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  الباب الثالث

 مناهج البحث

 نوع البحث  .أ 

يعين  .)classroom action researchنوع هذا البحث هو حبث فّعال الفصل (
حبث فـَّعال الذي فُعل بغرض لرتقية القيمة عن عملية التعليم يف الفصل. ومركز هذا البحث 
يعين على التالميذ أو طريقة عملية التعليم يف الفصل وغرض األساسي من هذا البحث هو 

. أو يف تعريف 1حل املسائل املوجودة يف الواقع ولرتقية برامج املدرس يف برامج ترقية مهنته
. وبعد مطالعة 2اآلخر يعين حبث خطوات فعل يف الفصل بغرض اصالح أو ترقية اجناز التعليم

هذه التعريفات، وجد الباحث اخلالصة من حبث فـَعال الفصل وهي الذي يبحث يف حالة 
باستخدام  الفصل من النواحي السابقة ولرتقيتها. وتريد الباحث أن تبحث حبث فـَعال الفصل

"منبع الصف اخلامس مبدرسة  يفرتقية مهارة احملادثة  ل رسوم اهلزليةاللصور بوسيلة تعبري ا طريقة
  العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمك.

 مكان البحث ووقته  .ب 

ومكانه  2013يوين -ميو 13- 12وأما الوقت جلميع البيانات فهو ىف التاريخ 
  .كرجنجاوين دمك"منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية   مبدرسة

  اداة البحث  .ج 

 املتعاون .1

                                                           
1
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 45. 
2
 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

hlm. 58. 
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املتعاون هو إحدى تعاون بأطراف املعلقة، وحيتاج منه أن يكون مصادر 
"منبع البيانات. واملتعاون ذا البحث هي سيدة زدين كمعلمة اللغة العربية مبدرسة 

  العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمك.

 خطة البحث .2

منهج حلزوّىن من كميس حبث فـَّعال الفصل يستخدم الباحث ىف هذا البحث 
الذي ينقسم إىل الثانية الدورة التعليم وعلى أساس  (Kemmis dan Taggart)وتغرت 

يف دورة قبله. ويضمن كل دورة أربعة أقسام هي : فـَّعال الفصل صورة عاكسة حاصل 
 خمطط, تنفيذ, مشاهدة, و صورة عاكسة.

 .3(Kemmis dan Taggart)زوّىن من كميس و تغرت منهج حل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 
 

                                                           
3
 Rohyati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT. Remadja 

Rosdakarya, 2005), Hlm. 66. 

  خططامل

 عاكسةالصورة ال ىاألول الدورة

  شاهدةامل

تنفيذال  

  خططامل

تنفيذال عاكسةالصورة ال الثانى الدورة  

 شاهدةامل
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 األوىل ةالدور   .أ 

 ختطيط .1

 ختطيط تنفيذ التدريس) ختطيط (صناع  )1

 األوىل  االختبارات تركيب )2

 اعداد الرسوم اهلزلية ىف اللغة العربية  )3

 للتالميذ  املشادة ورقات تركيب )4

 تنفيذ  .2

 يفتح املعلم الدرس )1

 العربية  حمادثة اللغةعلى  الذي حيتوي الرسوم اهلزلية يقسم املعلم )2

 التالميذ  توزيعها على اليت اهلزلية قراءة الرسومل تالميذال املعلم توجيه )3

 اىل أزواج. تالميذيقسم املعلم ال )4

الذي قبل التالميذ وضيق  الرسوم اهلزلية لتعليم املعلم لكل ازواج يسمح )5

 .الوقت

 .تعلموهاالذين ي احملادثة ملمارسةازواج  يسمح لكل املعلم )6

 أعمال الطلبةحصول  يوضيح املعلم )7

 يغلق املعلم الدرس  )8

 املشاهدة .3

 االعمال باستخدام ورقة تنفيذ يف هذه املرحلة على املشاهدة تنفيذ

 املشاهدة الذي أعّد ملعرفة العملّية املشاهدة الذي أعّد. يستخدام الباحث ورقة

النعومه وموقف التالميذ عندما التالميذ للمحادثة يف اللغة العربية. من هذه و 

 املشاهدة مث يبحث العالج عن املشكلة ىف تعليم اللغة العربية.
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 ورة عاكسة ص .4

