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.
رسالة وسيلةواستخداماالستماعتعليمعنالنظريةالباحثشرحأنوبعد

العاشرالصفىفالبياناتعلىللحصولاملخصوصةاملناهجالباحثفأخذ،حمموسة
أما مناهج ." فامتون كونونج فاطى مسارانجالعالية اإلسالمية" األسرار " باملدرسة

هي اخلطوات املستخدمة جلمع البيانات وحتليلها ويطورها حملاصلة على حث الب
١".املعلومات باستعمال النظم الصدق واألمانة

يفاملستخدمةالطريقةأما،جتربيةاملستخدمة هي كمية ىف هذا البحث جنس
أنا وعند سوهارمسى أريكونط.)purposivesampling(اهلادفةالعينةفهيالعينةاختيار

يعىن القتصار الوقت و املخصوصةالصفةعلىبصدرالباحثاختارهااهلادفةالعينةيف
.اجلهد و مصاريف

جلمع البيانات فهي طريقة التوثيق والباحثوأما الطريقة اليت يستخدمها 
.و طريقة االختباراملشاهدةطريقة

جلمع.

من إحدى املدارس اإلسالمية حتت ة اإلسالمية العالي" األسرار " مدرسة 
جاوى - مسارانج –كونونج فاطى –، وهي تقع بقرية فامتون األسرارمؤسسة 

١ Ibnu Hadjar, Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan, (
Jakarta: PT. Raja  Grafindo Persada, ١٩٩٩ ), hlm. ١٠.
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فامتون كونونج فاطى العالية اإلسالمية" األسرار " مدرسة أما حدود . الوسطى
:مسارانج كما يلي

مدرسة الثانوية األسرار: الشرقية 
املزرعة : اجلنوبية 

املزرعة: بية الغر
الشارع: الشمالية 

بعدها مسيت املدرسةاليترمسيا ١٩٨٧هذه املدرسة يف السنة وأنشأت
.الثانوية اإلسالمية" األسرار"

هام يف العملية التعليمية، بل هو أهم عنصر من له دوراملعلمومن املعلوم، أن 
–كونونج فاطى سالمية العالية اإل" األسرار " مبدرسة وعدد املعلم . عناصر التعليم

رئيس هذه املدرسة اآلن هو األستاذ الدكتور أندوس وأما . معلما٢٤مسارانج 
.شعراين

كونونج فاطى  مسارانجاإلسالمية العالية" األسرار " درسةجمموع التالميذ مب
وهم ينقسمون يف ثالثة صفوف . تلميذ٢٠١١/٢٠١٠٤١٢يف السنة الدراسية 

:يعين
ف األول تلميذ للص١٤٦
تلميذ للصف الثاين١١٤
تلميذ للصف الثالث١٥٢

العالية اإلسالمية" األسرار " مبدرسةوكثري من التالميذ يف املدرسة
كونونج العالية اإلسالمية " األسرار " مدرسة .متخرجون من مدرسة الثانوية األسرار

نية املوجودة املستخدمة واإلمكا. هلا اإلمكانيات أو الوسائل التربويةمسارانج–فاطى 
:يف هذه املدرسة هي
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غرفة رئيس املدرسة
غرفة اإلدارة
غرفة املعلمني

الفصول 
مكتبة

معمل اللغة
املسجد

قاعة كبرية
امليدان الرياضي

مطعم
املوقف 

فامتون العالية اإلسالمية" األسرار " مبدرسةأما املناهج الدراسية املستخدمة 
هي املناهج اليت قررا وزارة الشؤون الدينية اجلمهورية كونونج فاطى مسارانج ف

األسرار  العالية اإلسالميةمدرسة واألسراراإلندونيسية واملناهج اليت قررا مؤسسة 
.فامتون كونونج فاطى مسارانج

ويف الواقع، أكد معلم اللغة العربية التالميذ على للغة العربية مرة يف األسبوع،
املفردات أي احملادثة أو احلوار بني الواحد واآلخر، وتركيب اجلمل القيام بعملية 

