مراحل. ميكن    ADDIEيعتمد إجراء هذا البحث إىل منوذج  

 مالحظة هذا النموذج بصراي يف الشكل التايل:
 عند برانج ADDIEعلى منوذج  حبث التطويري: إجراائت 3.1الصورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Analysis)التحليل  .1

مرحلة التحليل هي األساس جلميع املراحل األخرى يف هذا منوذج البحث.  
وهي مرحلة مجع املعلومات اليت ميكن استخدامها كمواد لصنع املنتجات. يف هذه  
املرحلة أجرى الباحث مقابلة مع املعلمني الذين قاموا بتدريس كتاب متمة اآلجرومية  

احلسنية الايف ومعهد  ابرجنني  بني بوجنني  ومعهد رايض احمليف معهد نور احملبني هالونج  
للحصول على حملة عامة عن تعليم القوايد هناك. سيتم استخدام املعلومات    ابرجنني

 التحليل

 قوي الت تصميم ال نفيذالت

 طوير الت

 صحيح الت

 صحيح الت

 صحيح الت

 صحيح الت
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لتحليل املشكالت واالحتياجات ومنتج التطوير احملتمل الذي ميكن تطبيقها للتغلب 
 على هذه املشكالت واالحتياجات. 

 ( Desain)التصميم  .2
ت مت  املرحلة  هذه  التحليل  يف  لنتائج  وفقا  تطويرها  يتم  حبيث  الوسيلة  صميم 

السابق. بعد ذلك، يتم تنفيذ مرحلة التصميم ابستخدام تطبيق تصميم الرسوم. يقوم  
الباحث أيضا مبطالعة الكتاب، وتعيني مواد يف الكتاب اليت سيقوم الباحث بتصميم  

 احث إلقامة هذا البحث. وسيلتها، أهداف تطوير املنتج، وحتديد كل ما حيتاج إليه الب
 ( Development)التطوير  .3

مرحلة حت التطوير هي  التعليمية    كيممرحلة  الوسيلة  تطوير  املنتج. يف مرحلة 
ة لتقييم ما إذا من صحة الوسيل  التحكيمسيتم    ،قواعد على أساس اخلريطة الذهنيةلل

صحة املنتج من خالل تقدمي    من   التحكيموسيكون مفيدا. يتم    صاحلاكان املنتج  
يف تعليم اللغة العربية وخبري يف تصميم الوسيلة   وخبري  العربية  خبري يف اللغة  اخلرباء، وهم

اخلالتعليمية من  املتعلقة ابملنتج  والتعليقات  االقرتاحات  استخدام  الحقا    رباء. سيتم 
أنشطة   تنفيذها يف  إمكانية  الوسيلة عن  تتم  الوسيلة حىت  لتحسني تصميم  كمعيار 
التعلم. يف هذه املرحلة، يقوم الباحث أيضا بتحليل البياانت اخلاصة بنتائج تقييم املنتج  

للتجربة    ك للحصول على قيمة صالحية املنتج. يتم ذلرباءاليت مت احلصول عليها من اخل
 ميدانيا. 

اضر الذي يعلم اللغة العربية يف  احملهو    خربيف جمال اللغة العربية كم  اخلبريوأما  
جامعة الذي أكمل احلد األدىن من تعليم مستوى املاجستري. وابملثل، فإن اخلبري يف  

تعليم اللغة العربية هو حماضر يقوم ابلتعليم اللغة العربية يف جامعة الذي أكمل  جمال  
مستو  تعليم  من  األدىن  تصميم  احلد  اخلبري يف  وكذالك  أيضا.  املاجستري  الوسيلة  ى 

لغة العربية يف جامعة الذي  لالتعليمية هو حماضر يقوم ابلتعليم عن الوسيلة التعليمية ل
 أمت تعليمه على األقل على مستوى املاجستري.
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من صحة اخلرباء هذه   التحكيميف مرحلة    اخلطوات اليت اختذها الباحثوأما  
 هي:

