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الباب الثالث
مناهج البحث

التعليم املستعملة يف تعليم اللغة العربية والنظرية يف طريقة وبعد شرح الباحث النظرية يف 
العالية " الوطنية"حملاصلة على البيانات يف مدرسةاالستماع فأخذ الباحث املناهج املخصوصة 

والوقت واملكان جلمع ثالبحنوع وحبث فيه أحباث وهي . وتطبيق االستماع فيهابسمارانج

.مجع البيانات وطريقة حتليلها

البحث نوع .أ
طريقة هو،)Sugiyono(يونو جي عند سو و . التجريبيةهذا البحث حبثَ كان نوع 

ّ عن تأثري عالتالميذالبحث املستخدمة لل .بطةضاعلى الطرف األخر يف احلالة الج املعني
١.ابطةظ)treatment(حبث التجريبية هو عالج يقال ولذلك 

هومكانالوقت لجمع البيانات.ب
م ٢٠١١مارس١١وينتهى يف تاريخ فرباير١٠يف مجع البيانات تاريخ الباحث يبتدأ 

.العالية بسمارانج " الوطنية"ه يعين مدرسة ومكان. صاحلحتت إشراف مدير املدرسة أستاذ

طريقة البحث.ج
لة على الطريقة هي اخلطوات املستعملة جلمع البيانات وحتليلها ويطورها حملاص

ل املشكالت أو لبحث وهي حمتاجة إليها حل٢.الصدق واألمانةو املعلومات باستعمال النظم
٣.عن اإلجابة ىف املسائل والختبار الفرضية

استخدام طريقة البحث عن تأثري اة يف هذتجريبية اليالباحث الطريقة الدراسستعملوا
dictogloss العالية " الوطنية"الثاين ملدرسة الفصل على ترقية مهارة االستماع للتالميذ يف

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D., (Bandung: Alfa Beta,
2002), Hlm. 72

2 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), Cet I, Hlm. 10.

3 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar
Baru, 2002), Cet I, Hlm. 16
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مث عمل الباحث . االختباروحملاصلة على األهداف املرادة، استخدم الباحث. بسمارانج
ألن الباحث قارن بني )tes independen(عمال االختبار املستقل التحليل اإلحصائي باست

يف عملية dictoglossطريقةتستخدموالعينة اليت ال dictoglossطريقةتستخدمالعينة اليت 
. تعلم اللغة العربية

)Purposive Sampling(اهلادفةالعينةفهيالعينةاختياريفاملستخدمةالطريقةأما

أواخلصائصعلىبصدرالباحثاختارهااهلادفةالعينةيفأنهاديتريسنواسو شرحهاكما
واستعملت هذه الطريقة لنيل على ٤.الصفة

الثاينوهي الفصل الفصل ة ملساوة درجة ويف هذا البحث، العينة مأخوذ.األغراض املخصوصة
. تالميذ٦٠وية وعددهم وللتالميذ قدرة تقاس مست

متغيرات ومؤشرات.د
أما املتغريات ٥.هي كل من األشياء اليت تصري حمسوسة يف مشاهدة البحثتغريات امل

: كل ما تليفالبحث ايف هذ
)independent variable(متغري مستقل .١

وهو ) Xمتغري (dictoglossطريقةاستخدامويكون متغري مستقل يف هذا البحث 
:نوعان 

dictoglossطريقةباستخداماالستماعمهارةيتعلمونالذينلتالميذا) .أ

.dictoglossطريقةاستخدامبدوناالستماعمهارةيتعلمونالذينالتالميذ) .ب
dependent)متغري تابع .٢ variable)

هي،)Yمتغري(االستماعمهارةقدرةالبحثهذايفتابعمتغريويكون
.التعبريو الكتابةعلىاالستماععلىالتالميذقدرة

:، وهياألشياءثالثةعلىتملحتالبحثهذاعلىحملاصلةاملرادةراتشواملؤ 
.بصدقاملقروءالنصيستمعواأنالتالميذيستطيع) .أ

.املقروءالنصيفالضروريةالكلماتيكتبواأنالتالميذيستطيع) .ب
.املقروءالنصنعليه محصلوامايعربوايستطيع التالميذ أن) .ج

4 Sutrisno Hadi, Statistik, ( Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,
1984), Jilid 2, Cet. 1, Hlm. 16

5 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm: 82.
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يالمجتمع اإلحصائ.ه
.٦

العالية " الوطنية"اإلحصائي يف هذا البحث فكل فرد من التالميذ يف الفصل الثاين من مدرسة 
س فيهما ستون وانقسم ذلك الفصل إىل فصلني ويدر . م٢٠١٠/٢٠١١بسمارانج للعام 

. تلميذا
ولكن إذا كان أكثر منها يأخذه بني عشرة ومخس عشرة يف . 

