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  الثالث الباب

  البحث مناهج

  

 البيانات مجع يف استخدمتها الىت املناهج الباحثة تقدم الباب، هذا يف       
 البيانات جلمع واملكان والوقت البحث أهداف وهي أحباث وفيه. وحتليلها

 العينة أخذ وطريقة عينةالو  ئياإلحصا واتمع البحث وطريقة ؤشراتاملو  تغرياتاملو 
  .حتليلها وطريقة بياناتال مجع وطريقة

  البحث أهداف. أ

  : يلى  كما األهداف على حتصل أن الباحثة ترجو البحث هذا من
مسلسل   باستخدام يتعّلمن اليت للتلميذات العربية الّلغة تعّلم رغبة معرفة. ١

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 
 اإلسالمية املتوسطة ٢مبدرسة فتوحية   الفصل الثامن يف املتحدة العربية

  .دماك – مبراجنني

مسلسل   بدون استخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية الّلغة رغبة تعّلم معرفة. ٢
لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ة فتوحية مبدرس الثامن الفصل ىف املتحدة العربية
  .دماك –

 نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام برغبة تعّلم الّلغة العربية الفرق  معرفة. ٣

Clear Picture للّتلميذات املتحدة  لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية
  .دماك – راجننيمب اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسةيف الفصل الثامن 
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مسلسل كارتون تعليمي استخدام برغبة تعّلم الّلغة العربية . معرفة كمية الفرق ٤
املتحدة  لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إ

 – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسةللّتلميذات يف الفصل الثامن 
  .دماك

 البحث انمكو  وقت. ب

 ١٢ تاريخ يف يوينته فربيري ٨ تاريخ منذ البحث هذا البيانات مجع بدأ
 اإلسالمية املتوسطة ٢درسة فتوحية م مدير إشراف حتت م ٢٠١١ مارس

درسة م يعين ومكانه احلاج خالد منصور, س.هـ., م.هـ. ،دماك – مبراجنني
   .دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية 

    مؤشراتالو  راتمتغيال. ج

 .البحث يف موضوعا يكون ما كل هي  البحث متغريات  

“Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam penelitian.”1 
  ٢.عناصر تؤثر على املتغريات و أصبحت بؤرة البحث املؤشرات هيو 

  هذا البحث فهي : أما متغريات البحث يف
مسلسل  استخدام هو البحث هذا يف )variable indepeden( املستقل املتغري . ١

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture   نتاجإكارتون تعليمي 
 باملؤشرات: (X)  يف  تعليم اللغة العربية املتحدة العربية

                                                      
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm. 116. 
2 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 

hlm. 43.  
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مسلسل كارتون تعليمي  يتعلمن اللغة العربية باستخدام يتال اتالتلميذ  . أ
 املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  نتاجإ

( )1X.   

مسلسل كارتون  استخدامدون اليتعلمن اللغة العربية ب يتال اتالتلميذ  . ب
 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  نتاجإتعليمي 
)  املتحدة )2X.  

تعلم  يف اترغبة التلميذ البحث هذا يف (variable dependen) التابع املتغري. ٢
 :٣باملؤشرات ,(Y) اللغة العربية

 هتماماال  . أ

 والشعور  . ب

 والدافعة  . ج

   طريقة البحث .د

طريقة البحث هي آلة يف عملية البحث من مجع البيانات وحتليلها وحتليل 
  ٤اختبار الفرضية إلجابة أسئلة البحث.

طريقة جتريبية. هي تستخدم الطريقة  الباحثة يف هذا البحثدمت واستخ
  ملعرفة األثر من الوسائل و اآلالت و احلاالت املقتصدة تعقد على الفرقة.

“ Metode Eksperimental adalah suatu metode yang dipakai untuk mengetahui 
pengaruh dari suatu media, alat, atau kondisi, yang sengaja diadakan terhadap 
gejala sosial berupa kegiatan dan tingkah laku seseorang atau sekelompok 
individu.”5  

                                                      

3 http ://www.informasiku.com/2010/12/minat-belajar-untuk-meningkatkan.html 
4 Heri Jauhari, Op. cit., hlm. 33. 
5
 Burhan Bungin, Metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 146.  
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مسلســـل كـــارتون  الباحثـــة هـــذه الطريقـــة ملعرفـــة فعاليـــة اســـتخداماســـتخدمت 
املتحـدة   لـوزارة الرتبيـة والتعلـيم بدولـة اإلمـارات العربيـةClear Picture نتاج إتعليمي 

 ٢ فتوحيـــة مبدرســـة  الثـــامن الفصـــل قيـــة رغبـــة تعلـــم اللغـــة العربيـــة للتلميـــذات يفلرت 
   دماك. – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة

