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 الثالث الباب
 البحث منهج

 
    حثبال نوع - أ

 Classroom Action Research (PTK) الصفي اإلجرائي بالبحث البحث ىذا

 يعٍت الفصل يف التدريس يف وادلشاكل الصعوبات على للتغلب البحثية األنشطة ىو
 أىداف أن ذلك التعليم جودة وتعزيز ربسُت أجل من معينة إجراءت القيام بطريق
 45.يتحقق أن كندي التعليم

إذ أن ىذا البحث تنمية اجراءت تعليم من اسًتاتيجية معينة حبسب  
ادلشكالت ادلوحهة مستخدمها تعويزا جلودة التعليم من ناحية ربسُت االسًتاتيجية 

 46وترقية احلصيل الدراسي واالنشطة الطلبة
 وإجمي لكميس وفقا صفيال االجرائي البحث على البحث ىذا يف وذبري

 وادلالحظة  (Acting) واإلجراء planning)) التخطيط وىي مراحل أربعة تغرت
(observing) والتأمل((reflecting .النعكس خاصة منها ادلراحل إحدى إجراء مت إذا 

 دور أجرى مث. السابقة ادلراحل إلجراء تنقيح أو جديد من التخطيط عملية تليها
 47.اجلديد التخطيط تلك أساس على بادلراحل أخر
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 البحث تصميم - ب
 أربع على يكون اخلطوات تتابع ىو العملي البحث أن ليفُت كورت قال

  وادلالحظة action)) والتنفيذ planning)) التخطيط وىي مراحل، أربع ىو طور
(observing)  انعكاسو((reflecting.48 ايلالت البياين الرسم مثل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48
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 دورة الرسم البحث اإلجرائي الصفي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 الفعايل البحث يف البحث أدوار:  3،3 الصورة
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3 دورة  ادلالحظة 
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 : ىي, البحث ىذا يعمل
 دور األول ال -1

 التخطيطيكون من  يالصف جرئييف ىذا البحث اإلالدور األول 
((planning والتنفيذ ((action وادلالحظة(observing)  نعكاسالاو((reflecting  

 كمايلي:
   planning)) التخطيطوال، أ

ادلوجو إىل  األساسيةربليل منهج التعليم دلعرفة كفاءة  باحثةال تقوم (أ 
 ويناعالت لمالتع"  اسًتاتيجيةالطلبة باستخدام التعليم التعاون بنموذج 

 Cooperative  Integrated Reading) " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

and Composition 
 ويناعالت لمالتع "التعاون باسًتاتيجية  RPP التعليمخطة  الباحثة تصمم (ب 

 Cooperative  Integrated Reading)  " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

and Composition   مع الكفاءات األساسية ادلهارة القراءة يف كتاب
 خصوصا يف فهم ادلقروء تعليم اللغة العربية

 ويناعالت لمالتع"  اسًتاتيجيةب ادلناسبة نص القراءةورقة  باحثةلا تقوم (ج 
 Cooperative  Integrated Reading)  " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

and Composition  لتعليم اللغة العربية 

 دى قدرة الطلبة يف فهم ادلقروء لتصميم أداة التقييم دلعرفة  (د 

ادلالحظتُت لقياس عملية التعليم للمعلم ونشاط  الورقتُت باحثةال تعد (ه 
 الطلبة يف تعليم اللغة العربية  

 action)) التنفيذثانيا،  
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ىذا خطة التعليم يناسب بادلالحظة ادلدرسة يف االختبار قبل يعمل 
 حق  التجربة. ويوجد يف ادلال

 دقائق( 35النشاط األول ) (أ 

يدخل ادلدرس الفصل مث يفتح الدرس بالسالم و يقرأ الدعاء  (3
 )بسملة(

 يميشًتط الفصل لعملية التعل (2

 يقرأ ادلدرس كشف الغياب (3

 يكتب ادلعلم عنوان ادلادة اليت سيتم تطويرىا على سبورة  (4

 يوصل ادلعلم أىداف التعلم اليت سيتم تطويره (5

 يكلم ادلدرس ادلعلومات ما ترتبط بالدرس (6

 دقائق( 88النشاط األساسي ) ( ب

 يستمع الطلبة قراءة ادلدرس عن ادلفردات  (3

 يتشبو الطلبة قراءة ادلفردات (2

تمع الطلبة قراءة ادلدرس عن نص القراءة كلمة وكلمة مث يردد يس  (3
 الطلبة منفردا أو فقرة