صلني، وانطالقا من عدد التالميذ يف الف٧.املائة أو عشرين و مخسة عشرين يف املائة أو أكثر
.أخذ الباحث كلهم كمجتمع إحصائي

عينة وطريقة أخذ العينة.و
وقد سبق أن ٨.ىف البحث

العالية بسمارانج كمجتمع " الوطنية"الباحث أخذ مجيع التالميذ يف الفصل الثاين من مدرسة 
ّ . إحصائي لعدم وصول عددهم إىل مائة أشخاص وهؤالء التالميذ انقسموا إىل فصلني فعني

وعدد التالميذ فيه )Control Group(كمجموعة ضابطة " أ"الباحث التالميذ يف فصل 
وكان عدد )Experimental Group(كمجموعة جتريبية"ب"وفصل . ثالثني تلميذات

. التالميذ فيه ثالثني تلميذا

طريقة جمع البيانات.ز

:نات يف هذا البحث فهي البياجلمعأما الطريقة 
املشاهدةطريقة) .أ

٩.مباشرة

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas
fenomena-fenomena yang diteliti baik secara langsung maupun tidak
langsung.

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta. Cet.13, ed. rev. V1, 2006), Hlm. 108

7 Ibid, Hlm. 134.
8 Ibid, Hlm. 108
9 Sutrisno Hadi, Metodology Research. Jilid II, (Yogyakarta : Andi. Edisi II. 2004), Hlm.

151.
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والزيادة للبيانات من الباحث التداخلويف هذه الطريقة يستمر البحث بغري 
واملعلم ينالثاالفصل وهي التالميذ ىف تلك املدرسة مواقع يف فأما احملسوسة فيها ١٠.نفسه

.)KBM(نظام التعليمية من عملية التعليم والتعلم الورئيس املدرسة و 
فهي البيانات العالية بسمارانج" يةالوطن"مدرسة واحملاصلة على املشاهدة يف 

مهارة االستماع إجناز تعلمعلى dictoglossاستخدام طريقة احملتاجة إىل هذا البحث عن 
لذا، عمل الباحث على املشاهدة حبالة . من املدرسة املذكورةالثاينالفصل للتالميذ يف 
ملشاهدة بعملية إضافة إىل ذلك، عمل الباحث على ا.كلهمالثاينالفصل الطالب ىف 

لبحث عن استخدام لضع من مواد اللغة العربية و املالتعليم والتعلم ىف اللغة العربية واختار 
. "الصداقة"يهملوضعوا.وأثره على قدرة مهارة االستماع للطالبdictoglossطريقة 

باملشاهدة حصل . املشاهدة على االختبارالباحث وملعرفة النتيجة يف هذا البحث، عمل 
. وغريهاوحال التعلم والتعليم املوقع اجلغرايف الباحث على األخبار عن 

التوثيقطريقة) .ب
وهو البحث عن البيانات لألمور املتغريات تكون منها املذاكرة والنسخة والكتب 

١١.ةالبيانات الواقعي

حيتوي هذا التوثيق و صورة عامة بملدرسة حال اوحصل الباحث على التوثيق من 
التعليم جلميع التعلم و ومن جدول اوموقعتهاومؤسسها

وأخذ الباحث ،العالية" الوطنية"ملدرسة ثالثالالفصل حىت األول الفصل الطالب من 
يضيف إىل ذلك، حصل على . لموضوع يف هذا البحثا لوفقالثاينالفصل البيانات من 

وعدد األساتيذ مع أمسائهم وعدد الثاينالفصل النسخة والكتب لتعليم اللغة العربية ىف 
.وغريها من البيانات احملتاجة على هذا البحثالتالميذمجيع 

االختبارطريقة) .ج
ث ملعرفة املهارة هو جمموعة األسئلة أو التدريب أو غريها اليت استعملها الباح

واستعمل الباحث االختبار ١٢.واملعلومات والقدرة والقدوة واإلرادة اليت تكون لألفراد

10 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet III. 2001),Hlm.
19.

11 Suharsimi Arikunto, Op.cit. Hlm. 158.
12 Ibid, Hlm.150.
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tes(القدوة  prestasi (
.بطريقة االستماع اجليدة

األسئلة من مخسة )١: بالتفصيل،بند األسئلةمخسة عشر ويف هذا االختبار 
"الصداقة"بري الشفهي من اختبار االستماع ىف املادة علقياس على قدرة الت" األسئلةأجوية "
مخسة ) ٣" إمالء الفراغ"لة من سئاألمخسة ) ٢. " القرى اإلندونيسية"و" صوم رمضان"و

تبار اخ(تايب لقياس على مهارة التعبري الك" ترتيب الكلمات والرتمجة عنها"األسئلة من 
). يحترير 

ب من األسئلة السابقة فكان اجلواب مأخوذ من مادة القراءة املسموعة للطال
لإلجابة ) ٠(و قيمة صفر) ١(اإلجابة الصحيحة منه بقيمة واحدف. dictoglossطريقةب

اإلجابة تفإن صح" ترتيب الكلمات والرتمجة عنها"إال يف التفصيل الثالث أي .اخلطيئة
وإن ) ١(قيمة واحدة اأحدمها فلهت يفوإن خطأ) ٢(قيمتني امجة فلهيف الرتتيب والرت 

