
25 

 الباب الثالث

  مناهج البحث

  
 مهارة الكالموالرغبة يف  لعب الدوروبعد أن شرحت الباحثة نظريًة عن استخدام طريقة 

فأخذت الباحثة املناهج املخصوصة للحصول على البيانات يف الصف السادس يف مدرسة 
أهداف البحث وفيه أحباث وهي أولية كيدونج هارجو االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان جناوي. 

والوقت واملكان جلمع البيانات وطريقة البحث ومتغريات ومؤشرات واتمع اإلحصائي والعينة 
 وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليلها.

  
  هدف البحث  .أ 

 من هذا البحث ترجو الباحثة أن حتصل على اهلدف كما يلى:
لتالميذ الكالم مهارة رغبة التالميذ يف لرتقية  لعب الدوراستخدام طريقة يف فعالية عرفة مل .1

 جناوي –الصف السادس مبدرسة أولية كيدونج هارجو االبتدائية  اإلسالمية مبانتينجان 

  
 وقت ومكان البحث  .ب 

سبتنبري  21سبتنبري وينتهي يف تاريخ  8من التاريخ ذا البحث هلبدأ مجع البيانات 
االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان   م حتت إشراف مدير مدرسة أولية كيدونج هارجو 2011

 ة أولية كيدونج هارجو االبتدائية. ومكانه يعين مدرسسيت فاطمة، س. أج جناوي، –
 جناوي. –اإلسالمية مبانتينجان  

 

 المتغيرات والمؤشرات  .ج 
واملؤشرات هي عناصر  متغريات البحث هي كل ما يكون موضوعا يف البحث.

 1البحث. املتغريات وأصبحت بؤرةَ  يفتؤثر 

 أما متغريات البحث يف هذا البحث فهي:

                                                
1Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), hlm. 43. 
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لعب يف هذا البحث هو استخدام طريقة  (variable independen) املستقلات املتغري   .أ 
 ) باملؤشرات:Xيف تعليم اللغة العربية ( الدور

  (X1)  طريقة لعب الدور واستخدمأن يالتالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية بعد  )1
 (X2)   طريقة لعب الدور واستخدمأن ي يتعلمون اللغة العربية قبلالتالميذ الذين  )2

الكالم مهارة يف هذا البحث هو رغبة التالميذ يف  (variable dependen)املتغري التابع   .ب 
(Y) :باملؤشرات 

 االهتمام )1

 والشعور )2

 والدافعة )3

  
 طريقة البحث  .د 

وحتليل اختبار نات وحتليلها اطريقة البحث هي آلة يف عملية البحث من مجع البيو 
2الفرضية إلجابة أسئلة البحث.

 

م الطريقة ملعرفة األثر خدَ ستَ جتريبية هي تُ  واستخدمت الباحثة يف هذا البحث طريقةً 
 من الوسائل واآلالت واحلاالت 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 social berupa kegiatan dan tingkah laku 
seseorang atau sekelompok individu.”3 
 

لرتقية  لعب الدوراستخدام طريقة فعالية الباحثة هذه الطريقة ملعرفة  تتخدماس
هارجو أولية كيدونج لتالميذ الصف السادس مبدرسة الكالم مهارة رغبة التالميذ يف 

  .جناوي –مبانتينجاناإلسالمية  االبتدائية 

 تههو الفصل السادس، ولكن قسم اواحد الباحثة فصال تخذأيف هذا البحث 
يف عملية  لعب الدورطريقة  أن يستخدموا الباحثة إىل قسمني: التالميذ الذين يتعلمون قبل

. مث عملت الباحثة حتليل البيانات باستخدام االختبار أن يستخدموها بعدو التدريس 
                                                

2Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 
2010), hlm. 33. 

3Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), hlm. 146. 
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يف تدريس اللغة  لعب الدورطريقة  يستخدموا أن بعدللمقارنة بني العينة اليت  املتزوجة
 يف تدريس اللغة العربية. لعب الدورطريقة  أن يستخدموا قبلالعربية، والعينة اليت 

  
 المجتمع اإلحصائي  .ه 

ء جمموعة الشخصيات أو الواقعة أو احملسوسة ااإلحصائي كل أعضاملراد باتمج 
أما اتمع اإلحصائي  4املنظومة وضحا. إذن، اتمع اإلحصائي هو مجيع أفراد مبحوثة.

تالميذ يف الفصل السادس مبدرسة أولية كيدونج هارجو  مجيعيف هذا البحث فهو 
  .اتلميذ 27هم جناوي، وعدد –االبتدائية  اإلسالمية مبانتينجان  

 

 العينة  .و 

والعينة هي جزء من اتمع  اإلحصائي. وقالت سوهارسيمي: العينة هي وكيل من 
فقط.  اتلميذ 27لن تأخذ الباحثة العينة ألن عدد اتمع اإلحصائي  5جمتمع مبحوث.