 يقرأ الطلبة نص القراءة بقراءة الصامتة (4

 السؤال واجلواب بُت ادلدرس والطلبة عن نص القراءة (5

 جييب الطلبة السؤال شخصيا عشوائيا (6

 جمموعةالطلبة إىل مثانية  ادلدرسة تنقسم (7
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  (PPT) وينبوار بيتحف مادة التعليم ب (8

واحد الفقرة تام نص القراءة يناسب بادلوضوع  ادلدرسة  عطيت (9
 موعةالتعليم إىل كل اجمل

 موعةيف مناقشة اجمل موعةاجمل  درسةيصوب ادل  (38

كل اجملموعة تعاون يف قراءة نص القراءة حىت يستنبط الفكرة  (33
 مث يكتب يف الورقةالرئيسية 

  م الفصلاما موعةقراءة نتائج اجمل جمموعةكل  (32

 األخرى تعطي فرصة لسؤال جمموعةكل  (33

 والطلبة معا درسةخيلص ادل (34

   دقائق( 48النشاط النهائي )  -ج

 الطلبة  نعكاسقيام االختبار البعدي و يفعل اال ةادلدرس (3

 يعطى ادلدرس الطلبة بالواجبات ادلدرسية (2

 يبلغ ادلدرس الطلبة تصميم التعليم يف اللقاء الثانية (3

 قراءة "احلمدهلل" و الدعاء مث يقرأ السالمخامتة الدرس بال (4

 (observing) ثالث، ادلالحظة
 دبالجطة كما يلي: الطلبة يف عملية التعلم والتعليم  أنشطة حالة (أ 

 
 
 
 



38 
 

 :2،3اجلدول 
 :بة على حبث إجرائي صفيم لألنشطة الطلمالحظة عملية التعليورقة 

 حساب األنواع ادلالظة الرقم
 عليماىتمام الطلبة يف الت أ

 4 3 2 3 اشًتاك الطلبة يف التعليم 3
 4 3 2 3 سعي الطلبة يف التعليم 2
 4 3 2 3 تعاونية الطلبة يف التعليم 3
 مشًتك النشط طلبة يف التعليم ب
 4 3 2 3 يسأل الطلبة عن ادلادة يف ادلهارة القراءة  3
 4 3 2 3 رأي الطلبة عن نص القراءة  2
 4 3 2 3 لوظيفةدقة الطلبة يف تنفيذ ا 3
  جمموع احلساب 

 
 القراءة مهارة من الطلبة نتائج تعلمب( 
 reflecting))انعكاس، ثالثا

 الصفي نتائج إذا جيًتح ادلعيار ادلعُت كمايلي: جرائيىذه البحث اإل
 75ادلعُت من منهج اللغة العربية ىو يبلغ نتائج تعلم الطلبة ادلعيار   (أ 

سعي الطلبة يف و  شًتاك الطلبة يف التعليماك  اىتمام الطلبة يف التعليم  (ب 
 24من ادلعيار ادلعُت  يبلغ  الذي تعاونية الطلبةو  التعليم
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رأي الطلبة و  التحقق من استعداد الطلبةك  مشًتك النشط طلبة يف التعليم (ج 
عيار ادلعُت من ادلالذي يبلغ  دقة الطلبة يف تنفيذ الوظيفةو  عن نص القراءة

24 

 الوقت ادلعدناسب بي موعةتنفيذ واجب اجمل (د 

 الدور الثاين -2

ول يعٍت من الدور الثاين يكون من اء بالدور األيف ىذه الدور الثاين سو 
 (observing) وادلالحظة action)) والتنفيذ planning)) التخطيط

 كمايلي:  reflecting))انعكاسو 
   planning)) التخطيطأوال، 

 يف الدور األول نعكاسالاج بناء على نتائ  RPP خطة التعليمالباحثة  تقوم
 action)) التنفيذثانيا، 

 ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية تعليم التعاون باستخدام  لباحثةا صممت
 Cooperative  Integrated Reading and) " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

Composition   خطة التعليمبناء على RPP   يف الدور  نعكاسالانتائج
  ولاأل

  observing)) ادلالحظةثا، ثال
وادلتعاون( يعمالن ادلالحظة إىل أنشطة التعليم تعاون  ةدرسالباحثة )ادل
 " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجيةبنموذج 

(Cooperative  Integrated Reading and Composition   
     reflecting)) انعكاسرابعا،
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 خطة التعليممل الدور الثاين وترتيب اإىل ع نعكاسالاالباحثة  عملت 
RPP   خطة التعليملدور الثاين وترتيب RPP   لدور الثالث 

 الدور الثالث -3
 لمالتع" اسًتاتيجيةبنموذج  الدور الثالث يعٍت دائرة الثالثة من تعليم التعاون