وكذلك أمر املعلم . املفيدة، وقراءة املادة، وكتابة اإلنشاء وغريها من املهارات اللغوية
والكتابة ) احملاورة أو احملادثة(التالميذ حبفظ املفردات املناسبة يف الكالم 

.العربية من وزارة الشؤون الدينيةاستعمل املعلم كتاب اللغة ).اإلنشاء(
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٢١وينتهى يف تاريخأفريل٢١دأ يف مجع البيانات يف هذا البحث  تاريخ يب
الدكتور أندوس م يعىن طول شهر حتت إشراف مدير املدرسة أستاذ٢٠١١مايو

اإلسالمية باتيمون غونونج بايت عاليةال"األسرار"ومكانه يعين املدرسة. شعراين
.بسمارانج

.
٢".اتمع اإلحصائى هو مجيع أفراد البحث"

٣".وأما العينة فهي  بعض اتمع اإلحصائى املبحوث"

يف هذا البحث فاتمع اإلحصائى هم مجيع التالميذ ىف الصف العاشر مبدرسة 
. فصولمسارانج، و عددهم أربعة–العالية اإلسالمية كونونج فاطى " األسرار " 

علىحتصلأنميكنالاملذكوراإلحصائاتمعمنكلالباحثأخذحينما
دونفحسبالعاشرالصفىفالتالميذفيهاملرادالفردألنودقةصدقاالبيانات
.الفصول القتصار الوقت و اجلهدمنفصلنيأخذذلك،من. غريهم

كالصف جترىب" ب"والعينة يف هذا البحث هي التالميذ يف الصف العاشر 
)eksperimen(كالصف "ج"و الصف العاشر رسالة حمموسةيستخدمون وسيلةالذين

" ب"و يف الصف العاشر رسالة حمموسة،يستخدمون وسيلةالالذى(kontrol)مراقبة
فتأخذ التالميذ،٦٠عددهملذا.التالميذ٢٠" ج"و يف الصف العاشر , التالميذ٣٠

سوهارمسى أريكونطا يكون أحد العينة يف البحث لكل حهاشركماالباحث مجيعا
، وأن نقص %٢٥- % ٢٠أو %  ١٥-% ١٠مائة شحص فأكثر جيوز أن يأخذ، 

٢ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
١٩٩٣), hlm.١٣٠.

٣ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm. ١٣١.



٢٢

بكيفية "ب"و الصف " أ"من ذلك فينبغى أن يدخل التالميذ كلهم، أخذ الصف 
.عشوائي

.
:أما متغريات البحث كمايلي

(Independent Variable)لمتغري مستق.أ

أما . )Xمتغري (ويكون متغري مستقل يف هذا البحث وسيلة رسالة حمموسة
:مؤشراا

١()xرسالة حمموسة ىف التالميذ الذين يتعلمون مهارة االستماع بوسيلة): ١
".املهن " 

٢()xالتالميذ الذين يتعلمون مهارة االستماع بدون وسيلة رسالة ): ٢
".املهن " حمموسة ىف مادة

)Dependent Variable(متغري تابع.ب

ا مأ. )Yمتغري (جة تعلم مهارة اإلستماعيويكون متغري تابع يف هذا البحث نت
:مؤشراا

يستطيع التالميذ أن يكرر مادة الدرسة الىت يستمعونه)١
االسئله من النصوص املسموعة سفويا و ختريريالتالميذ أن جييبوايستطيع ا)٢



٢٣

.
: وأما الطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات فهي

طريقة التوثيق.أ
وهي البحث عن البيانات لألمور املتغريات تكون منها املذاكرة والنسخة "

قوش ومذكرة املشأورة ودفتر األستاذ وغريها اليت تدل والكتب واجلرائد واالت والن
وحصل الباحث على التوثيق من الصورة العامة للمدرسة ٤."على البيانات الواقعية

