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  الثالث بابال

  البحث مناهج
ىف  لتالميذالتعليم  تشجيعو  macro flash برامج وسيلة عن النظرية الباحث شرح أن بعد

 بعساال الصف ىف البيانات على للحصول املخصوصة املناهج الباحث فأخذ ،تعلم اللغة العربية
 واملكان جلمع البيانات، الوقت نوع البحث، وهي ،مسارانج  ٤مدرسة حممدية املتوسطة  باملدرسة
 حتليل طريقة ،البيانات مجع طريقة ه،ومؤشرات البحث تغرياتم ،البحث والعينة ىاإلحصائ اتمع
  .طريقة حتليلهاو البيانات حتليلطريقة 

  نوع البحث .1

)، هو طريقة البحث Sugiyonoكما قال سوجي يونو (النوع يف هذا البحث حبث جترييب،  
ولذلك يقال حبث التجربة  .عالج املعّني على الطرف األخر يف احلالة الضابطةاملستخدمة عن تأثري 

  56واموعة الظابطة. )،treatmentهو عالج (

  الوقت والمكان لجمع البيانات .2

 )يوما ثالثني( 2012 بريلإ 10 إىل مارس 12 تاريخ يف البحث هذا الباحث بدأ قد
  .2012مسارانج  ٤ىف مدرسة حممدية املتوسطة واملكان املقرر للبحث 

  المجتمع اإلحصائ وعينة البحث .3

وأما اتمع اإلحصائى يف هذا البحث مجع  57.البحثاتمع اإلحصاء هو مجيع أفراد 
تلميذا.  132وعددهم  2012مسارانج  ٤التالميذ ىف الفصل السابع مبدرسة حممدية املتوسطة 

  وهو أ ، ب، ج و د. ولوهم ينقسمون على الفص
والطريقة املستخدامة ىف اختيار العينة  58اإلحصائى املبحوث. اتمعالعينة فهي بعض و 

، ألم يف نفس الفصل واملواد واملنهج الدراسي وتوزيع الفصول cluster random samplingهى 
   ل ب كالضابطى. ، الفصل أ كتجريىب والفصيأخذ الباحث الفصلني عينةفغري مناسبة على اإلجناز. 

 البحث ومؤشراته متغيرات .4

                                                
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D., (Bandung: Alfa Beta, 

2002), Hlm. 72 
57 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm 108. 
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm 109. 
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املتغري هو كل شيئ أو عامل له دور يف احلادثة أو الظاهرة املبحوثة. يف هذا البحث 
  متغريان، مها :

  )independent variable(متغري مستقل   .أ 
)، وهو X(متغري macro flash برامج وسيلةكان متغري مستقل يف هذا البحث استخدام 

  نوعان :
  .macro flash برامج وسيلة التالميذ الذين يستخدمون

 .macro flash برامج وسيلة التالميذ الذين اليستخدمون

  وأما املؤشرات فهي تكثري أجزاء من املتغري. واملؤشرات حملاصلة على هذا البحث هي:
 فعال التالميذ ىف عملية التعليم .1
 استعداد املواد الدراسية  .2
 سأل التالميذ املعلم .3
 وَجد التفاُعلى بني التالميذ واملعلم ي  .4

  (dependent variable) متغري تابع  .ب 
). Yم اللغة العربية (متغري التالميذ ىف تعل تشجيعهذا البحث  كان متغري تابع يف

 برامج واملؤشرات حملاصلة على هذا البحث هي: حالة التالميذ ىف عملية التعليم باستخدام وسيلة
macro flashكمايلىعاشراتامل، ب ، :  
 م ودفاعهاحتياج التعل .1
 الرجاء واإلمالة .2
 العملية اذبة ىف التعلم  .3
 59بيئة التعلم املرتبة، حىت يتعلم التالميذ طيبا. .4

  
  
  

 جمع البيانات طريقة .5

                                                
59 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 

hlm.23 
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 الطرق الىت سيستخدمها الباحث جلمع البيانات فهي : وأما
 (Observasi)طريقة املالحظة أو املشاهدة   .أ 

واستخدم الباحث هذه  60ا مشاهد موضوعات مبحوثات مباشرة.هي الطريقة اليت قام 
  الطريقة ليبحث عن :

 .مسارانج ٤مبدرسة حممدية املتوسطة حالة التالميذ واملعلم  .1

 الطرق والوسيلة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع. .2

 االسرتاجتية الفعالية قبل أن يقوم الباحث بالبحث.  .3

  Dokumentasi)(ريقة التوثيق  ط  .ب 

 الكتب، اجلرائد، ااالت، وهي الطريقة الىت قامت ا الباحث جلمع البيانات من 
، ونتيجة القيمة التعلم مساء من التالميذ وعددهمعرفة األستخدم الباحث هذه الطريقة ملإ. 61غريهاو 

  .التالميذ
 )  Metode Angket(طريقة االستبيان   .ج 

هي طريقة جلمع البينات اليت تستعمل بإعطاء املسائل املكتوبة إىل امللتقى  طريقة االستبيان
إستخدم الباحث هذه الطريقة مرتني األوىل قبل جتريتة إلختبار اإلستواء والتجانس،  62إلجابتها.

