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  الثالث الباب

  مناهج البحث

  

يف مادة النشاطات جناز تعّلم اللغة العربية عن اإلوبعد أن يبحث الباحث اهليكل النظرى 

و تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا يف الصف تالميذ  القسم العادي  َدى يف املدرسة منوذجا ل

يبحث الباحث مناهج البحث احملاصلة على . الثامن مبدرسة احلاجة إسريات الثانوية مسارنج

نوع البحث ويشتمل هذا البحث على  .مسارنج الثانوية إسريايت" "احلاجةالبيانات من املدرسة 

وطريقة مجع  البحث واملتغريات واملؤشرات واتمع اإلحصائي والعينة والوقت واملكان جلمع البيانات

  وطريقة حتليل البيانات. البيانات

    نوع البحث  . أ

ات حتليل املقارنة. وهذه الطريقة الباحث الدراسة املسحية بتقنيقي واستعمل

 وتالميذ  القسم العادي  بني إجنازالتعليم التالميذ يف اللغةالعربية  يفالبيانات  ستعمل لنيلي

 ..ادة النشاطات يف املدرسة منوذجامب قسم االءعالم والتكنولوجياالتال ميذ 

    وقت ومكان البحث  . ب

وينتهي يوم  2012اكتوبر  29 اإلثننيمن يوم البيانات  الباحث البحث جلمعبدأ 

و  احلاجة سري تانطاوياة املاجستريإشراف مدير املدرسة  حتت 2012نوفمرب  12إلثنني ا

 إجناز ألن الباحثإختاره  مسارنج درسة احلاجة إسريايتمب الثامنالصف  مكان هذا البحث يف

وتالميذ  هي صف الثامن ب ) Kelas Reguler( بني تالميذ  القسم العادي ن االتالميذ متغري 

  هي صف الثامن ج. )Kelas  IT(القسم اإلعالم والتكنولوجيا 

 : وفيما يلي اجلدول الزمين لألنشطة يف هذا اال
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 النشاط اليوم/ التاريخ الرقم

اكتوبر  29  نياثن 1

2012 

احلاجة املدرسة املدرسة للحث يف مع نائب رئيس طلب اإلذن 

  مسارانج إسريايت الثانوية

اكتوبر  30 ثلثاء 2

2012   

 يعين احلاجة سري تانطاوياة املاجستريلقاء مدير املدرسة 

اكتوبر  31اربعاء 3

2012  

  طلب بيانات عامة عن املدرسة يف االدارة 

نوفمرب  01 مخيس 4

2012   

سروري علي مدرس اللغة العربية يعين أستاذ املقابلة احلرة مع 

 احلافظ

  نوفمرب 02 مجعة 5

2012   

القسم العادي (صف الثامن يف  مشاهدة أنشطة التعليم والتعلم

  ب)

  نوفمرب 03 سبت 6

2012   

اإلعالم والتكنولوجيا قسم اليف  مشاهدة أنشطة التعليم والتعلم

 (صف الثامن ج)

  نوفمرب  05إثنان  7

2012   

قيمة  طلب البيانات ذات الصلة لغرض البحث، مبا يف ذلك

  اإلعالم والتكنولوجياو قسم قسم العادي من  الطالب

  نوفمرب 08 مخيس 8

2012  

 مناقشة نتائج البحث مع مدرسي اللغة العربية

  

 

    المجتمع اإلحصائ و العينة  . ج
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تؤخد منها العينة. والعينة هي بعض  الىت املوضوعيةهو كل اموعة  اإلحصائيتمع 

  1يكونون موضوعا ىف البحث. الذيناتمع اإلحصائي 

درسة احلاجة مب يف الصف الثامنواتمع اإلحصائي يف هذا البحث هو مجع التالميذ 

لذلك  التالميذ. 70م وعددهم   2013/  2012للعام الدراسي  مسارنج الثانوية إسريات

القسم حث دراسة مقارنة بني تال ميذ هذا البألن  عنقودية، أراد الباحث أن يأخذ العينة 

 24هى  القسم العاديىف  . وعدد العينةقسم اإل عالم والتكنولوجيا التال ميذ  والعادي 

   2. اتالميذ 22 هي قسم اإل عالم والتكنولوجياىف  و اتالميذ

 

    متغيرات ومؤشرات البحث  . د

شيئ أو عامل الذي له دورا ىف احلادثة أو الظاهرة املبحوثة. وأّما  متغريات هي كل

  3املؤثرات فهي تكثري أجزاء من املتغري.

