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 باب الثالث
 

 منهج البحث .أ 
 نوع البحث 1 .1

ية استخدام طريقة السمعية الشفوية لفعانوع البحث ىو حبث التجرييب عن 
ادلتوسطة اإلسالمية  باب السالم مدرسةالقراءة لطلبة الصف التاسعة يف يف تعليم 

 لذلك, قامت الباحثة بالستقدام مدخل الكّميا..فاموروس دامل بنجرماسني الوسطى

شيء" حكم التجريبهوالبحثالذى يهدف إىل العارف مبا إذا كان العاقبة من"ىذا البحث 
البحث التجريبية جّرب البحث موجود أم ال رابطة عليو موضوع البحث. بقول أخرى 

السبب بالعاقبة. طريقو مبقارنة واحدة أو أكثرمناجملموعة التجريبية الىت تعطى ادلعاملة 
ويسمى بالتجريب ألن  1ة ادلقارنة الىت ال تتسّلم ادلعاملة.بواحد أوأكثر من اجملموع

الباحثة ال تلتزم حبدود الواقع إمنا حتاول إعادة تشكيلو عن طريق إدخال تغيريات عليو 
وقياس أثر ىذه التغيريات وما حيدث من نتائج. جيري ىذا البحث باستخدام رلموعة 

بـية ىي اجملموعة جيري هبا السلوك واحدة ىى اجملموعة التجريبـية. اجملموعة التجري
 2اخلاص.

 تصميم البحث .2
 )التجربة(سيجري ىذا البحث يف فئتني، فئة واحدة باعتبارىا اجملموعة التجريبية 

يف ىذا البحث ىناك ثالث مراحل  )مراقبة(.وفئة واحدة يف رلموعة ادلقارنة 
 ،لألنشطة اليت تقوم الباحثة وىي تشمل على االختبارات األولية، وإعطاء العالج

 االختبار القبليواالختبار النهائي. وستعطى كل من اجملموعتني يف ىذا البحث 
                                                           

1
SuharsimiArikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h207. 

 
2
Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  (Hilal Pustaka:  Pasuruan , 

2007), h 78. 
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العربية اليت لديهم، واليعرفون  القراءة)االختبار األويل( يف وقت مبكر لتحديد مدى 
لفرق من قدرات األولية دتتلك كل الطبقات. بعده إعطاء التعلم سلتلفة، وتكون ا

وستعطى ادلرحلة  ،اجملموعة التجريبية استخدام طريقة االستجابة الفيزيائية إرتاليا
 العربية. القراءةدلعرفة نتائج دراستهم  االختبار البعدياألخرية من اجملموعتني 

 مجتمع البحث وعينته -ج
يف ادلدرسة ثامن لطلبة الصف الوكان رلتمع البحث يف ىذا البحث وىو رتيع 
. أما الباحثة ختتار ىذا الفصل ادلتوسطة اإلسالمية باب السالم فاموروس دامل

، وتدرس اللغة العربية يف الفصل طالقةالسابعة ألنو ديكن أن يستطيع قراءة العربية ب
 لديهم الطالب أكثر من ذلك. القراءةأسهل من فئة حتتها ألن  التاسعة

استنادا إىل  3العينة ىي جزء من العدد واخلصائص اليت يتمتع هبا السكان.
الرأي أعاله ديكن أن ختلص الباحثة أن العينات تشري إليها يف ىذا البحث ىي جزء 
من العدد اإلرتايل للطالب الذين خيدمون كمصدر للبيانات يف البحث. مث أخذت 

 ادلستطلعني فقط. 20يصل إىل  التاسعةت يف الفصل الباحثة  العينا
 : الصفات البحث من مجموع مجتمع البحث وعينته1جدول 

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية باب السالمفي  

 فئة
 جنس

 عدد
 أنثى ذكر

الفصل السابع 
 20 8 12 )الفصل التجربة(

 
 
 مصادر البيانات -د

                                                           
3
Ibid, h. 91. 
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 البيانات األولية/ األساسية البيانات -1
أن "ادلعلومات األولية ىي مصدر البيانات اليت توفري البيانات مباشرة جلامعي 

رتع البيانات األولية يف ىذا البحث الذي أجريت الباحثة من خالل  4البيانات".
نشر االستبيان وادلالحظة ادلباشرة مع األطراف ذات الصلة إىل األحباث اليت أجريت 

 .سالمية باب السالم فاموروس داملاإلالباحثة، وىي ادلدرسة ادلتوسطة 
 

 البيانات الداعمة البيانات  -2
ىي مصدر البيانات اليت مت جتهيزىا وتقدديها إما من قبل جامعي  البيانات 

