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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

كوسيلة  (Flash Cards)الباحثة النظرية عما يتعلق بالبطاقات الومضية  تشرحوبعد ما 

على  فأخذت الباحثة املناهج املخصوصة حلصولالتعليم املستخدمة ىف تعليم مفردات اللغة العربية 

نوع البحث والوقت عن ميلوجنو جفارا. وتبحث الباحثة  مدرسة "الزهراء" املتوسطةالبيانات يف 

واملكان جلمع البيانات واتمع اإلحصائ وعينة البحث ومتغريات ومؤشرات البحث وطريقة مجع 

  .وطريقة حتليل البيناتالبيانات 
 

 نوع البحث  .أ 

فأكثر أو اثنني متغريين  من االرتباطهو حبث يشرح  يبنوع هذا البحث حبث جتري

أو الطريقة ملعرفة العالقة السببية للفرد عشوائيا إىل  .1املتغري االخر التأثري املتغري علىطلب 

 Variabel)متغري مستقل  يف البحث التجرييب .2اموعات واملتغري املستقل متأثري

Independent)  تابع ومتغري (Variabel Dependent) 3الباحثة صرحا يف اول البحث صرحت.  
 

 والمكان لجمع البياناتالوقت   .ب 

قد بدأت الباحثة هذا البحث يف مدرسة "الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا ىف التاريخ 

، حتت اشراف االستاذ مصباح كرئيس املدرسة واالستاذ 2012 مايو 22حىت  أبريل 23

 علم اللغة العربية. جوىن عادي فطرا كم

 

 

 

 

                                                             

1 Nana Sudjana, Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 
1989), hlm. 19. 

2  Ibnu Hadjar, Dasar- dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 322. 

3 Sukardi, MetodologiPendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : PT Bumi 
Aksara, 2011), Cet IX, hlm. 178 



24 

 المجتمع اإلحصائ وعينة البحث  .ج 

 اإلحصائجمتمع  .1

 . أما اتمع اإلحصائ4هو جمموعة الىت تؤخذ منه نتيجة البحث اتمع اإلحصائ

تلميذا الذي ينقسم إىل قسمني  48ىف هذا البحث هو التالميذ الصف السابع، وعددهم 

 مدرسة "الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا.  و"ب" من ومها "أ"

 عينة البحث .2

. قالت سوهرسيمي أريكونطا 5اإلحصائى وخصائصهالعينة هي جزء من اتمع 

“Suharsimi Arikunto”  تمع اإلحصائى أقل من مائة شخص، ينبغى انإذا كان عدد ا

يأخذ كلهم ويسمى حبثا علميا جمتمعا إحصائيا. وإذا كان عددهم أكثر من مائة فيأخذ 

 .6%٢٥% حىت ٢٠% أو ١٥% حىت ١٠

اتمع اإلحصائى كعينة ألن عددهم مل يصل إىل ىف هذا البحث تأخذ الباحثة 

 Purposive( أما الطريقة املستخدمة للباحثة يف اختيار العينة هي العينة اهلادفة مائة.

Sampling(  ،اختار  اهلادفة العينة أن هادي سوتريسنوا شرحها كماعلى بصدر ةالباحث ا 

وتكون من   .7اإلحصائى عامااملخصوصة اليت توجد يف اتمع  الصفة أو اخلصائص

يف تعليم  (Flash Cards)فصلني مها الفصل الذين يتعلمون باستخدام البطاقات الومضية 

بعة وعشرون وعددهم أر   (Eksperimen Group)ةي) كمجموعة جتريباملفردات (

 (Flash Cards)الذين يتعلمون بدون استخدام البطاقات الومضية  تلميذا. والفصل األخر

أربعة وعشرون  عددهمو  (Control Group)  )كمجموعة ظابطةيف تعليم املفردات (

  تلميذا.

  

 

                                                             
4  Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), Cet 

I,hlm. 77.  
5  Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. X,,.hlm. 118. 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta:  PT 

Rineka Cipta, 2006), Cet XII, hlm. 134. 