 Cooperative  Integrated Reading) " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت

and Composition  خبطوات سواء يف الدور األول والثاين 
 planning)) التخطيط، أوال

يف الدور  نعكاسالابناء على نتائج   RPP خطة التعليمالباحثة  تقوم
 الثاين

  action)) التنفيذثانيا، 
 ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية تعليم التعاون باستخدام  باحثةال صممت

 Cooperative  Integrated Reading and) " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

Composition   خطة التعليمبناء على RPP   يف الدور  نعكاسالانتائج
  الثاين

 (observing) ادلالحظةثالثا، 

وادلتعاون( يعمالن ادلالحظة إىل أنشطة التعليم تعاون  درسةالباحثة )ادل
 " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ينو اعالت لمالتع" اسًتاتيجيةبنموذج 

(Cooperative  Integrated Reading and Composition   
 reflecting))نعكاسالا رابعا،

  RPP خطة التعليمإىل يعمل الدور الثاين وترتيب  نعكاسالاالباحثة  تقوم

لدور الثالث وربليل لتجعل اخلالصة على عامل تعليم تعاون بنموذج 
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 Cooperative) " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لملتعا" اسًتاتيجية

 Integrated Reading and Composition   يف ترقية األنشطة ونتائج الطلبة
 3 احلكومية الثانوية درسةدبيف تعليم اللغة العربية خصوصا فهم ادلقروء 

 3يف الصف العاشر للعلوم الدينية  بوراامرت
 
 البحث ذايت - ج

 العاشر الّصفّ  يف طالبة وىو الصفي اإلجرائي البحث ىذا يف حثالب ذايت
 مبوتجب مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة يف 3قسم العلوم الدينية 

 .طالبا 9 و طالبة 22 من تتكون طلبة 38 كلو دعد كان الذي
 
 البحث إعداد  - د

 البحث ودور البحث ووقت البحث مكن على ملتتش الدراسة ىذه يف واإلعداد
  :يلي كما االجرائي اإلجرائي البحث إستعدادو 

  البحث مكان -1
 مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف اإلجرائ البحث ىذا
 2836-2835 السنة يف 3 نيةيالد العلوم العاشر الصف يف مبوتجب

 تنفيذالبحث -2
 3إىل  2836مايو  3تنفيذ تعليم اللغة العربية ىف البحث تبداء من تاريخ  

وتقرير وقت البحث يشَت إىل التقوًن األكادديي ادلدرسة . 2836جويل 
مرتابورا جبكبوت، الن ىذا البحث االجرائي 3الثانوية االسالمية احلكومية 
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لتعلم والتعليم الفعال يف حيتاج على عدة الدور الذي حيتاج إىل عملية ا
 الفصل.

 بحث اإلجرائي الصفيالدور  -3

حويل ثالثة أدوار دلعرفة ترقية نتائج التعلم اإلجرائي الصفي  حبثىذه  
وأنشطة الطلبة يف إتباع تعليم اللغة العربية خصوصا فهم ادلقروء دبر تعليم 

 " نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجيةبنموذج تعاون 
(Cooperative  Integrated Reading and Composition      

 اإلجرائي البحث إستعداد -4
 ادلعاملة إلعطاء يستخدم أن خمتلفة فعال يصنع اإلجرائي البحث تنفيذ قبل  

 ادلؤشر يعٍت اإلجرائي البحث وجعل ، التعليم تافيذ خطة يعٍت اإلجرائي البحث
 :كمايلي

 حيسم الطلبة النص الضمٍت يف النص العربية -1

 يكمل الطلبة الكلمة الفراغ باجليد والصحيح -2

جم الطلبة اجلملة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية باجليد ير  -3
 والصحيح

  القراءة النصحيسم الطلبة الفكرة الرئيسية من  -4
 الذي يتصل بادلوضوع أسرة سعيدة و مرافق العامة

وستجعل أدوات التعلم منها: ورقة عمل الطلبة وورقة ادلالحظة للطلبة وادلعلم 
ادلناسبة دبوضوع  فصل اليت تستخدام يف ىذا التعلموإعداد وسائل فور فوين يف ال

 وورقة التقييم.
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  ومصادرىا البيانات - ه
  البيانات -1

 البيانات و األساسية البيانات:  يعٍت نوعان ىناك الدراسة ىذه يف البيانات
 . الثانوية

 وثالثة القبلي االختبار نتائج:  عن البيانات يعٌت ، األساسية البيانات أوال،
 وانعكاس التعليم الطلبة اطونش أدوار