البيانات األولية أو من قبل أطراف أخرى مثل البيانات اليت مت احلصول عليها من 
سواء كان ذلك يف شكل جداول أو رسوم  باب السالمنظام ادلدرسة ادلتوسطة 

 بيانية.
اإلسالمية مت احلصول عليها الباحثة من ادلدرسة ادلتوسطة أما بالنسبة للبيانات 
 وىي:باب السالم فاموروس دادل

اإلسالمية باب السالم فاموروس تارخيية عن تأسيس رتهورية ادلدرسة ادلتوسطة  -1
 .دامل

اإلسالمية باب السالم ادلدرسة ادلتوسطة  البيانات ادلعلمون الذين يعلمون يف -2
 .فاموروس دامل

 اإلسالمية باب السالم فاموروس داملحالة البنية التحتية يف ادلدرسة ادلتوسطة  -3
 
 
 

 أسلوب جمع البيانات -هـ

                                                           
4
Sugiyono, MetodePenelitianBisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 193. 
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جلمع البيانات اليت مت احلصول عليها يف ىذا البحث، الباحثة تستخدم الوضع 
 على النحو التايل: 

 اختبار  -1
االختبار ىو عبارة مسلسلة من األسئلة أو التمارين وغريىا من األدوات 
ادلستخدمة لقياس ادلهارات وادلعرفة والذكاء والقدرة أو ادلوىبة اليت ديتلكها الفرد / 
اجملموعة. ويتم ىذا األسلوب للحصول على بيانات عن نتائج تعلم الطلبة، وبني 

السمعية الشفوية العربية بطريقة اللغة  القراءةالواردة بالنماذج تعلم 
(MetodeAudiolingual ) وبدون استخدامها يف اجملموعة الضابطة واجملموعة

 التجريبية. 
أما تقومي للمجموعة التجريبية والباحثة تستخدم اختبارات دلطابقة الصور مع 

 . النصوص واالختبارات الشفوية، الباحثة تشري على  قراءةال
 البيانات -2

الوثائق ادلستخدمة يف ىذا البحث لتحديد وتسجيل األشياء اليت ترتبط طريقة 
مع البيانات الالزمة للبحث مثل األسئلة ادلستخدمة الختبار التعلم، ونتائج االختبار 

، قائمة أمساء الطالب وعدد من الطالب، تاسعدلعرفة درجة الطالب يف الفصل ال
مت حتليل البيانات لتحديد البيانات ورتيع البيانات ادلطلوب يف ىذا البحث. وقد 

 الكمية اليت تتم معاجلتها يف وقت الحق الختبار الفرضية.
 البيانات ومصدرها وأسلوب جمعها

 مصادر البيانات البيانات رقم
أسلوب جمع 

 البيانات

  .أ

 البيانات األساسية: 

بطريقة السمعية الشفوية  البيانات  -1
(MetodeAudiolingual)  اليت ديكن أن ترقية
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 اللغة العربية اليت يدرسو ادلعلم فيما يلي: قراءة
  القراءةالبيانات اليت ديكن حفظها الطالب 

 .ةمناثيف الفصل ال
  البيانات تتكون من نتائج الطالب اليت

 ةمناثالحيصل عليهم من االختبار يف فصل 
اإلسالمية ادلتوسطةباب السالميف ادلدرسة 
 .فاموروس دامل

السمعية البيانات ادلتعلقة بتطبيق على طريقة  -2
اليت ديكن (MetodeAudiolingual)الشفوية  

أن ترقية إتقان الطالب على تذكر ادلفردات 
 العربية اليت يتعلمهم:

  البيانات من ادلالحظة يف  أنشطة الطالب
 وادلعلمني يف عملية تعليم اللغة العربية.

 

 

 طالب      

 طالب

 

 

 

 

 وادلعلمنيالطالب 

 

 

 اختبار

 اختبار

 

 

 

 

 ادلالحظة والتوثيق

 

 البيانات الثانوية: 
تارخيية عن تأسيس رتهورية ادلدرسة ادلتوسطة  -1

 .اإلسالمية باب السالم فاموروس دامل
 البيانات ادلعلمون الذين يعلمون يف ادلدرسة -2

 .اإلسالمية فاموروس داملادلتوسطة  باب السالم
 باب السالميف ادلدرسةحالة البنية التحتية  -3

 .اإلسالمية فاموروس داملادلتوسطة 

Kamad / 
TU 

 ادلوظفني والوثائق 

Kamad / 
TU  ادلوظفني

 والوثائق

 TUادلوظفني 
 والوثائق

 