7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research1, (Yogyakarta : Andi , 2004), hlm. 91 
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 منغيرات ومؤشرات البحث  .د 

. 8متغريات البحث هي املفهوم الذى له قيمة متنوعة أو جمموعة من نوعني أو أكثر

 وىف هذا البحث متغريان ومها:

  (Variabel Independent) متغري املستقل .1

 ىف هذا البحث هو استخدام البطاقات الومضية      ) x-املستقل (متغريمتغري 

(Flash Cards)،  هو نوعان:و  

  (Flash Cards)    علمون املفردات باستخدام البطاقات الومضيةتالتالميذ الذين ي  ) أ

 (Flash Cards)التالميذ الذين يتعلمون املفردات بدون استخدام البطاقات الومضية   ) ب

 (Variabel Dependent)متغري التابع  .2

  مفردات اللغة العربية ىف هذا البحث هو تعليم ) Y-متغري التابع ( متغري

  يف هذا البحث حتتمل على: اللغة العربية فرداتأما مؤشرات يف تعليم م

 يستطيع التالميذ نطق املفردات صحيحا  )أ 

 يستطيع التالميذ فهم معىن املفردات   )ب 

 يف اجلملة يستطيع التالميذ استخدام املفردات  )ج 
  

 طريقة جمع البيانات  .ه 

  ستخدمها الباحثة جلمع البيانات فهي:وأما الطرق اليت ت

  (Metode Observasi) طريقة املشاهدة .1

الفرد أو عملية وقوع النشاط  هي أدة جلمع البيانات املستخدمة لقياس سلوك

الباحثة هذه الطريقة  وتستخدم 9.ميكن مالحظتها سواء يف حالة احلقيقة واإلصتنعة الذي

  لنيل البيانات عن: 

 درسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفارا.م من حالة البيئة وعملية التعليم  )أ 

مدرسة "الزهراء" املتوسطة ميلوجنو  من (Flash Cards)م البطاقات الومضية ااستخد   )ب 

 جفارا.

                                                             
8  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Cet 

VIII, hlm. 133. 
9   Nana Sudjana, Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, hlm.109. 
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  (Metode Dokumentasi)  طريقة التوثيق .2

بوسيلة تركة الكتابة كالسجالت أو الكتب عن األراء و هي الطريقة جلمع البينات 

الباحثة هذه الطريقة لنيل  . وتستخدم10النظري  واألدلة واألحكام وغريها املتعلقة بالبحث

  البيانات عن:

إجناز تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف السابع من التمرينات الختبار االستواء واختبار   )أ 

 التجانس.

 مبواد تعليم املفرداتالكتب املتعلقة   )ب 

  مدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفارا وما يتعلق بالبحث. نالصورة العامة م  )ج 

  (Metode Tes)طريقة االختبار .3

ها الباحثة ملعرفة قدرة التالميذ األساسية وحصوهلم أو مستخدهي الطريقة اليت ت

املعرفة وغريمها من الفرد أو أو األسئلة أو التمرينات املستخدمة ملقياس املهارة و  .11إجنازهم

. وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات باختبار "اختيار من املتعدد" 12اتمع

)(Multiple choice  مفردات اللغة العربية للتالميذ الذين  ملعرفة تعليمبند  25وعدده

 ا.يتعلمون بدوالذين التالميذ و (Flash Cards)  يتعلمون باستخدام البطاقات الومضية

 تحليل البياناتطريقة   .و 

الباحثة اخلطوات   حصول البحث الذي له صفة كمية، فتستخدم لتحصيل البينات من

  كما يلي:

 )uji normalitas( اإلستوء االختبار .1

السابع  قبل إقامة هذا البحث ملعرفة بني الفصل الباحثة اختبار االستوائ تستخدم

  الباحثة املعادلة كما يلي: "أ" و "ب" عادي أم ال. وتستخدم

  
 
 

                                                             
10  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,  hlm.181. 
11  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ................, hlm. 223. 
12 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal, 2006) hlm 109. 
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13 

 

  