 : يلي دبا الثانوية البيانات ثانيا
 عملية التعليم للمدرسة على حبث لإلجرائي الصفي يف كل الدور (أ 
  جبمبوت مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة بناء تاريخ (ب 
 مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة طلبة أحوال (ج 

 جبمبوت
 العربية اللغة معّلم و ادلوظفون و وادلعلمُت دلدرسةا مدير أحوال (د 

  جبمبوت مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة
 مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة ادلبٌت أحوال (ه 

 جبمبوت
  البيانات مصادر -2

 مصدر الباحثة استخدام البحث، ىذا ىف الالزمة البيانات على للحصول
 :  التايل النحو على البيانات

  يف الطلبة وأنشطة التعلم نتائج من البيانات على حلصول ىم الطلبة أوال،
 ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجيةاستخدام ب  التعلم على التعليم عملية

 Cooperative  Integrated Reading)"نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

and Composition  
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 شاملة اإلجرائي البحث تطبيق دلعرفة للغة العربيةا ىو مدرسادلتعاون ثانيا، 
  الدينية العلوم يف العاشر الصف طلبة لدى درسةادل أو الطلبة من سواء

 
 البيانات مجع أساليب - و

 :  اآلتية األساليب الباحثة فيستخدم البيانات جلميع
 الحظةادل -1

 الطلبة اكواشًت  ادلعلم ينفذىا اليت التعلم عملية من البيانات جلمع ادلستخدمة
" نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع"باستخدام اسًتاتيجية   التعليم يف

 (Cooperative Integrated Reading and Composition) .ورقة استعمل وىذا 
 العربية اللقة وتعليم تعلم عملية يف الطلبة أنشطة من الطبقة لقياس ادلالحظة

 قابلةادل -2
 ورقة من الدور كل لنتيجة اإلنعكاس على لو حلص تعاونالباحثة وادل ينب
 بأسلوب ادلناقشة ادلالحظة نتيجة

  ختبارالا  -3
ستخدم الباحثة االختبار دلعرفة على نتائج تعليم القراءة خصوصا يف فهم ت

 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع"ادلقروء باستخدام اسًتاتيجية 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) العاشر الصف لطلبة 

. وىذا اإلختبار القبلى ىو اإلختبار الذى يفعل قبل استخدام الدنية علوم قسم
 Cooperative)"نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع"اسًتاتيجية 

Integrated Reading and Composition)  ر يف تعليم القراءة. يف ىذا االختبا
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لطلبة قبل الباحثة تستعمل اإلختبار القبلى فقط الن الباحثة تراد ادلعارف قدرة ا
 يستعمل االسًتاتيجية. 

 الوثائق -4
ىذه الطريقة مستخدمة لتحصيل البيانات ادلتوثقة من ادلكان البحث عن 
 حالة الطلبة وألساتذة و احلاالت دلباىن ادلدرسة و جدول الدرس وتاريخ تقوم

 .جبمبوت مرتابورا 3 احلكومية اإلسالمية ةالثانوي مدرسة
 

 البيانات ربليل أسلوب  - ح
 حلل الباحثة البيانات النوعية بالتحليل الوصفي بإجراءت اآلتية:ست

تقوم الباحثة جبمع البيانات من نتائج ادلالحظة لالنشطة التعليمية لدى  -3
 والتحصيل الدراسي ادلعصولةالطلبة 

 البيانات ادلعصولة من خالل ادلناقشةيقوم متعاون والباحثة دبالحظة   -2
 االنعكاس للحصول على االسًتاتيجية الفعالة -3

 الطلبة التعلم نتيجة اختبار بعد الطلبة من نتائج كميةأما ربليل البيانات ل
 :الصيغة باستخدام

M =X  ∑  
N 

 ادلنشود ادلعدل كبَت=   M :الوصف
 = X الطلبة إختبار النتائج 

= N 49الطلبة عدد 

                                                 
49

M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi pendidikan,  (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1996), h. 
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  :كما يلي  الطلبة انشطة نتائج من البيانات لربليو 
 التعليم، يف الطلبة أنشطة على تشتمل اليت الطلبة قيام عن بيانات

 عن مجعهادرسة يف عملية التعليم وأنشطة ادل التعليم عملية يف وادلهارات
 :التايل النحو على تصورا  بادلناقشة نتيجة مث ادلراقبة طريق

 جة دلعصولةيالنت   x 388= مئوية نسبة
   النتائج ادلمتازة                         

 مجلة اىل ادلالحظة فسرت والتعليم، التعلم عملية يف الطلبة أنشطة  نتيجةو 
 من يكفي ،%(79-78) جليدا ،%(388-88) جدا جيد إىل  كيفية

 %(.  68)< ناقص ،%(68-69)

 