 تالميذ لل املشاهدة ورقةتقييم نتائج العمل باستخدام  )1

 تنفيذ تقومي العمل  )2

 يصلح تنفيذ العمل املناسبة بنتائج التقومي للمستخدم يف الدورة القادمة. )3

 ةالدورة الثاني  .ب 

طريقة تعبري الصور بوسيلة استخدام يف هذه الدورة مركز إلصالح تنفيذ 

"منبع العلوم"  صف اخلامس مبدرسةيف الاحملادثة  ترقي مهارةرسوم اهلزلية تستطيع ان ال

و أما خطوات من هذه الدورة كرجنجاوين دمك ىف دورة األوىل،  اإلبتدائية اإلسالمية

  فيما يلى:

  التخطيط .1

 ختطيط تنفيذ التدريس) ختطيط (صناع  )1

 األوىل االختبارات تركيب )2

 اعداد الرسوم اهلزلية ىف اللغة العربية  )3

 للتالميذ  املشادة ورقات تركيب )4

 التنفيذ .2

تنفيذ العمل ىف هذه الدورة هي تنوير خطط العمل الثاين بتنفيذ احملاولة 

 اهدة التوظيف والواجبات كل الشخص على املخاطب او زوج ىف احملادثة.

 املشاهدة  .3
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يف تعليم  التالميذ ملشاهدة املشاهدة الذي صنع ورقة اعداد الباحث

يشاهد  .حمادثة املناسبة بوسيلة الرسوم اهلزلية اليت قدمت إجراءاللغة العربية، و 

 .يف التعليم اليت توجد املشكلة وسجل الباحث

 صورة عاكسة .4

 املشاهدة للتالميذ وراقة اإلجراءات باستخدام تقييم نتائج )1

 تقييم اإلجراءات املتخذة )2

من تأثري وتنفيذ الذي يعمل ما حبيث   حتليل نتائج املشاهدة لتناول الصورة )3

 اليت جترى. صورة عاكسةيصوب حىت ينيل نتيجة 

ورقة التعليم،  منوذج السيناريوعن  نتائج التقييم لبحث عمل االجتماع )4

  املشاهدة للتالميذ وغري ذلك. 

 قة مشاهدة التالميذ ور  .3

  عند احملادثةة كل تنمية التالميذ عن مهارة ظقة املشاهدة ملالحدام ور خواست
 : كما يلىلغة العربية  يف التعليم ال معاير التقدير أمحد فؤد إفيندى

 رجخامل  .أ 

 التنغيم  .ب 

 التعبري  .ج 

 4الطالقة  .د 

 "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمك.مبدرسة  اخلامس الصف يف التالميذ أمساء قائمة

                                                           
4
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Jogjakarta : Penerbit 

MISYKAT),hlm.125 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. Sahril Fuad L 



25 

 

2. Agus Setiyawan L 
3. Ahmad Faqih L 
4. Ahmad Yusuf  Afandi L 
5. Andika Prasetiya L 
6. Apriya Dwi Lestari P 
7. Ari Zulianto L 
8. Azka Milcha Salatin P 
9. Diana Puspita P 

10. Elsa Putri Radianingsih P 
11. Ely Sofianal Uyun P 
12. Enggar Budianto L 
13. Fahri Arizal L 
14. Feri Ardianto L 
15. Fikri Amrulloh L 
16. Herlyna Dwi Cahyani P 
17. Himyatul Uthfa P 
18. Ismiatul Kholisoh P 
19. Lutfil Hakim L 
20. Malik Riyo Akbar L 
21. Misbachul Munir L 
22. Muhammad Habibinnur L 
23. Muhammad Latiful Hag L 
24. Muhammad Abdul Malik Al ghozali L 
25. Muhammad Abu Aly Haidar L 
26. Muhammad Ali Lizam L 
27. Muhammad Arif Pujianto L 
28. Muhammad Khoirin Nidhom L 
29. M. Rizki Danu Bahtiar L 
30. Muhammad Sihab Budin L 
31. Munihat Muzawida P 
32. Nur Faizun L 
33. Putri Rudi Susilo P 
34. Salma Rosanti P 
35. Silvia Ayu Rohmana P 
36 Siti Nur Inayah P 
37. Shokibul Anwar P 
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  .ه 
 
 