  Chi kuadrad احملصولة أصغر من قيمةChi Kuadrad  إذا كانت قيمة 

.اجلدوال فيقال أن البيانات عادي وإذا أكرب فيقال أا غري عادي
14  

 )uji homogenitas( التجانس االختبار .2

بني الفصل السابع الباحثة اختبار التجانس قبل إقامة هذا البحث ملعرفة  تستخدم

  مدرسة "الزهراء" املتوسطة جتانس أم ال. واخلطوات ملعرفته كما يلي :"أ" و "ب" يف 

 من الفصلني اختبار النصف السنة االولتأخذ الباحثة قيمة السابقة من   )أ 

 صلنيوالتباين من الف ةالباحثة عن قيمة املتوسط تبحث  )ب 

 الباحثة معرفة التجانس مبعادلة  تستخدم  )ج 

F   =
	أعلى	التباين
أدىن	التباين

 

فرضية ف  (Fh ≤  ft)اجلدوال f توي بسمأو من أصغر  احملصولة Fإذا كانت درجة   )د 

 .15مقبولة أو الفصلني متجانسة

 حتليل أداة االختبارطريقة   .3

الباحثة حتليل أداة االختبار ملعرفة قبل أن ختتبري الباحثة أداة االختبار إىل العينة فتعمل 

 جيده، أما خلطوات كما يلي:

   (Validitas)رصدق االختبا   )أ 

 يقال األداة االختبار أو السؤال صدقا إذا يكون مقياسا ما يريده.

 أما املعادلة املستخدمة ملعرفة صدق االختبار كما يلي: 

 

 

                                                             
13 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm.107. 
14 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian,  hlm. 82. 
15  Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 140-141. 

�� = �(Fo − Fk)�
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���� = �����
��� ��

�  

      :البيان
  معامل االرتباط بني املتغريين (معامل الصدق):      ����

�  دو للتالميذ الذين جنحوا للبن اإلجنازل معد:      �

��  الكلي اإلجنازمن  اإلجنازل معد:      

��� الكلي اإلجنازمن  حنراف املعيارياال:     

   يف البنود جنحوالتالميذ الذين نسبة ا:         

 16	يف البنود ارشبو التالميذ الذين  نسبة :    	!

tabelhitungإذا كانت  rr >
  .فيقال أن بند السؤال صدقا وضدها 

 (Reliabilitas) االختبار  ثبات  )ب 

السؤال هلا الثبات إذا تعمل املقياس بأداة متساوية تكرارا  يقال أداة االختبار أو

 .17متساوية ولو يف أوقات خمتلفةإىل احملسوسة أو الفرد متساويتان فنتيجة البينات 

 أما املعادلة املستخدمة ملعرفة ثبات االختبار كما يلي: 
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  :البيان

  الثبات االختبار كلي :  ���

  اليت جتيب البند صحيحةعدد التالميذ :   !

 q= 1-p): عدد التالميذ اليت جتيب البند خطيئة (     

 qو  p: حاصل الضرب بني    ! ∑ 

  : عدد البنود  % 

  � : احنراف املعيار من االختبار  
                                                             

16  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2009), hlm. 185.  

17 M. Ainin dkk, evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa arab, (Malang : Misykat, 2006), 
hlm. 32.  
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���إذا كانت  > r()*+, 18فيقال أن السؤال ثبات  

 (Tingkat kesukaran soal) ةصعوبال مستوي   )ج 

 .19يقال أن االسئلة جيدة إذا كانت االسئلة ليست سهلة أو صعبة

  كما يلي:   املستخدمة ملعرفة سهولة السؤال أو صعوبتهاملعادلة  أما

 

 

  البيان:

  مستوي الصعوبة - :

 السؤال صحيحا واباجعدد التالمبذ الذين أ/	: 

 :	0�  .20يف االختبار يشرتكون عدد التالمبذ

  كما يلي:  مستوي الصعوبةاملعايريات يف طبقة 

  : صعبة  0،30 -1،00

  : متوسطة  0،70 -0،30

  .21: سهلة  1،00 -0،70

 )Daya pembeda soal( السؤال متييز قدرة  )د 

هي قدرة السؤال الختالف بني التلميذ املاهر والتلميذ اجلاهل. السؤال اجليد هو 

  .22السؤال الذي جييبه التلميذ املاهر فقط والعكس

  كما يلي:  أما املعادلة املستخدمة ملعرفة قدرة متييز السؤال

 