تعليمها و خبريا يف   ، سواء كان خبريا يف اللغة العربية وخبريا يفزايرة اخلبري (أ
 التعليمية  جمال تصميم الوسيلة

 وصف عملية التطوير اليت مت تنفيذها (ب 
 تسليم املنتج الذي مت تطويره (ج
 طلب التعليقات والتقييمات على املنتج من خالل االستبيان املقدم  (د

 ( Implementation) التنفيذ .4
التنفيذ، يتعلق األمر ابالستخدام الفعلي للمنتج يف الفصل الدراسي. يف مرحلة  

م يف  يالغرض يف هذه املرحلة هو معرفة ما إذا كان املنتج املطور ميكن تطبيقه يف التعل
الفصل أم ال. ابإلضافة إىل االطالع على تقييم املعلم والطالب حول فائدة الوسيلة 

بعد احلصول على حالة األهلية من اخلبري. أثناء م. تتم مرحلة التنفيذ هذه  ييف التعل
نظرا حملدودية الوقت   .التنفيذ، يتم تطبيق الوسيلة اليت مت تطويرها على الظروف الفعلية

والتكلفة، سيتم إجراء جتربة تنفيذ املنتج يف التعليم فقط يف جمموعة صغرية، وليس على  
ربة ملعرفة مدى فاعلية استخدام  نطاق واسع. يف هذه مرحلة التنفيذ، لن يتم إجراء جت

 هذه الوسيلة. 
 ( Evaluation)والتقومي  .5

، كانت األنشطة املنفذة هي تقومي املنتج ADDIEيف املرحلة األخرية من منوذج  
مرحلة   يف  اخلرباء  تقومي  خالل  من  الوسيلة  صالحية  قياس  مت  وقد  تطويره،  مت  اليت 

يقوم   التعلم  لفائدهتا يف  بينما  بتحليل استجاابت  التطوير.  املرحلة  الباحث يف هذه 
 املعلم والطالب الستخدام املنتجات يف التعلم.
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 ذايت البحث وموضوعه  .ج
هو البحث  هذا  والطال  اخلرباء  ذايت  متممة  واملعلمني  يتعلمون كتاب  الذين  ب 

ومعهد رايض احملبني بوجنني ابرجنني ومعهد احلسنية    يف معهد نور احملبني هالونج  اآلجرومية
التعليمية ل الايف ابرجنني اللغة تعليم  . أما موضوع هذا البحث فهو تطوير وسيلة  قواعد 

 هد.االعربية على أساس اخلريطة الذهنية يف ذلك املع
 

 البياانت ومصادرها  .د
شكل نتائج املقابالت  يف    البياانت يف هذا البحث هي كل ما يتعلق هبذا البحث

اخلرباء  التحكيم  استباانت ونتائج   من  صحة  والطالب   من  املعلمني  من  وأما والتقيم   .
، ومها بحث. هناك نوعان من البياانت يف هذا الالطالب اخلرباء واملعلمني و مصادرها هي  

ال ال  نوعيةالبياانت  البياانت  والتعليقات    نوعيةوالكمية. أتيت  النقد واالقرتاحات  على من 
اخلرباءاملنتج   والطالب   من  املعواملعلمني  يف  املعلمني  مع  املقابالت  نتائج  وكذلك  هد ا. 

