الباب الثالث
منهج البحث
أ-

نوع البحث ومدخله

نوع البحث ىو حبث ميدان ىو حبث اليت القيام بذىبت إىل ادليدان لتحقيق
فعالية استخدام وسيلة الفالش يف تعلم الكالم لدى طالب الصف األول يف ادلدرسة
ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث بارايب .لذلك ،قام الباحث
باستخدام ادلدل الك يِّي بطرق شبو التجرييب باستخدام تصِّيم القبلي البعدي اجملِّوعة
36
الضابطة.

ب-

تصميم البحث

وقد أجري البحث يف فصلُت ،فص واحدة كفص التجربة و واحدة كفص
الضابطة .يف ىذه الدراسة ،ىناك ثالث مراح ىم االلتبار القبلي ،والتعلم ،و األلَت
ىو االلتبار البعدي .وستعطى إىل فصلُت يف ىذه الدراسة اإللتبار بعدي لتحديد
مدى قدرة الطالب على تسليم الرسالة ،و لتعرف الفرق ادلعرفة السابقة اليت ميتلكها
الطلبة .بعد ذلك ،نظرا لتعلم سلتلف عوًف ،الفص التجريبية باستخدام وسيلة الفالش،
وحُت فص الضابطةمل يعط فئة عنصر التحكم العالج ،وسيتِّهِّا األلَت اإللتبار
بعدي دلعرفة نتائج دراستهم اللغة العربية.
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), hal 30.

04

04

ج-

مجتمع البحث وعينته
 -1رلتِّع

رلتِّع يف ىذا البحث ىو ك طالب فص أول يف الفص الدراسي الثاين للبنُت
معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث بارايب.

 -2عينتو
عينتو يف ىذا البحث ىو ك طالب فص أول أ و ب يف الفص الدراسي الثاين
للبنُت معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث بارايب.

د-

البيانات ومصادرها
 -1البيانات

وتشِّ البيانات مت استكشافها يف ىذا البحث البيانات األولية (األساسية)
والبيانات الثانوية (أنصار) ،ولاصة فيِّا يتعلق بالبيانات األساسية اليت سيجري حبثها
تشِّ :
أ)

بيانات عن فعالية استخدم وسيلة الفالش يف تعليم الكالم يف مبعهد دار
اإلستقامة اإلسالمي احلديث بارايب بشك وثائق أنشطة تعلم اللغة
العربية مهارة كالم إجراء أي وقت مضى .اليت تشِّ ادلواد التعليِّية اليت
يستخدم يف التعلم ،واستخدام ادلواد التعليِّية اليت ىي وسائ اإلعالم
النشطة .و مقابالت مع معلِّي ادلواد اللغة العربية يف فص السابع يف
الفص الدراسي األول .اليت تشِّ الفائدة أم ال للطالب يف تعلم اللغة
العربية يف مهارة الكالم باستخدام وسيلة الفالش.
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وتشِّ البيانات الداعِّة وصفا عاما للدولة من ادلدرسة.
-2

ادلصادر

للحصول على البيانات ادلذكورة أعاله ،حفرت ادلؤلفُت من لالل:
العينة :الطالب يف ادلعهد احلديثة اإلسالمية دار اإلستقامة ،وادلعلم يف درس اللغة
العربية فص السابع أ و ب يف الفص الدراسي األول.
ادلخربين :الشخص الذي ميكن أن توفر معلومات تتعلق ىذه الدراسة ،باإلضافة أو
مكِّال للِّعلُِّت يف درس للغة العربية أو من الطالب أنفسهم.
وثائق :البيانات اليت مت احلصول عليها من أي احملفوظات أو سجالت موجودة يف
معهد دار اإلستقامة اإلسالمي احلديث بارايب.