التعلم اللغة  تشجيعيف  macro flash  برامج والثانية بعد التجربة جلمع البّينة عن فعالية وسيلة
  .مسارانج ٤الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة  العربية لتالميذ

  البيانات تحليلطريقة  .6

يستعمل حتليل  فالباحثالذى له صفة كمية،  البحث حتصيل من البيانات لتحليل
  طوات التالية:اخلب ئاإلحصا

  حتليل املقدمة  )أ 

                                                
60 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal, 2006) hlm 113. 
61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm.321 
62 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm. 142 
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يعىن قياس الصحة العينة  ألول مرة طريقة حتليل اإلحصاء الذى يستخَدم الباحثقبل يقّرر 
 Uji( ختبار التجانسإ و )Uji Normalitas(إختبار اإلستواء هو  يستخَدموكيفية الذى 

homogenitas(.  

 )Uji Normalitas( إختبار اإلستواء .1

نات اليت ملعرفة توزيع البياأما هل البيانات توزع عادة أم ال.  ملعرفةاختبار اإلستواء استخدام 
 uji Chi-Kuadrat 63 اختبار اإلستواء بـالباحث  لعليها فاستعممت احلصول 

( )
Ei

EiOi
X

k

i

2

1

2 −Σ=
=

  

  )Uji homogenitas(إختبار التجانس  .2
 من التالميذ ملعرفة املدرسة تلك يف البحث إقامة قبل التجانس اختبار الباحث استخدم

  : يلي كما ملعرفته، واخلطوات. ال ام جتانس )ب و أ الثاين الصف( الفصلني

 .الفصلني من السابقة التمرينات من اإلجناز الباحث أخذ  )أ 

 .الفصلني من والتباين املتوسط عن حبث  )ب 

 64.التجانس ملعرفة املعادلة استخدم  )ج 

   
F  =  أعلى التباين  

  أعلى التباين        

  جتانس الفصلني أن فيقال F tabel  من أصغر احملصولة F كانت إذا  )د 
 الفرضية إختبارتحليل  .3

 اإلجناز   من البيانات فأخذ املتعدد، من اإلختيار إختبار الباحث يقيم أن بعد
 اللغة العربية تعليم يف macro flash برامج وسيلة يستخدمون الذين للتالميذ احملصول

 الباحث حبث ذالك وبعد). ب( للفصل السابع اليستخدمونه والذين) أ( للفصل السابع
  : الفصلني من باإلجناز يتعلق عما

 .اوأدناه الفصلني من فصل لكل الدرجات أعلى  .أ 

                                                
63 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005),  hlm. 273. 
64 Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 276. 
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 65: املعادلة باستخدام الفصلني من الدرجات ةوسطمت  .ب 

  
 

Χ   :الدرجات ةوسطمت  

∑Χ  ة درجات: جمموع X .من كل الفصل   
n    التالميذ : عدد  

 66: املعادلة باستخدام املعياري االحنراف  .ج 

  
  

Sx   االحنراف املعياري : 

∑Χ2   تالميذالدرجات من ال: جمموعة من فرق مربع لكل 

kd.   :1 n-      
  وتفسري جودة اإلجناز.التوزيع التكرار   .د 
  67: املعادلة باستخدام املستقلة" ت" اختبار  .ه 
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1Χ   :برامج وسيلةيستخدمون لتالميذ الذين ل الدرجات متوسطة 

macroflash. 

2Χ   :برامج وسيلةاليستخدمون لتالميذ الذين ل الدرجات متوسطة 
macroflash  

2
1X   برامج وسيلة يستخدمونلتالميذ الذين ل الدرجات: فرق مربع لكل من 

macroflash.  

                                                
65 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistik Terapan, Bahan Mata Kuliah Statistik 

Pendidikan, (Semarang: t.p., 2006), hlm. 7.  
66 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 1, (Yogyakarta, 1988), hlm. 15.  
67 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistik Terapan, hlm. 17. 
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2

2X   وسيلةاليستخدمون لتالميذ الذين ل الدرجات: فرق مربع لكل من 
  .macroflash برامج

 1n   برامج وسيلةيستخدمون  الذينلتالميذ : جمموع ا macroflash.  

 n   .macroflash برامج وسيلةاليستخدمون لتالميذ الذين : جمموع ا   2
 إىل الباحث فاختربها الفرق، تقييم من اإلجناز درجة الباحث يعرف أن بعد

 .مقبولة غري أو كانت مقبولة املقدمة البحث فرضية ةملعرف % 5 أو%  1 الداللة مستوى
) to( احملصول الفرق تقييم من اإلجناز درجة بني الباحث يقارن الفرق، تقييم داللة وملعرفة

  ." t"  وجدول
 كونفت "t" جدول قيمة من كربأ احملصول الفرق تقييم من اإلجناز درجة كانت إذا

 وبالعكس ،مقبولة غري )Ho( الصفرية والفرضية مقبولة )Ha( اإلجرائية الفرضية لذلك داللة،
 غري )Ha( اإلجرائية الفرضية لذا ،داللة غري فتكون "t" جدول قيمة من أصغر كانت إذا

  .مقبولة )Ho( والفرضية مقبولة
  

 