من النمرة (وهذه القيمة مطبقة جلمع بند األسئلة ). ٠(قيمة صفر اهما فلهيكلت يف  خطأ
وأدىن القيمة " األسئلة واألجوبة"لسؤال ) عشرة(١٠حىت يكون أعلى القيمة هي ) السابقة

األسئلة "سؤال مساوية بقيمة من ف" مالء الفراغإ"القيمة لسؤال أما و ). صفر(٠هي 
).صفر(٠وأدنـها هي) عشرة(١٠القيمة هي أعلىأي " واألجوبة

طريقة تحليل البيانات.ح
حتليلستعمليفالباحثكمية،صفةلهالذىالبيانات من حتصيل البحثلتحليل

:التاليةخبطواتاإلحصاء
مهارةيتعلمونالذينالتالميذلدىاالستماعمهارةبدرجةيتعلقعماهذاالباحثةوحبثت

بدوناالستماعمهارةيتعلمونالذينالتالميذو)dictogloss)x1طريقةباستخداماالستماع
:يلىكمارمزبطريقةحتليلسوفالباحثستخدميولذلك)dictogloss)x2طريقة

: الفصلني فيبحث الباحث عن الشيئني ومهاينمن هذ

قيمة لكل فرقة من الفرقتني وأدناها أعلى ال.أ
قيمة املتوسط لكل فرقة من الفرقتني باستخدام املعادلة.ب
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: البيان 
ME : قيمة املتوسط

∑ XI :X من كل فرقة
n :عدد أفراد
حنراف املعياري باستخدام هذه املعادلةالا.ج

: البيان 
Sx:ريحنراف املعيااال

∑x قيمة الفصل ضربت:2
d.k:n -1 .٢٩= ١–٣٠

حتليل اختبار الفرضية.أ
،معناه نقصان أو ضعيف واطار النظريةtesaو hupoفرضية من اللغة يوناين ال

ن على ظالفرضية هي ال١٣.واصطالحا اطار النظرية الضعيفة وحتتاج اختبارها ىف صدقها
والفرضية اليت يقدمها الباحث يف هذا البحث هو١٤.ةنتاج البحث املقرتح املسألة املبحوثا

طريقةستخدامباااليوجد الفرق يف إجناز 
dictogloss. طريقةاستخداموالطالب الذين يتعلمون اللغة العربية بالdictogloss..

-T"ستقلة املعادلة املفيستخدمبعد أن يتناول الباحث البيانات من العينة  test

independen "ألن العينة من فصلني فيهما . باستعمال فصلني لنيل حتليل البيانات فيه
:ارتباط وهنا املعادلة 

13 Sutrisno Hadi, Op.cit, Hlm. 257.
14 Ibnu Hadjar, Op.cit., Hlm: 61.

Sx  = ∑x 2

d.k

N
XI

ME :
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: البيان
1x :طريقةباستخداماالستماعمهارةيتعلمونالذينللتالميذالدرجةمتوسطة

dictogloss. .
2x :طريقةاستخدامبدونالعربيةاللغةيتعلمونالذينللتالميذالدرجةمتوسطة

dictogloss..
2

1X :باستخدامالعربيةاللغةيتعلمونالذينللتالميذالدرجةمنلكلمربعفرق
. .dictoglossطريقة

2
2X :استخدامبدونالعربيةاللغةيتعلمونلذيناللتالميذالدرجةمنلكلمربعفرق

. .dictoglossطريقة
1n  :باستخدامالعربيةاللغةيتعلمونالذينللتالميذاللغةتعليميفالعينةجمموع

..dictoglossطريقة
n

2
دوناالستماعهارةميتعلمونالذينللتالميذاللغةتعليميفالعينةجمموع: 

.dictoglossطريقةاستخدام
df  :١٥.املقارنةحمتوى: ٠٠٥أو٠٠١احلريةدرجة

إىلالباحثاختربهاالتاليةفاخلطوات, الفرقتقييمالباحثعرفعنبعد
.ةمقبولغريأومقبولةاملقدمةالبحثفرضيةأكانتملعرف%٥أو% ١الداللةمستوى
جدولوقيمة)to(احملصولةالفرقتقييمقيمةبنيالباحثقارني, الفرقتقييمداللةوملعرفة

 "t ) "tt(.

15 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Bahan Mata Kuliah Statistik
Pendidikan), (Semarang: t.p.,2007),Hlm. 17.

X1 - X2

1 1
n1 n2

+∑X1
2 + ∑X2

2

(n1-1)  +  (n2 -1)

t   =
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)Ha(اإلجرائيةالفرضيةإنيعينهذا،داللةفتكون"t"جدولقيمةكانتإذا

لةاحملصو الفرقتقييمقيمةكانتإذاوبالعكس،مقبولةغري)Ho(الصفريةوالفرضيةمقبولة
غري)Ha(اإلجرائيةالفرضيةإنيعينوهذا،داللةغريفتكون"t"جدولقيمةمنأصغر
.مقبولة)Ho(والفرضيةمقبولة
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