 

 توثيق

 توثيق

 توثيق
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 تصميم القياس -ز

باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية  مبدرسة ثامنةالّصف اليف الطالب  لقراءةلتحديد قدرة ا
ويقاس من خالل مؤشرات قياس يف حركة الطالب وادلعلمني. ويهدف ىذا فاموروس دادل

 .القياس لتسهيل يف تقدمي التقييم

باب السالم  مبدرسة ثامنةالّصف اليف الطالب من الطالب  لقراءةمهارات ا
اليت مت  لقراءةوىي: إظهار ايشريوا عدة جوانب، ادلتوسطة اإلسالمية فاموروس دادل

وفقا على حركة اليت دتارسها الباحثة  القراءةذكرىا العربية )السؤال األول(، اختيار 
 )السؤال الثاين(.

 كيفية القياس: 
 ,يف اللغة العربية والكلمة واجلملة نطق حرف اذلجائيةاليت  لقراءةعلى ا ذكرشلا ي -1

 .35قراءةبطالقةالدرجة ، إذا كان  قصريالنص ىناك 
اللغة العربية,  والكلمة واجلملة يف حرف اذلجائيةاليت نطق  لقراءةيذكر على اذت -2

 35 الدرجةصحيحا ، إذا كان قراءة قصريىناك النص 
يف اللغة العربية,  والكلمة واجلملة حرف اذلجائيةاليت نطق  لقراءةعلى ا  حيف مث -3

 30ان قراءة بطالقة و صحيحا الدرجة ، إذا ك قصري ىناك النص

 100-20الختبار ىذه القدرة درجات يًتاوح نطاق من 
 الفئات التالية: 

 = جيد  80-100

 وه= كفي  60-80
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 = أقل  20-60

 تقديم البيانات وتحليلها -ح

 أسلوب تقدمي البيانات -1
 هالتحرير  (أ

 وىي إعادة النظر يف البيانات اليت مت رتعها على وضوح البيانات
 ا.هواكتماذل

 الًتميز (ب
 . مسعية شفويةوىو تصنيف البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق 

 وهج( النقاط 
 من اإلجابة ادلختارة. و وىو حساب تردد 

 د(  تبويب 
 ىو رتع البيانات وإدخاذلا يف جدول باستخدام ادلعادلة التالية: 

    100
N

F 

 حتليل البيانات -2
حتليل البيانات ىو النشاط بعد رتع البيانات من رتيع ادلشاركني أو غريىا من 
مصادر البيانات اليت مت رتعها. حتليل البيانات فيما يتعلق حساب للرد على أسئلة 

 البحث واختبار الفرضيات ادلقًتحة. 
 أساليب حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث على النحو التايل: 

 فية ادلئوية حتليل الوص (أ
 باستخدام الصيغة التالية:  Yو  Xوتستخدم ىذه أساليب لتقييم ادلتغريات 
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 مالحظات: 

P   النسبة ادلئوية : 

F   الًتدد : 

N   عدد من ادلشاركني : 

 : رلموعو الثابتة  100٪

 اخلطوات يف حساب الوصفية ادلئوية على النحو التايل: 

 تصحيح إجابات االستبيان من ادلشاركني  (1
 حساب إجابات ادلدعى عليو  (2
 عدد ادلشاركني بشكل عام  (3
 وضعو يف صيغة (4

 الوصفية ادلئوية  كل فئة تستخدام الصيغة التالية: 

      رتلة ادلشاركني بفئة أوافق بشدة   (1
 عدد ادلشاركني بشكل عام   

      رتلة ادلشاركني بفئة أوافق    (2
 ادلشاركني بشكل عامعدد 

      رتلة ادلشاركني بفئة أوافق دتاما (3
 عدد ادلشاركني بشكل عام  

      رتلة ادلشاركني بفئة ال أوافق  (4
 عدد ادلشاركني بشكل عام 
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       رتلة ادلشاركني بفئة ال أوافق بشدة (5
 عدد ادلشاركني بشكل عام    

 مقياس المئوية لتحليل نتائج البحث
 تحليل البيانات النسبة المئويةاألرقام  رقم
1 

2 

3 

4 

0.00 ٪- 25.00 ٪ 

26.00 ٪- 50.00 ٪ 

51.00 ٪- 75.00 ٪ 

76.00 ٪- 100.00 ٪ 

 سيئة

 كاف

 جيد

 جيد جدا

  2013ادلصدر: سويونو، 

 اإلطار األساسي للبحث  -ط

يف ىذا البحث، ىناك نوعان من البيانات اليت يتم احلصول عليها أي البيانات 
يف مادة اللغة العربية اليت تستخدم  كادلتغري التابع، يف حني أن قدرة القراءة عن قدرة 