(أ) و  الثـــامن يف هـــذا البحـــث أخـــذت الباحثـــة فصـــلني متفـــرقني مهـــا الفصـــل
(أ) كمـــا جمموعـــة جتريبيـــة، فيهـــا عملـــت الباحثـــة جتريبـــا يعـــين  ثـــامنال). الفصـــل ج(

لـوزارة الرتبيـة والتعلـيم بدولـة Clear Picture  نتـاجإكـارتون تعليمـي   مسلسـلبإعطاء 
) كمــا ج( ثــامناللكــن يف الفصــل و . دريسيف عمليــة التــاملتحــدة  اإلمــارات العربيــة

) تـــــدريسابطة، فيهـــــا صـــــارت الباحثـــــة مراقبـــــة (مشـــــاهدة يف عمليـــــة الضـــــجمموعـــــة 
 T.Test)ر املسـتقلة مث عملت الباحثة حتليل البيانات باسـتخدام  االختبـا فحسب.

Independent)  نتـاج إمسلسـل كـارتون تعليمـي للمقارنـة بـني العينـة الـيت تسـتخدم 

Clear Picture دريس يف تــاملتحــدة  لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم بدولــة اإلمــارات العربيــة
 Clear نتــاج إمسلســل كــارتون تعليمــي اللغــة العربيــة، والعينــة الــيت ال تســتخدم 

Picture اللغــــة  تــــدريس يفاملتحــــدة  لرتبيــــة والتعلــــيم بدولــــة اإلمــــارات العربيــــةلــــوزارة ا
  العربية.

  حصائياإل عمالمجتهـ. 

كل أعضاء جمموعة الشخصيات أو الواقعة    املراد باتمع اإلحصائي هو
 ٦أو احملسوسة املنظومة وضحا. إذن,اتمع اإلحصائي هو مجيع أفراد مبحوثة.

 لثامنالفصل ا يف اتالبحث فهو كل تلميذ أما اتمع اإلحصائى ىف هذا
  تلميذة. ١٤٠ّن املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك, وعدده ٢مبدرسة فتوحية 

                                                                                                                                                            

 

6 Moh. Ainin , Metodologi Penelitian Bahasa Arab, ( Malang: Hilal Fajar Keimuan Islam, 2007) 
, hlm. 92. 



38 

 

  العينة أخذ وطريقة عينةال. و

وقالت سوهارسيمي: العينة هي  ٧والعينة هي جزء من اتمع اإلحصائي.
 العينة فهي عينةال اختيار يف املستخدمة الطريقة أما ٨وكيل من جمتمع مبحوث.

 على بناء العينة أخذ طريقة هي القصيدة أو الغرضية العينة. القصيدة أو الغرضية
 إىل نظر يعىن معني، نظر على بناء الباحثة عند الثابتة أو املخرتة العينة أن واقع،

 .البحث واهداف املسائل
(Sampling Pertimbangan adalah salah satu tehnik pengambilan sample yang 
didasarkan pada suatu realitas, bahwa sample yang dipilih atau ditetapkan 
oleh peneliti di dasarkan pada pertimbangan tertentu).9 

 ).Purposive sampling( اهلادفة العينة القصيدة أو الغرضية العينة وتسمى

 العينة البحث، هذا يفو . املخصوصة األغراض على لنيل الطريقة هذه واستعملت
 تقاس اليتقدرة التلميذات ول لثامنا الفصل وهي الصف درجة ملساوة مأخوذة
 .مستوية

كعينة. ومها الفصل   ثامنفأخذت الباحثة الفصلني املتفرقني من الفصل ال
 نتاجإ), يعين الفصل (أ) الذى يستخدم مسلسل كارتون تعليمي ج(أ) و( ثامنال

 Clear Pictureيف  تدريس  املتحدة رتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزارة ال
ّن ) الذى اليستخدمه وعددهجتلميذة و الفصل ( ٥٠ نّ وعدده  اللغة العربية

  تلميذة. ٤٠
  البيانات جمع طريقة. ز

  أما الطرق الىت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات فهي :  
  . طريقة املشاهدة١    

                                                      

7 Ibid., hlm.94 

8 Suharsimi Arikunto, Op.cit., hlm. 131. 
 
9
 Moch Ainin ,op.cit., hlm.98. 
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أو أكثر من أبعاد الظاهرة اليت يسعى الباحث التتبع املباشر لبعد هي 
 ١٠.لدراستها؛ وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات مساعدة

 البيانات عن حالة البيئة و مدرسة استخدمت الباحثة هذه الطريقة الكتسابو 
يف الفصل  دريسعملية التو   دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية 
  .الثامن

فصل يف ال اتميذالبحث قامت الباحثة مبشاهدة حالة التل وألجل هذا
). إضافة إىل ذلك، ج(أ) و (الثامن مأخوذة كالعينة يعين الفصل  الثامن