  وىف هذا البحث متغريان مها :

 كل القسمني   اللغة العربية ىف عملية تعليم  )أ 

 مادة النشاطات يف املدرسة منوذجا إجناز تعّلم اللغة العربية  )ب 

  لى :يأما املؤثرات فهي كما 

 .  قسم العاديمفهوم إجناز تعّلم اللغة العربية لدى التالميذ ىف   ) أ

 . قسم اإل عالم والتكنولوجيا مفهوم إجناز تعّلم اللغة العربية لدى التالميذ ىف   ) ب

قسـم التالميـذ  والقسـم العـادي مفهوم الفرق ىف إجنـاز تعلّـم اللغـة العربيـة بـني تالميـذ   ) ج

 .اإل عالم والتكنولوجيا 

ـــم اللغـــة العربيـــة لـــدى تالميـــذ   ) د  والقســـم العـــادي مفهـــوم العوامـــل املـــؤثرة  ىف إجنـــاز تعّل

 .قسم اإل عالم والتكنولوجيا التالميذ 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur, hlm. 104 
2 Dokumentasi, Profil SMP. Hj Isriati Baiturrohman Semarang, (Tahun 2009-2010),hlm. 4 

 
39 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 

72 
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    طريقة جميع البيانات  . ه

  جلمع البيانات هي: الباحث استخدمهاالىت  الطريقةفأما 

 طريقة املشاهدة  )أ 

4 أو غري مباشرة. هى الطريقةالىت قام ا مشاهدموضوعات مبحوثة مباشرة كانت
 

مبدرســـة احلاجـــة اســـريات يســـتخدم الباحـــث الطريقـــة إلكتســـاب البيانـــات عـــن حالـــة البيئـــة 

و استخدم الباحث هذه الطريقة بـدفرت املالئـم. و اسـتخدم الباحـث هـذه الطريقـة . مسارنج

 .بورقة املشاهدة

 طريقة التوثيق  )ب 

وكتـب وجرائـد  ونسـخةتكـون منهـا مـذكرة  املتغـريأو  لألمـورهى البحث عن البيانات 

البيانـات  وجمالت ونقوش ومذكرة املشاورة ودفاتر األساتيذ وجدوال وغريهـا الـىت تـدل علـى

يســـــتخدم الباحـــــث الطريقـــــة إلكتســـــاب إجنـــــاز تعّلـــــم اللغـــــة العربيـــــة مـــــن دفـــــرت  5والواقعيـــــة.

الطريقـة بـدفرت و اسـتخدم الباحـث هـذه الدراجات أو اإلمتحان األخرى و عـدد التالميـذ. 

  املالئم.

 طريقة املقابلة  )ج 

 هـي طريقـة جلمـع البيانـات بتقـدمي األسـئلة لسـانا وجيـاب لسـانا أيضـا املقابلةطريقة 

مدرسـى اللغـة العربيـة و مـدير  هذه الطريقـة إلكتسـاب البيانـات مـن : استخدم الباحث 6.

  املدرسة و التالميذ يف صف الثامن مبدرسة احلاجة اسريات مسارنج. 

  ها الباحث منها:أعطاألسئلة اليت 

 ؟  مسارانجاحلاجة إسريايت الثانوية  الصورة العامة عن املدرسةكيف  )1

                                                             
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur,  hlm. 72  
41 Suharsimi Arikunto, Prosedur,  hlm. 124.  
42Suharsimi Arikunto, Prosedur,  hlm. 155.  
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و تالميذ  القسم العادي  اللغة العربية بني  تعليمعملية الصورة العامة عن  كيف )2