 

 

 :  قدرة متييز السؤال /�

                                                             
18 Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi, (Jakarata: Bumi 

Aksara, 2011), Cet XII, hlm. 100. 
19  Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi, hlm. 207. 
20   Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi, hlm. 208. 
21   Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi, hlm. 210. 
22  Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi, hlm. 211. 

JS

B
P =  

n

KAKB
DB

−=  



30 

 :  عدد التالميذ الذين جييبون اخلطاء من اموعة املنخفضة /1

 :  عدد التالميذ الذين جييبون اخلطاء من اموعة العالية 12

:  23عدد التالميذ من إحدى اموعتني %

   : يلي فيما لسؤالا لتمييز املعايريات

  : ضعيف  0,20 – 0,00

  معتدل:   0,40 – 0,21

  : جيد  0,70 – 0,41

  24: ممتاز 1,00 – 0,71

 (t-test Independent) اختبار "ت" املستقلة .4

صول للتالميذ الباحثة االجناز احمل تأخذتعدد، فوبعد ان تقيم الباحثة من االختبار امل

يعين   (Flash Cards)الومضية  بطاقات الذين يتعلمون مفردات اللغة العربية باستخدام ال

 Flash)الومضية بطاقات الوالتالميذ الذين يتعلمون بدون استخدام  السابع "أ"الفصل 

Cards) الباحثة اخلطوات كما يلي: تبحث. وبعد ذالك ابع "ب"سيعين الفصل ال  

 اعلى القيمة لكل فرقة من الفرقتني و ادنامها  ) أ

 25سط لكل فرقة من الفرقتني باستخدام املعادلةقيمة املتو   ) ب

n

x
x ∑=  

  

  البيان:

  سطقيمة املتو  :      3̅

  من كل فرقة Xاموع قيمة   : 3∑

n   جمموعة العينة لكل فرقة :  

  

 26االحنراف املعياري باستخدام هذه املعادلة   ) ج

                                                             
23  M. Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 42. 
24  Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi, hlm. 218. 
25 Mustaqim, Statistik Pendidikan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 2008), hlm. 20. 
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 :البيان

  : االحنراف املعياري   

  : قيمة الفصل ضربت  

 n-1 :(درجة احلرية)     

 ة" املستقلت" اخنبار  ) د

ها الباحثة. ىف هذا هذا التحليل الختبار الفرضية الىت تقدمت الباحثة ستخدمت

ن العينة أل )t-test(الباحثة بعد تناول البيانات باملعادلة اختبار " ت"  البحث تستخدم

  من فصلني متفرقني فمعادلة اختبار "ت" املستقلة فهى:
27  

 

  

  

  البيان:

   الومضيةبطاقات الباستخدام املفردات  علمونتي سط للتالميذ الذينقيمة املتو  :   
(Flash Cards) 

بطاقات الستخدام ا بدوناملفردات  علمونتيسط للتالميذ الذين قيمة املتو  :   

  (Flash Cards)ومضية ال

باستخدام  املفردات علمونتي الذينلتالميذ الكل من الدرجة  فرق املربع  : 

 (Flash Cards)البطاقات الومضية 

بدون استخدام املفردات علمون تالذين ي لتالميذالكل من الدرجة  فرق املربع :   

 (Flash Cards)البطاقات الومضية 

  ومضيةبطاقات الالباستخدام  املفردات علمونتيجمموعة العينة للتالميذ الذين   :  
(Flash Cards) 

                                                                                                                                                                       
26 Sutrisno Hadi, Statistik jilid 1, (Yogyakarta : Andi,  2004), hlm. 90. 
27  Karnadi Hasan, Dasar-dasar Statistik Terapan, ( Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2009), hlm. 26 
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بطاقات البدون استخدام املفردات  علمونتيموعة العينة للتالميذ الذين جم :   