واحتملت على اسم املدرسة وتاريخ نشأته ومؤسسه وموقعته وعدد األساتيذ مع 
من الصف أمسائهم وعدد مجيع الطالب ومن جدول التعليم والتعلم جلميع الطالب 

اإلسالمية وأخذ الباحث البيانات من الصف العالية" األسرار"للمدرسة عاشرال
. ملناسبة على املوضوع يف هذا البحث)ج(و ) ب(عاشرال

املشاهدةطريقة.ب
ستخدم الباحث يو٥.املبحوثةاملظاهرإىلوالكتابةالنظرأسلوبهي

" األسرار " املدرسة الة وح،حالة البيئةهذه الطريقة الكتساب البيانات عن
. مسارانج–العالية اإلسالمية كونونج فاطى 

طريقة االختبار.ج
و هي مجع البيانات بالطريقة االختبارية هي التمرينات ملعرفة منو 

٦.التالميذ و الوصول اىل أهداف التعليم

٤. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm ٢٣١
٥ . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm ٢٢٩.
٦. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm ٢٢٣.
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ذه الطريقة يستطيع الباحث أن يعرف البيانات عن نتيجة تعلّم اللّغة 
بوسيلة رسالة حمموسة لدى " املهن" يف مهارة االستماع باملادة العربية

العالية اإلسالمية كونونج فاطى  " األسرار " التالميذ ىف الصف العاشر مبدرسة 
" املهن" مسارانج، و نتيجة تعلّم اللّغة العربية يف ناحية مهارة االستماع باملادة 

" األسرار " صف العاشر مبدرسة بال وسيلة رسالة حمموسة لدى التالميذ ىف ال
. العالية اإلسالمية كونونج فاطى  مسارانج

.
من البحث يستعمل الباحث حتليال على اخلطوات اتمعةالبيانات ولتحليل

:التالية
قيمة تعلم اللّغة تعلمدرجة: ومهااملتغرياتمنالبياناتمجيعمرةأولىف
العالية " األسرار " الصف العاشر مبدرسة تماع لدى التالميذ ىفمهارة االسالعربية يف

، و قيمة تعلم اللّغة العربية يف x١اإلسالمية  الذين يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة 
العالية اإلسالمية  " األسرار " مهارة االستماع لدى التالميذ يف الصف العاشر مبدرسة 

البيانات تتحيل بعد ذالك الباحث مثx٢ّ.الذين اليستخدمون وسيلة رسالة حمموسة 
.إلحصاء اإلستدالىلاو للحصول عليها من اإلختبارات بطريقة اإلحصاء الوصف 

Independen t Test٧:ويف هذا البحث استخدام الباحث مبعادلة

٧. Sudiyono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
٢٠٠٩), hlm. ٣١٤.
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متوسط القيمة للتالميذ الذين يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة على نتجة
تعلم مهارة اإلستماع

متوسط القيمة للتالميذ الذين اليستخدمون وسيلة رسالة حمموسة على 
نتجة تعلم مهارة اإلستماع

فرق مربع لكل من القيمة للتالميذ الذين يستخدمون وسيلة رسالة 
حمموسة

ة رسالة فرق مربع لكل من القيمة للتالميذ الذين اليستخدمون وسيل
حمموسة

الذين يستخدمون وسيلة رسالة ىف الصف العاشرجمموع العينة للتالميذ
حمموسة

الذين ال يستخدمون وسيلة رسالة ىف الصف العاشرجمموع العينة للتالميذ
حمموسة

-t"من احملاسبة سيقارنتها الباحث بقيمة "t"و بعد نيل القيمة  tabel" من
-t، إن كانت قيمة %٥و % ١لة اجلدول على مستوى دال testأكرب من قيمةt-
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tabelو العكس، إن كانت قيمة . ففرضية البحث ذات الداللةt- test أصغر من
-tقيمة  tabelفهذه الفرضية غري الداللة.
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