 الباحثة مجيع اتمع اإلحصائي يف هذا البحث.  تإذن، أخذ

قسم الفصل فرقتني، مها(أ) التالميذ الذين تُ الباحثة الفصل السادس ولكن  تفأخذ
أن  قبلو (ب) التالميذ الذين يتعلمون  لعب الدورطريقة  واستخدمي أنبعد يتعلمون 

  .اتلميذ 27يف تدريس اللغة العربية، وعددهم  لعب الدورطريقة  واستخدمي
  

 طريقة جمع البيانات  .ز 

 الباحثة جلمع البيانات فهي: هاتستخدماأما الطرق اليت 
 (Metode Observasi) طريقة املشاهدة )1

هي التتبع املباشر لبعد أو أكثر من أبعاد الظاهرة اليت تسعى الباحثة لدراستها؛ 
الباحثة هذه  تستخدماو  6وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات مساعدة.

                                                
4 Moh. Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Fajar Keilmuan 

Islam, 2007), hlm. 92. 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 131. 
، (القاهرة: مكتبة الشروف الدولية، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماعيةإبراهيم البيومى غامن،  6

  .٨٧)، ص. ٢۰۰٨
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أولية كيدونج هارجو االبتدائية  الطريقة الكتساب البيانات عن حالة البيئة ومدرسة 
 ملية التدريس يف الفصل السادس.عجناوى و  - اإلسالمية مبانتينجان 

 
   (Interview) املقابلةطريقة  )2

 هي عملية لنيل البيان ألهداف البحث بأسئلة وأجوبة ويتواجه بني املخِرب 
 7.واملخَرب 

“Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan koresponden.” 
الباحثة هذه املقابلة إىل مدير مدرسة أولية كيدونج  تويف هذا البحث تقدم 

 ومعّلم اللغة العربية يف الفصل السادس ا. يجناو  -هارجو االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان 
 الباحثة منها: توالسؤال اليت تقدم

 - كيف حالة عامة مدرسة أولية كيدونج هارجو االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان   .أ 
 ؟ يجناو 

  كيف حالة التالميذ وكم عددهم ؟  .ب 
 كيف عملية تدريس اللغة العربية ذه املدرسة ؟  .ج 

  
  (Metode Angket) ستبيانطريقة اال )3

ستبيان هو أن تطلب من شخص ما أن يبني عن موقفه أو رأيه أو معلوماته اال
ستبيان هي الطريقة املستخدمة مبجموعة من األسئلة طريقة اال 8بشأن موضوع معني.

وهذه الطريقة مستخدمة  9املكتوبة لنيل البيانات من املستجيب منها التقرير وما عرفه.
لعب طريقة  يستخدمواأن قبل لتالميذ يف الكالم اللغة العربية رغبة احلصول البيانات عن 

وأما جنس من االستبيان فهو استبيان االختيارات املتعددة . يستخدموهاأن  وبعد الدور
                                                

7 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), hlm. 126. 

8  ،���� ��	
ة الشروف الدولية، ، (القاهرة: مكتبمناهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماعيةإ��اھ
� ا��
    .١٠٨، ص. )٢۰۰٨

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 116. 
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، (Likert)وهي شكل االختيارات بأربعة بديالت. يف قياسها باستخدام مقياس ليكرت 
وهذا االستبيان مكّون  10يف احد من إمكنات األجوبة. (X)بطريقة جميب يعطي عالمة 

جوابا هي موافق جدا ، موافق، غري موافق، غري موافق جدا يف مبارة  4سؤاال مع  25من 
لسؤال سليب. وسؤال بغري جواب  4، 3، 2، 1لسؤال اجيايب وبالعكس  1، 2، 3، 4

  (صفر) إما إجيابيا وإما سلبيا. 0مبارا 
 1الجدول 

  العربية ة التالميذ في تعلم اللغةدليل رغب
املؤشرات رغبة التالميذ يف   رقم

  تعلم اللغة العربية
  جمموع  رقم السؤال السليب  رقم السؤال اإلجيايب

االهتمام يف اشرتاك   1
  الدراسة

5 ،6 ،10 ،19 ،
  25و  24

7 ،8 ،11 ،13 ،
  18و  16

12  

  5  22و  14  4و  2، 1  الشعور   2
  21، 17، 12، 3  الدافعة  3

  23و 
  8  20و  15، 9

  25  11  14  جمموع  
 

  (Metode Dokumentasi)طريقة التوثيق )4
هي البحث عن البيانات لألمور او املتغري تكون منها النسخة والكتب واجلرائد 