ه-

أساليب جمع البيانات
من أج استكشاف البيانات الالزمة يف ىذه البحث ،وتستخدم تقنيات ،وىي:
-1

-2

اإللتبار ،ويستخدم ىذا األسلوب لتحديد مدى االلتالفات يف
استجابة الطالب الذين يتعلِّون يف استخدام وسائ اإلعالم وعدم
استخدام وسائ اإلعالم وسيلة فالش ،حبيث ميكن رؤية نتائج نوعية
وسائ اإلعالم.
ادلالحظة ،ويستخدم ىذا األسلوب من أج احلصول على البيانات من
لالل ادلالحظة ادلباشرة يف رلال البحوث دلعرفة األشياء بعناية دون ادلرور
عرب وسطاء ،وتسج منهجيا 37.وتستخدم ىذه األسلوب أيضا
للحصول على بيانات عن التنِّية وسائ التعليم اللغة العربية يف مهارة
37

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,
1993), hal 27.
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-3

-4

و-

الكالم باستخدام وسيلة الفالش وفعالية .ادلالحظات اليت أبديت لالل
التعلم حيدث.
الفيلم الوثائقي ،الذي ىو تقنية ال ستخراج البيانات من لالل مصادر
مكتوبة 38ادلتاحة ،يتم استخدام ىذه األسلوب إلجياد البيانات على حملة
عامة عن موقع البحث.
ادلقابلة اليت إجراءة ادلقابالت أو االتصال ادلباشر مع ادلدعى عليو ورلهزة
البيانات األساسية والتحقيق ادلناسب الستكِّال البيانات الالزمة من
لالل األساليب األلرى.

تصميم القياسات

يف ىيك يسر ادلرحلة البيانات يف الباب الرابع ،وادلقتفى شيء ما صحة للقياس
يف ىذه البحث ،كِّا يلي:
ادلؤشر نتيجة التبار األلَت على طلبة يف تعليم مهارة الكالم ،كيفية قِّاس:
إللتبار القلي أسئلة البحث مجلتها ( )01األسئلة ك سؤال مجع ص رقم 01-0
اعطاء نتجة ( )01و( )1إ\ا جوبو لطأ .صار نتيجة األقصى حتص من ادلستحب
وىو .011
وإللتبار البعدي أسئلة البحث محلتها ( )01األسئلة ك سؤال صحيح من رقم
 01-0اعطاء نتيجة ( )01و( )1إذا جوبو لطأ .صار نتيجو األقصى حتص من
ادلستحب وىو .011
طريقة تقدير حص تعليم الطلبة باستخدام رموز من عثِّان وسيتياوان وىو:

38

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal

31.

00

البيان:
 =Nقيِّة األلَت

ز-

39

أسلوب تحليل البيانات

الكاتب يف ىذه احلالة شرح صيغة اإلحصاءات يدويا لكن يف القياس الكاتب
يستخدمي  .33 spssيقصد أسلوب حتلي البيانات لتجد اجلواب على السؤال البحث
عن ادلشاك اليت كان ال يزال جيري صياغتها قب  .النهج ادلستخدم يف ىذه البحث ىو
هنج الكِّية ،مث حتلي البياناتو باستخدام إينفرينسيال التقنيات اإلحصائية .التحلي
اإلحصائي الذي استخدامها اللتبار الفرق ىو االلتبار  Tوااللتبار  ،Uااللتبار T
إذا كانت البيانات طبيعية ومتجانسة وإذا االلتبار  Uإذا كانت البيانات إن مل يكن
وضعها الطبيعي.

 -1الوسط احلسايب
كِّا قال رضوان لتحديد ادلؤىالت نتائج التعلم الذي تتحقق لطالب ميكن أن
يعرف من جالل متوسط وضعت مع:
∑

̅

البيان:
39

Usman dan Setiawan, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, )Bandung, Pt
Remaja Rosda Karya Ofset, 2001) hlm. 136
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ادلتوسط )(mean

̅

= قيِّة

∑fXi

= رلِّوع نتيجة الضرب بُت ك البيانات مع تواترىا
=رلِّوع البيانات

04

 -2ادلعياري االحنراف
الوسط احلسابيأو االحنراف القياسىالعينة ادلستخدمة ىف احتساب قيِّة
اللتبار الطبيعية.
∑

∑

√= S

البيان :
 = Sاالحنراف ادلعيار
̅

∑fi

= قيِّة ادلعدل
= رلِّوع تواتر البيانات اىل  ،iو أما 3 ،3 ،0 = ...