مجلة اللغة العربية مبوضوع " مادةيف  دريسعملت الباحثة املشاهدة بعملية الت
مسلسل كارتون  فعالية استخدام " لتشاهدحرف نصب + فعل مضارعو  فعلية

 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إيمي تعل
. وشاهدت الباحثة اهتمام لرتقية رغبة تعلم اللغة العربية للتلميذاتاملتحدة  

والكتب املستخدمة  .لتدريسة اي، الشعور والدافعة حينما يف عملاتالتلميذ
 هي  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية  درسةمب

  .٢٠٠٨ فوترا، طه: مسارنج ،٢ العربية اللغة تعليم هدايات،. د .١
  .٢٠٠۹أنيكا علم،  : مسارنج، ٢تدريس اللغة الغربية . إمام مرشيد، ٢
  . ٢٠١٠دماك: هداية، ، ٢الندوة  . أبو سعيد،٣

تيجا  : مسارنج، Fasih Berbahasa Arab 2، درسونو وت. إبراهيم. ٤
  .٢٠٠٨سراغكي، 

مجلة ( النشاطات ىف املدرسةو  )مجلة امسية( الساعةهي فحمتويتها ما أ
  )+ فعل مضارع َأْن, َلْن, لِـ ( اهلوايةو  )مفعول به(النشاطات ىف البيت ) و فعلية

                                                      

١٠
), ص. ۲٠٠٨مكتبة الشروف الدولية, , (القاهرة: مناهج البحث و أصول التحليل فى العلوم االجتماعيةإبراهيم البيومى غامن,   

٨٧.      
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 من املواد السابقة املناسبة باستخدام ).فعل مضارع + مصدر مؤول(املهنة و 
لوزارة الرتبية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

  .  )َأْن, َلْن, لـِ  + فعل مضارع) و(مجلة فعلية( هياملتحدة   اإلمارات العربية
 . طريقة املقابلة ٢ 

بة و يتواجه بني لبيان ألهداف البحث بأسئلة و أجو هي عملية لنيل ا
   املخرب و املخرب.

“ Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dan responden.”11  

 ٢مدرسة فتوحية قدم الباحثة هذه املقابلة إىل مدير تالبحث  ويف هذا
  ا. ثامنالفصل الالّلغة العربية يف  معّلمو  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة

  والسؤال اليت قدمتها الباحثة منها :

  دماك؟ –مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية  كيف حالة عامةأ.  

 ن؟وكم عدده اتكيف حالة التلميذب.  

  العربية ذه املدرسة؟ تدريس اللغةكيف عملية ج.  

  نياستبطريقة اال .٣
ه أو االستبيان هو أن تطلب من شخص ما أن يبني عن موقفه أو رأي

هي الطريقة املستخدمة ن ياطريقة اإلستب ١٢معلوماته بشأن موضوع معني.
مبجموعة من األسئلة املكتوبة لنيل البيانات من املستجيب منها التقرير وما 

 يف اتوهذه الطريقة مستخدمة حلصول البيانات عن رغبة التلميذ ١٣عرفه.
 Clear Picture  تاجإنتعليمي  تعلم اللغة العربية باستخدام مسلسل كارتون

                                                      
11

 Burhan Bungin, Op. cit., hlm. 126. 
١٢

 .١٠٨سابق, ص. املرجع ال إبراهيم البيومى غامن, 

13 Suharsimi Arikunto , Op.cit., hlm. 128. 
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 من جنس وأما. بدونهو العربية املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات 
  .)ليكرت مقياس( Skala Likert ب االستبيان هو االستبيان

  

  ۱ الجدوال

  العربية اللغة تعّلم في اتميذالتل رغبة دليل

  

  
  رقم

 يف اتميذالتل رغبة املؤشرة
  العربية اللغة تعّلم

  مجلة  األسئلة رقم

  سليب  إجيايب

  هتماماال  ۱
  

٥،٨،۱٣،۱٦،۱٨ ،
  ۲۲و

٧،٩،۱٤،۱٥،۱٩ ،
  ۲٠و

۱٣  

  ۲٤ و ۱٧  ٤و ۱،۲  الشعور  ۲
  

٥  

 ٦،۱٠،۲۱،۲٣  الدافعة  ٣
   ۲٥و

  ٧   ۱۲و  ۳،۱۱

  ۲٥  ۱١  ۱٤  األسئلة مجلة  
 

 أجوبة، ربعةأ األسئلة فلكل ،سؤاال وعشرون مخس االستبيان تلك وجمموع
  ١٤.سلبية ألسئلة ٤ ،٣ ،۲ ،۱ و إجيابية ألسئلة ۱ ،۲ ،٣ ،٤ وقيمته

  . طريقة التوثيق٤
هي البحث عن البيانات لألمور أو املتغري تكون منها املذكرة والنسخة و 
الكتب و اجلرائد و النقوش و دفرت األساتيذ و اجلدول و غريها الىت تدل على 