اخلرباء املتعلقة بتعليم القواعد هناك. وتكون البياانت الكمية يف شكل نقاط تقييم يقدمها 
 . يف االستباانت واملعلمون والطالب 

 
 أسلوب مجع البياانت .ه

البياانت   مجع  أسلوب  البحث كان  هذا  واالستبانة.   يف  واملالحظة  املقابلة  هي 
 وتفصيلها كالتايل: 

 املالحظة .1
هي املالحظة  بتسجيل   طريقة  الباحث  يقوم  حيث  البياانت  جلمع  طريقة 
أثناء ال يتم بحثاملعلومات كما يشهد  . ميكن للشاهد أن يرى ويسمع ويشعر، مث 

معلومات    78تسجيله على حقيقته.  على  للحصول  الطريقة  الباحث هذه  يستخدم 

 
78Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 86. 
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تؤدي إرشادات املالحظة إىل مجع البياانت الالزمة يف   مباشرة حول عملية التعليم.
 جوانب خمتلفة. ابختصار ميكن رؤيتها يف اجلدول التايل. 

 ة إرشادات املالحظة : شبك3.1اجلدول 
 املكوانت الفرعية  املكوانت الرقم 
 بدأ التعليم  • التعليم عملية  1

 شرح املادة  •
 طريقة التعليم املستخدمة  •
 الوسيلة التعليمية املستخدمة •
 اللغة املستخدمة  •
 استخدام الوقت  •
 شكل وطريقة التقومي •
 م التعليم تاختا •

 علمحركات امل • املعلم 2
 كيف حتفز الطالب  •
 التمكن من اجلو الطبقي  •

 األنشطة الطالبية يف الفصل  • الطالب  3
 ميداعمة للتعلالرافق امل • ألخرى ااملكوانت   4

 
 املقابلة  .2

املقابلة هي لقاء بني شخصني أو تبادل املعلومات واألفكار من خالل السؤال 
ا على يتم تعريف املقابالت أيض  واجلواب، حبيث ميكنها بناء معىن يف موضوع معني.

أهنا طريقة مجع البياانت ابستخدام اللغة املنطوقة إما وجها لوجه أو من خالل وسيلة  
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الباحت أشياء أكثر عمقا حول    79معينة.  املقابالت، سيكتشف  من خالل إجراء 
املشاركني يف تفسري الوضع والظاهري اليت حتدث. أجريت املقابالت قبل تصميم املنتج  

 البحث. م يف مكانملعرفة مشاكل وشروط التعلي
 :ما يتعلق بشبكة إرشادات املقابلة، ميكن رؤيتها يف اجلدول التايلفي

 ة إرشادات املقابلة : شبك3.2اجلدول 
 املكوانت الفرعية  املكوانت الرقم 
األولية معرف 1 املعلومات  ة 

امل حالة  وتعليم  نعن  هج 
يف  ومشاكله  فيه  القواعد 
املرحلة   من  الثاين  الصف 

 الوسطى 

 الطالبعدد  •
 املنهج املستخدم يف املعهد  •
 هدف تعليم القواعد العربية  •
 وصف عملية التعليم •
يف   واألدوات   الطريقة • املستخدمة  والوسائل 

 عملية التعليم 
يف  • القواعد  تعليم  يف  وموقفهم  الطالب  حالة 

 الفصل وخارجه 
 املشكالت املوجودة يف تعليم القواعد •
 البحث خصائص وقدرات الطالب قبل إجراء  •

املعلم  2 استجابة  معرفة 
الوسيلة  الستخدام 
على  للقواعد  التعليمية 

 أساس اخلريطة الذهنية

التعليمية  • الوسيلة  تطوير  خطة  يف  املعلم  رأي 
على أساس اخلريطة الذهنية اللغة العربية    قواعدل

متممة  كتاب  يستخدم  الذي  الصف  يف 
اليت سيقوم هبا   اآلجرومية من املرحلة الوسطى

 ابستخدام  الباحث
 

 
79 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2012), hlm. 186. 
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 االستبانة .3
عليه.  الرد  ليتم  عليه  للمستجاب  مكتوب  بيان  أو  سؤال  هو   80اإلستبانة 

ابلتقييمات ت تتعلق  اكتماال  أكثر  بياانت  على  للحصول  الطريقة  هذه  ستخدم 
مقياس  واالستجاابت حول حمتوى الوسيلة واستخدام الوسيلة اليت مت تطويرها بناء على  

عدة أسئلة لقياس السلوك الفردي من خالل  ليكارت. وهو املقياس الذي يستخدم
اختيار يف كل سؤال.  نقاط  واملعلمني    81الرد على مخس  توجه االستبانة إىل اخلرباء 

 والطالب الذين استخدموا املنتج الذي مت تطويره.
 