N

= عدد البيانات

Xi

= البيانات اىل  ،iو أما ..... ،3 ،3 ،0 = i
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan
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 -3التبار

T test

إلتبار  T testيستخدام لتعرف طبيعو توزيع البيانات .إلتبار  T testالبيانات
الذي توجد يف البحث باستخدام التبار كودلوغوروف -مسَتنوف لطوة التبار كِّا
يلي:
لطوة  :0فرز النتيجة من األصغر إىل األكرب
لطوة  :3حتديد تواتر ك تكرار البيانات ،كوموالتيف ،وحتديد القيِّة  zلك
البيانات
لطوة  :3حتديد الفرص الرئيسية لك قيِّة  zعلى أساس القيِّة  z,ويطلق مع
) F(ziلقيِّة ) F(ziإجيابية ،فقيِّتو
لقيِّة  ziالسلبية فقيِّتو

0,5 = F(zi) +

)0,5 = F(zi

 +القيم ادلسرودة يف اجلدول .z

– القيِّة اليت ترد يف القائِّة الواردة يف

اجلدول .z
لطوة  :4حساب الفرق بُت مقارنة التواتر النسيب وعدد من البيانات مع الفرص
ادلتاحة لك قيِّة .z
لطوة  :5حتديد عدد كيوفيسُت كودلوغوروف -مسَتنوف ) (Dلك نقاط واحدة
من حساب.
لطوة  :6حتديد القيِّة كودلوغوروف -مسَتنوف مألوذة من القيِّة اليت انتشرت
(العد د).
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لطوة  :7معام العد د مقارنة بادلعام اجلدول د مألوذ من جدول
كودلوغوروف -مسَتنوف .حتديد قيِّة اجلدول د ،بتقييم مستوى من األمهية
وكِّية البيانات.
لطوة  :8لتحديد أن تكون البيانات يف التوزيع الطبيعي ،مبقارنة العد د مع
اجلدول د .ان كان العد د > اجلدول د مث العينات تأيت من السكان مع التوزيع
الطبيعي.

04

-4

التبار متساوي

بعد البيانات الضبايب ،مث أجرى التبارا للتجانس .التبار التبار ادلستخدمة ىي
أكرب الفرق الفرق أصغر بالستخدام اجلدول  .Fأما بالنسبة للخطوات القيام بو ىي كِّا
يلي:
لطوة :0
لطوة :3

لطوة :3

حساب التباين للفرق أكرب وأصغر
اجلدول F

مقارنة القيِّة العد  Fبقيِّة
(n-1=db pembilangألكرب الفرق)
(n-1=db penyebutألصغر الفرق)
مستوي ادلغزى) ( =5%
معاير االلتبار
فغَت متساوي
إذا

41

Mikha agus widiyanto, Statistika Terapan, (Jakarta : PT Gramedia, 2013), hal 154-

157.
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إذا

-5

فِّتساوي

04

االلتبار

t

التبار ادلقارنة ىي التبار  tالعينتُت ادلستخدمة دلقارنة ى ىي من تلك البيانات
(الفرق) متسوية أو سلتلفة .وأمااخلطوات التبارىا كِّا يلي:
أ)

حساب قيِّة ادلعدل )̅( والفرق ( ) ك األمثال:
̅
̅,

ب)

حساب السعر tبرمز:
̅

̅
√

البيان :
= رلِّوع البيانات األوىل (اجملِّوعة التجريبة)
= رلِّوع البيانات الثاين (اجملِّوعة الضابطة)
̅= قيِّة معدل احلساب البيانات األوىل
̅ = قيِّة معدل احلساب البيانات الثاين
= تنوعي البيانات األوىل
= تنوعي البيانات الثاين
ج)

تثبيت قيِّة
)=dk

t

يف اجلدول توزيع

مبستوى ادلغزى ب

(

Riduwan, Op.cit hal 120.
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د)