 تستخدماو  11والنقوش ودفرت األساتيذ واجلدول وغريها اليت تدل على البيانات الواقعية.
الباحثة هذه الطريقة جلمع البيانات عن حالة مدرسة أولية كيدونج هارجو االبتدائية 

 جناوى واملوقع اجلغرايف وتركيب اإلدارة وأحوال املعلم والتالميذ. - اإلسالمية مبانتينجان 
 

 طريقة تحليل البيانات  .ح 

 توصيف البيانات  .أ 

                                                
10 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 168. 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006),  hlm. 135.  
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 مها: تكون هذا البحث فصل واحد ولكن ستقسمه الباحثة إىل  قسمني

يف تدريس اللغة العربية  لعب الدورطريقة  يستخدموا أن بعدالتالميذ الذين يتعلمون   .أ 
(X1) 

يف تدريس اللغة العربية  لعب الدورطريقة  أن يستخدموا قبلالتالميذ الذين يتعلمون   .ب 
(X2) 

تناول البيانات هي باملعادلة أن ها الباحثة بعد تستخدماطريقة حتليل البيانات اليت 
، وألن العينة من العينتني املتواصلة  (paired-samples T Test)املتزوجة اختبار "ت"

  .املتزوجة فباملعادلة اختبار "ت"
 الباحثة يف الشيئني ومها: تمن هذه الفرقتني فبحث

 يف تعلم اللغة العربية لكل فرقة من الفرقتني وأدنامها درجة الرغبةأعلى   .أ 

  قيمة املتوسط   .ب 

n

X
X ∑= 

 البيان:

X  = يف تعلم اللغة العربية درجة الرغبة من قيمة املتوسط  
∑X  =  يف تعلم اللغة العربية درجة الرغبةجمموع  

N   = العينةجمموع  
 
 
 

  12حنراف املعياري باستخدام هذه املعادلةاال  .ج 

dk

x
Sx ∑ 2

:  

 البيان:

Sx   :املعياري االحنراف  

                                                
12 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Bahan Mata Kuliah Statistik 

Pendidikan), hlm. 8. 



31 

 

/∑
2x (X1- X لرغبة يف تعلم اللغة  الدرجة من لكل مربع فرقة من جمموع: ∑2(

  العربية.
 dk   :1– العينة جمموعة.  

  
  حتليل اختبار الفرضية  .ب 

ارتباط من درجة الرغبة يف تعلم  حلساب ةالباحث ستخدمهات اليت املعادلة وأما
والتالميذ  لعب الدوراللغة العربية بني التالميذ الذين يتعلمون بعد أن يستخدموا طريقة 

  فهي ما تلي: لعب الدورالذين يتعلمون قبل أن يستخدموا طريقة 
  

( )( )
( ) ( )





 ∑ ∑−





 ∑ ∑−

−
= ∑∑ ∑

2
2

2
2

2
1

2
1

2121

XXNXXN

XXXXN
rxy  

 

  البيان:

1X  :بعد أن يستخدموا  يتعلمون الذين للتالميذ الرغبة يف تعلم اللغة العربية  درجة
  .لعب الدورطريقة 

2X :قبل أن يستخدموا  يتعلمون الذين للتالميذ الرغبة يف تعلم اللغة العربية  درجة

  .لعب الدورطريقة 

1n    :لعب الدوربعد أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  
n2   :لعب الدورقبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  

 T"فهو املتغريين بني الفرق درجة حلساب ةالباحث ستخدمهات اليت املعادلة وأما

Paired-Test"  تلي كما هوف ةتزوجاملاالختبار :  
  

  13  
 
  

                                                
13Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 122. 
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 البيانات:

1x   :لعب الدوربعد أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسط.  
2x   :لعب الدورقبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسط. 

1σ / 
1Sx :بعد أن يستخدموا  يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من االحنراف املعياري

  .لعب الدورطريقة 

2σ / 
2Sx :أن يستخدموا  قبل يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من االحنراف املعياري

  .لعب الدورطريقة 

1n    :لعب الدوربعد أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  
n2   :لعب الدورقبل أن يستخدموا طريقة  يتعلمون الذين للتالميذ العينة جمموعة.  

  
" من اجلدول على ttabelبقيمة "ها الباحثة ت" من احملاسبة قرنtoوبعد نيل القيمة "

ية الباحثة مقبولة. ض" ففر ttabel" أكرب من قيمة "to%،  إن كانت قيمة "5 مستوى داللة 

  " فهذه الفرضية ليست مقبولة.ttabel" أصغر من قيمة "toوبالعكس، إن كانت قيمة "

  
 
 