  تنال القيمة: 

 4=     جيد جدا قيمته �

 3=     جيد قيمته �

 2=     كافية قيمة �

  1=       نقيص �

نتائج	احلصول	

نتائج	الكاملة
×    تنال القيمة  = 100%

  x 4 =16جوانب  4نتائج الكاملة : 
 

 طريقة جمع البيانات  .د 
 (observasi)طريقة املشاهدة .1

هي الصناعة املالحظة اليت تستعملون مباشرة أو غري مباشرة و تدقيق اىل ظاهرة يف 
اكتساب البيانات عن حالة البيئة ويستخدم الباحث هذه الطريقة ال .5حال باملكان

عملية تعليم اللغة العربية و  "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكمبدرسة 
  .فيهاوسيلة رسوم اهلزلية ب

 
 )Dokumentasi(طريقة التوثيقة  .2

هي البحث عن البيانات لألمور أو املتغريات تكون منها املذكورة والنسخة والكتب 
واجلرائد واالت والنقوش ومذكورة املشاورة ودفرت األساتيذ واجلدوال وغريها الىت تدل 

                                                           
5
 Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah, (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), hlm., 59 

38. Subkhan L 
39. Yosi Vania P 
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ويستخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات عن املعلمني  6على البيانات الواقعة.
  لناحية املتعلقة ذه املدرسة كما يلي:وبعض أنواع ا والتالميذ

  بيانات التالميذ  .أ 
 )Silabus(منهج التدريس   .ب 
 )RPP(ختطيط تنفيذ التدريس   .ج 
 تقرير اجناز التعليم  .د 
 والكتب املستخدمة يف عملية التدريس.  .ه 
 وسيلة الرسوم اهلزلية  .و 

 
 إلختباراطريقة  .3

بطريقة أو نظام لة املستخدمة ملعرفة أو مقياس األشياء ىف حالة اآلاإلختبار هو 
وأما  صف"املقيف البيت و يف الشفوي باملادة " و استعمل الباحث اإلختبار 7خمصوصة.

عن حوار يف الرسوم اهلزلية التالية "صباح  اداة السؤل كما يلى: إقراء وحفظوا مث طبقوا
  اخلري يا صاحل، صباح النور يا فرحان".

 
 تحليل البيانات طريقة  .ه 

يف عملية التعليمية ذا البحث  ةالتعليمية املستخدام ملعرفة  فعالية بعض وسائل
حتتاج إىل حتليل البيانات.وذا حبث فّعال الفصل يستخدام التحليل الوصفي يعىن طريقة 
البحث ألىت يوصف احلقيقة أو الواقعة املناسبة بالبيانات احملصولة،وهذا التحليل ملعرفة ترقية 

"منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين الصف اخلامس مبدرسة  يفمهارة احملادثة  
 دمك.

  التحليل يف هذا البحث له اخلطوات هي: 
                                                           

6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Reneka 

Cipta2010)hlm. 128  
7
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 

cet. Ketiga, hlm. 53 
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 تقييم املتوسط .1

  وهذا تقييم املتوسط ملعريفة نتيجة املتوسط التعلم التالميذ باستخدام الرموز :

X = 
∑�

∑�
 

  X=       نتيجة املتوسط  شرح: 
  	∑=     عدد النتيجة مجيع التالميذ


∑=       عدد التالميذ 
  

 تقييم جناح التعلم .2

  ملعريفة النسبة املؤية نتيجة التعلم يستخدم الرموز:

	عدد	جناح	التعلم	للتالميذ

	 التالميذعدد
×     نسبة مئوية  = 100%

هذا التحليل يستخدم ىف املرحلة صورة العاكسة. يستخدم نتائج التحليل  
كاملادة صورة العاكسة ليعمل اخلططة املستمرة ىف الدورة األتية. وجيعل كاملادة صورة 
العاكسة ىف حتسني خططة التعليم، بل جيعل كمادة املوزون ىف تعيني شكل التعليم 

 املعيني. 

 نجاحال اتمؤشر   .و 

الصف اخلامس  يفترقية مهارة التالميذ  إذا كانتاحة هذه البحث ،فة مرحلة جنمعر 
"منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمك بعمل احملادثة يف تعليم اللغة مبدرسة 

  %85الىت يتصل  ،العربية

 