تثبيت معياري االلتبار إذا
ادلردودة

-6

التبار مان ويتٍت (( )Mann-Whineyالتبار)U

ادلقبولة و

إذا البيانات التحلي عدم التوزيع الطبيعي فادلستخدمة التبار مان ويتٍت أو
يسِّى التبار  Uأيضا .وعند سوغيونو ،يهدف التبار  Uكادلعياري استخدام التبار t
ّ
إذا كان الشرط بارامياريتها مل تتحقق .وتستخدم ىذه الطريقة اللتبار اذلدف من
التالف السكانُت .وأما لطوات االلتبار كِّا يلي:
أ)

ب)
ج)

اجلِّع بُت الفصلُت ادلنفردي ومن ادلرحلة ك أعضائها بدء من قيِّة
ادلالحظة األصغر حىت قيِّة ادلالحظة األكرب .إذا كان موجودان أو أكثر
من مالحظة مستوية فادلستخدمة مبرحلة ادلعدل.
حساب عدد ك ادلراح للِّث األول والثاين مبجِّوع رموز
اللتبار االحصائي  ،Uمث حتسب من العينة األول ب مالحظة

أو من العينة الثاين مالحظة

البيان :
=عدد العينات يف العينة األوىل
= عدد العينات يف العينة الثاين

44

=التبار االحصائي من العينة األوىل
= التبار االحصائي من العينة األوىل
= رلِّوع الرحلة يف العينة األوىل
= رلِّوع الرحلة يف العينة الثاين
تستخدم قيِّة  Uيف قيِّة  Uاليت أهنا أصغر وأهنا أكرب بعالمة’Uو قب
يقيم التبار من ادلهم بفحص ى وجد ’ Uأو ’ Uمبقارنتها مع ،
فتلك القيِّة ’Uوقيِّة ’ Uحتسب
وإذا قيِّتها أكرب من

د)

=U

مقارنة قيِّة  Uبقيِّة ’ Uيف اجلدول .بادلعياري اختاذ القرار ىو إذا
 Uف مردودة .التبار اذلام األكرب
’  Uف مقبولة ،وإذا
( ) استخدام هنج ادلنحٌت بالسعر احلرج  zكِّا يلي:

ه)

√

إذا
وإذا

ح-

⁄

⁄

أو

⁄

⁄

 بادلستوى احلقيقيف مردودة.

إجراءات البحث
وينقسم إجراء ىذه الدراسة إىل عدة مراح  ،وىي:

 .1مرحلة اإلعداد

ف مقبولة

44

أ) الفحص موقع الدراسة بالتشاور مع النظام التجاري ادلتعدد األطراف الرئيسية
دار االستقامة باراباي.
ب) بعد حتديد ادلشكلة ،ال بد من التشاور مع ادلستشارين وتقدمي اقًتاح تصِّيم
أطروحة.
ج) اقًتاح اقًتاح تصِّيم
 .2إعداد
أ) عقد اقًتاح تصِّيم ندوة األطروحة.
ب) يتوس رسالة إىل عِّيد طربيو حبوث أعضاء ىيئة التدريس.
ت) إرسال بريد إلكًتوين إىل ادلدرسة البحوث ادلعنية وبالتشاور مع مدرسي ادلواد
العربية جلدولة البحث.
ث) جتِّيع ادلواد التعليِّية اليت سيتم تدريسها للتجارب فئة باستخدام وسيلة فالش
والتحكم درجة ال يستخدم وسيلة فالش.
ج) وضع لطة الدرس (زلطة االذاعية) ،أسئلة االلتبار ،وادلالحظات.
 .3مرحلة التنفيذ
أ) إجراء البحوث
ب) إجراء االلتبار القبلي ،والتعلم ،والبعدي للطبقة وسيطرة فئة جتريبية
ت) معاجلة البيانات اليت مت مجعها بالفع
ث) لتحلي البيانات
ج) تلخيص نتائج الدراسة
 .4مرحلة التحضَت تقرير
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أ) إعداد نتائج البحوث يف شك أطروحة
ب) التشاور مع ادلشرف أطروحة اخلاص
ت) التايل سيتم نشر دلسؤلة يف االمتحان ادلناقشة البحث العلم