                                                      

14 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung; Alfabeta, 2009), 
hlm.12. 
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البيانات عن حالة  الباحثة هذه الطريقة جلمع استخدمتو  ١٥البيانات الواقعية.
وتركيب  واملوقع اجلغرايف دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية 

  .والتلميذات اإلدارة وأحوال املعلم

  . طريقة تحليل البياناتح

  . توصيف البيانات ١   
  تكون هذا البحث فصلني متفرقني مها:  

 Clear  نتاجإمسلسل كارتون تعليمي م يستخد ي(أ) الذ ثامنالفصل ال  . أ

Picture   دريست يف املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 
)اللغة العربية )1X. 

     نتاجإمسلسل كارتون تعليمي اليستخدم  ي) الذج(ثامن الفصل ال  . ب

Clear Picture يف املتحدة ارات العربيةلوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلم 
)اللغة العربيةتدريس  )2X.  

طريقة حتليل البيانات الىت تستخدمها الباحثة بعد تناول البيانات هي 
, و ألن العينة من الفصلني املتفرقني  (T.Test Independent) باملعادلة اختبار "ت"

  فباملعادلة اختبار "ت" .
 :يوهثالثة أشياء قني فتبحث الباحثة يف من هذا الفصلني املتفر 

  ). أعلى القيمة لكل فرقة من الفرقتني وأدنامها١
  ). قيمة املتوسط لكل فرقة من الفرقتني باستخدام املعادلة٢
١٦

n

X
X
∑

:  

                                                      

15 Suharsimi Arikunto , Op.cit.,  hlm. 135. 

16 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Bahan Mata Kuliah Statistik Pendidikan), 
(Semarang: t.p., 2006), hlm. 7.  
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  البيان:

X  قيمة املتوسط :  
 ∑X جمموع القيمة :x ل فرقةمن ك  

n  جمموع العينة لكل فرقة :  
  ). اإلحنراف املعياري باستخدام هذه املعادلة٣

  
١٧

kd

x

.
:

2
∑

xS  

 

  البيان:
   xS  اإلحنراف املعياري :  

∑
2x  : فرقة مربع لكل من الدرجة رغبة يف تعّلم اللغة العربية  جمموع من   

   ات.ميذلتلل
  kd.   :n-1   

 . حتليل اختبار الفرضية٢

 البيانات حتقيق قبل البحث مسائل عن األولية اإلجابة هي الفرضية
 ةرغب يوجد الفرق اليت تقدم الباحثة يف هذا البحث فهي " والفرضية١٨.اموعة

لوزارة  Clear Picture  إنتاجكارتون تعليمي  مسلسل استخدامبالعربية  اللغة تعّلم
للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة  املتحدة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

 ".املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢فتوحية 

                                                      

17 Ibid., hlm. 8. 
18 Suharsimi Arikunto, Op.cit., hlm. 71 
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البيانات هي ل وطريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة بعد تناو 
  فهي: ،)T. Test Independent( املستقلة باملعادلة اختبار "ت"

١٩
 

 

 

 

  البيان:

1X   قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن باستخدام :
لوزارة الرتبية والتعليم  Clear Picture   إنتاجمسلسل كارتون تعليمي 

  .املتحدة اإلمارات العربيةبدولة 

2X  قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن بدون :
لوزارة الرتبية    Clear Picture جنتا إمسلسل كارتون تعليمي استخدام 

  . املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية
  1x   مربع لكل من الدرجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية  : فرق

 Clear جنتا إمسلسل كارتون تعليمي للتلميذات اليت يتعلمن باستخدام  

Picture   املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية.  

2x درجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية : فرق مربع لكل من ال
 جنتا إمسلسل كارتون تعليمي للتلميذات اليت يتعلمن بدون استخدام 

Clear Picture   املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية.  

                                                      

19 Karnadi Hasan, Op Cit, hlm 17. 
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   1n اليت يتعلمن باستخدام  : جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات
لوزارة الرتبية والتعليم بدولة    Clear Picture جنتا إمسلسل كارتون تعليمي 

  .املتحدة اإلمارات العربية
   2n  جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن بدون :

لوزارة الرتبية    Clear Picture جنتا إمسلسل كارتون تعليمي استخدام 
  .املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

   df .درجة احلرية :  
" من tabelt" من احملاسبة ستقرا الباحثة بقيمة "testوبعد نيل القيمة " 
" أكرب من قيمة test" %، إن كانت قيمة ٥% و  ١اجلدول على مستوى داللة 

"tabelt" ففرضية الباحثة مقبولة. وبالعكس، إن كانت قيمة "test أصغر من قيمة "
"tabelt.فهذه الفرضية ليست مقبولة "  

  
 