 أسلوب حتليل البياانت  .و
الكيفي لتحليل البياانت يف هذا البحث من تعليقات  يستخدم الباحث التحليل  

قات املقدمة لتحديد  أو معلومات اليت وجدت من املصادر البياانت. مث يتم حتليل التعلي
يتم استخدام نتائج هذا التحليل   الوسيلة التعليمية على أساس اخلريطة الذهنية.  صالحية

انة من اخلرباء ابستخدام الصيغة . لتحليل نتائج االستبيد مستوى صالحية الوسيلةلتحد
 التالية:

 
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 
 التفصيالت: 

P :  نسبة الصالحية 
 𝑥 :  .)جمموع درجات إجاابت اخلبري )القيمة احلقيقية 
 𝑥𝑖 :  )العدد اإلمجايل ألعلى درجات اإلجاابت )القيمة املتوقعة 

 
80Sugiono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, hlm. 142. 
81Weksi Budiaji, “Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Sklala Likert (The Measurement 

Scale and The Number of Responses in Likert Scale),” Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan 

Desember 2013 2, no. 2 (15 Oktober 2013): 127–33. 
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الصالحية   مستوى  امليدان  لتحديد  يف  املنتج  للتجربة  تطوير  مبراجعة  قرار  واختاذ 
 يستخدم معايري التقييم التالية: 

 النسبة املئوية على أساس متوسط للتجربة ميدانيا : مستوى الصالحية 3.3اجلدول 
 التفصيل املعايي  النسبة املئوية 

 عدم مراجعة ممتاز % 100 ≥القيمة  ≥ 84%
 عدم مراجعة جدصاحل  % 83 ≥القيمة  ≥ 68%
 مراجعة معد صاحل % 67 ≥القيمة  ≥ 52%
 مراجعة بعضها نقص صاحل  % 51 ≥القيمة  ≥ 36%
 مراجعة غري صاحل % 35  ≥القيمة  ≥ 20%

من مجيع    51على املعايري املذكورة أعاله، يتم املنتج صاحلا إذا جتاوز درجة    اءبن
يف هذا التقييم، جيب أن تستويف   .العناصر الواردة يف استبيان تقييم اخلرباء واملعلمني والطالب

 . الوسيلة املعايري الصحيحة. لذلك، يتم إجراء املراجعات إذا كانت ال تفي ابملعايري الصاحلة
 ليل نتائج االستبانة من املعلمني والطالب ابستخدام الصيغة التالية:مث لتح

 
𝑃 =

 𝑥

 𝑥𝑖
 x 100% 

 
 التفصيالت: 

P : صالحية نسبة ال 
 𝑥 :  .)جمموع درجات إجاابت اجمليبني )القيمة احلقيقية 
 𝑥𝑖 :  )العدد اإلمجايل ألعلى درجات اإلجاابت )القيمة املتوقعة 

 يستخدم معايري التقييم التالية: لالستخدام ملنتج اصالحية لتحديد مستوى 
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 النسبة املئوية على أساس متوسط  لالستخدام الصالحية: مستوى 3.4اجلدول 
 املعايي  النسبة املئوية 

 ممتاز % 100 ≥القيمة  ≥ 84%
 جد صاحل % 83 ≥القيمة  ≥ 68%
 صاحل % 67 ≥القيمة  ≥ 52%
 صاحل نقص  % 51 ≥القيمة  ≥ 36%
 صاحل غري % 35  ≥القيمة  ≥ 20%

 
 