 Metode)السمعية الشفوية  الرمز كادلتغري ادلستقل ىو تأثري طريقة 
Audiolingual)ديكن أن ينظر إىل العالقة بني ادلتغريين لقراءةكأداة يف تعليم ا .
 يف ادلخطط التايل: 

 

 

    سلطط
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 ادلتغري التابع      ادلتغري ادلستقل 

X      Y 

 مالحظات: 

X :   طريقة السمعية الشفوية(Metode Audiolingual)) 

Y : العربية.  لقراءةالقدرة من ا 

وضعت متغريات ىذا البحث من خالل االستبيان يف شكل مقياس ليكرت مع 
 أوافق، أقل أوافق، ال أوافق.اإلجابات لكل متغري على النحو التايل: أوافق بشدة، 

 أسلوب تحليل البيانات -ز
بعد رتع البيانات من قيمة الطلبة يف تعليم القراءة يف اجملموعة التجربية واجملموعة 
الضابطة. مّث عملت الباحثة بطريقة كّمية. و بعد ذلك عملت الباحثة التحليل أو تعّدىا 

 باستخدام األرقام اإلحصاءات.
تستخدام الباحثة إحصاءات التحليل يعين اختبار ادلختلفة، يعين ليعرف احلاصل من 

ادلتوسطة مبعهد  3اختبار القبلى واختبار البعدى لطلبة الصف الثامن يف مدرسة زلمدية 
الفرقان احلديث اإلسالمى بنجرماسني باستخدام: ادلتوسط، اإلحنراف ادلعيارى، اخلتبار 

 . tاالختيار التجانس، و 
 
 
 

 (Meanالمتوسط )-1
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عند سودجان أن لتثبيت مؤ ىالت نتيجة التعلم احلصول لطالب يستطيع أن 
 ب : يعرف من خالل ادلعدل الذي حدده 

M  =  ∑ 
 

 
 البيان :
 ( mean=  قيمة ادلتوسط )   
 = رلموع كل البيانات نتيجة ∑

N5= رلموع البيانات 
 (Standar deviasiاالنحراف المعياري ) -2

ادلعياري االحنراف أو االحناف القياس العينة ادلستخدمة يف احنساب قيمة 
z1.الختبار الطبيعية 

S= √∑(    ̅)
 

   
 

 البيان: 
S   ادلعيار االحنراف = 
 = قيمة ادلعدل ̅ 

  =  n عدد البيانات 
 i =3،2،1....6، و أما iالبيانات إىل    = 

 (Uji Homogenitasاالختبار التجانس )-3

                                                           
5
Drs. Murdan, M.Ag, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, Banjarmasin: PT. CYPRUS, 

hal.47 
6
Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung, CV. Alfabeta, 2013), hal. 58-59 
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االختبار ادلستخدمة ىو . توزيع البيانات الطبيعية، مث يفعل االختبار التجانس وبعد
. و أما اخلطوات Fاالختبار التنوعي األعظم مقارنة بالتنوعي أصغر استخدام اجلدول 

 اختبارىا ىي كما يلي:
 حساب الفرق األكبري و الصغر ( أ

Fhitung =                  
                 

 

 F tabelمع قيمة Fhitungادلقارنة قيمة  ( ب
db pembilang- n-1)لألكرب الفرق ( 
 db penyebut – n-1 )ألصغر الفرق ( 

 % 5= (αمستوي ادلغزى )
 ج( معايري االختبار

  اذا Ftabel<Fhitung فغري التجانس 
  اذاFtabel ≥Fhitung  .7فالتجانيس 

 tاالختيار  -1
العينتني ادلستخدمة مقارنة ىي من تلك البيانات )الفرق( اختيار ادلقارنة ىي اختيار، 

 متسوية أو سلتلفة، وأما اخلطوات اختيارىا كما يلي:
 بّرمز:    tحلساب  أو  تبحث إختبار  ( أ

 
t =      

        
 

 البيان:
 االختبار= إختبار 

M1  =ادلتوسط من اجملموع األوىل 

                                                           
7
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2005), hal.119-121 
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M2  =ادلتوسط من اجملموع الثاين 
SEM1  إحنراف أخطاء ادلتوسط األوىل = 
SEM2 = الثاينإحنراف أخطاء ادلتوسط اجملموع 