 (Flash Cards)الومضية 

 اختبار الفرضية   ) ه

% أو 1ها الباحثة إىل مستوى الداللة د ان تعرف الباحثة تقييم الفرق فتخترب بع

% ملعرفة أن فرضية البحث الىت قدمتها الباحثة مقبولة أو غري مقبولة وملعرفة تقييم الفرق، 5

" إذا كانت قيمة ttاجلدوال "" وقيمة toقارن الباحثة بني قيمة تقييم الفرق احملصولة "تت

" فتكون داللة، يعىن أن الفرضية اإلجرائية tt تقييم الفرق احملصولة أكرب من قيمة اجلدوال "

)Ha مقبولة والفرضية الصفرية غري مقبولة، وبالعكس إذا كانت قيمة تقييم الفرق احملصولة (

) غري Haية اإلجرائية (" فتكون غري مقبولة، يعىن أن  الفرضttأصغر من قيمة اجلدوال "

  مقبولة والفرضية الصفرية مقبولة.
  

  . التجريبي ز.  األسلوب

التجريبية املهدوفة العتبار عالقة السببية بني املتغريات  ب التجرييب من أحد األساليبسلو األ

ابع. متغري بتأثري املتغري التابع. يف البحث التجرييب متغريان املهمتان مها متغري املستقل واملتغري الت

ثري من التغيري. يسمى باملتغري التابع ألن نتيجة املتغري للباحثة، أما متغري التابع كتأاملستقل متأثري 

  معالقة أومتابعة و مغري كما يف نتيجة املتغري املستقل.

الصدقي الختبار اي اختبار التأثري املتغري أو أكثر على املتغري االخر.  التجرييب األسلوب

أو منتظمة للباحثة. هو املشاهدة حتت أحوال االصتناعية، معىن هذا أن االحوال متعمدة  التجرييب

على املتغري  حث مع ضابطها والضابط الشديدلتجرييب تعمل بتأثري على عينة البث الذالك أن البح

 فيالزم عمله على الباحثة لرتقية صحة الداخلية واخلارجية من نتيجة البحث. يف البحث التجرييب

 .28جمموع العني إىل جمموعتني مها جمموعة التجريبية وجمموعة الضابظة

  أما اخلطوات اليت تعملها الباحثة كما يلي:

 مدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفارا. من التجرييب ت الباحثة البحثنفذ .1

                                                             
28   Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hlm. 77-78. 
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الفصل ن دفة ويكو ابطريقة العينة اهل ابع "أ" و"ب"أخذت الباحثة عينة البحث من الفصل الس .2

 Control) والفصل "ب" كمجموعة الضابطة (Eksperimen Group) "أ" كمجموعة التجريبية

Group) الفصل السابع "أ" يتعلمون املفردات باستخدام البطاقات الومضية .(Flash Cards) 

أو يتعلمون  (Flash Cards)البطاقات الومضية والفصل السابع "ب" يتعلمون بدون استخدام 

 املدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفارا. املستخدمة منبطريقة 

اللغة العربية ويعلم  تجريبية وجموعة الضابطة إىل معلمأعطت الباحثة اخلطة التعليمية موعة ال .3

 التالميذ كما يف خطة التعليمية والباحثة كمشاهدة.

جمموعة و  (Eksperimen Group)جمموعة التجريبية  يف أعطت الباحثة االختبار إىل التالميذ  .4

باختبار "اختيار من املتعدد"  عما يتعلق مبادة املدروسية (Control Group)الضابطة 

)(Multiple choice  واالسئلة بينهما متسوية بند 25وعدده. 

وجمموعة  (Eksperimen Group) وقارنت الباحثة نتيجة االختبار بني جمموعة التجريبية .5

مفردات اللغة العربية بني التالميذ الذين عرفة الفرق يف تعليم مل (Control Group) الضابطة

الصف  يتعلمون بدوا يف والتالميذ الذين (Flash Cards)يتعلمون باستخدام البطاقات الومضية 

  فارا.مدرسة "الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جمن السابع 

 