  ؟ اإلعالم والتكنولوجيا يف الصف الثامنقسم تالميذ ال

تالميذ  القسم العادي  اللغة العربية بني  تعليمالصورة العامة عن طريقة  كيف )3

 ؟ اإلعالم والتكنولوجيا يف الصف الثامنقسم تالميذ الو 

  ؟ النشاطات يف املدرسة منوذجاكيف قدرة التالميذ عن الفهم اللغة العربية مبادة 

 ؟ ا وكم عددهافيهة العربيساتيذ اللغة أحال  كيف )4

اإلعالم والتكنولوجيا يف الصف و قسم تالميذ  القسم العادي  حال  كيف )5

  ؟ عددها وكم الثامن
  

    طريقة تحليل البيانات  . و

قسم اإل التالميذ  إجناز تعّلم اللغة العربية لدى بدرجةيبحث الباحث عما يتعلق 

يف مادة النشاطات يف املدرسة منوذجا  و إجناز تعلم اللغة العربية ) X1(  عالم والتكنولوجيا 

مبادة  مسارانج احلاجة اسريات الثانوية باملدرسة ) X2( اإلنتظامقسم التالميذ  لدى

  , ولذلك يستخدم الباحث اخلطوات كما تلى :النشاطات يف املدرسة منوذجا

 

 توصيف البيانات   ) أ

 ىف أّول مرّة مجع الباحث البيانات من املتغـريين, ومهـا درجـة إجنـاز تعلّـم اللغـة العربيـة

 و ) X1(  قسـم اإل عـالم والتكنولوجيــا اللـدى تالميــذ  مـادة النشـاطات يف املدرســة منوذجـا

مســارانج,  احلاجــة اســريات املعّدلــةدرســة مب يف الصــف الثــامن  )X2(قســم اإلنتظــامالتالميــذ 

وبعد ذلك يقوم الباحث بتحليل البيانات للحصول عليها مـن اإلختبـارات بطريقـة اإلحصـاء 

  الوصفى واإلحصاء اإلستدالىل.

  وأما اإلحصاء الوصفى الذي قصده الباحث يف هذا الباحث فهى: 

 أعلى القيمة لدرجة املتغري األول واملتغريان الثاىن. )1
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 واملتغريان الثاىن. أدىن القيمة لدرجة املتغري األول )2

 منها. املعّدل )3

  فهى كما تلى : املعّدلأما معادلة 

 

N

X
M ∑=  

  البينات:

M       :  املعّدلقيمة    

X ∑ :     موعقيمة  اX كل فرقة  من  

N       : عدد األفراد  

وأما اإلحصاء االستدالىل الذي يستخدمها الباحث ىف هذا البحث هى 

  :"   Independent t test"  معادلة 
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    البيانات:

M1    :ادة النشاطات يف املدرسة منوذجامب إجناز تعّلم اللغة العربيةالدرجة  املعّدل 

  قسم اإل عالم والتكنولوجيا اللدى تالميذ 

M     :منوذجاادة النشاطات يف املدرسة مب العربيةإجناز تعّلم اللغة الدرجة  املعّدل 

  قسم اإلنتظاماللدى تالميذ 
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X1

ادة النشاطات يف املدرسة مب إجناز تعّلم اللغة العربيةفرق مربع لكل الدرجة  :  2

  قسم اإل عالم والتكنولوجيا   ىف  لدى التالميذ منوذجا

 X2

ادة النشاطات يف املدرسة مب إجناز تعّلم اللغة العربيةفرق مربع لكل الدرجة  : 2

  ىف قسم اإلنتظاملدى التالميذ  منوذجا

n1   : لدى  ادة النشاطات يف املدرسة منوذجامب إجناز تعّلم اللغة العربيةجمموع العينة

  قسم اإل عالم والتكنولوجيا ىف التالميذ 

n2    :  لدى  ادة النشاطات يف املدرسة منوذجامب إجناز تعّلم اللغة العربيةجمموع العينة

  7اإلنتظامىف قسم التالميذ 

  اختبار الفرضية  ) ب

و  )to(وملعرفــة داللــة تقيــيم الفــرق, يقــارن الباحــث بــني قيمــة تقيــيم الفــرق احملصــولة 

قيمة معامل تقييم الفـرق احملصـولة أكـرب  وإذاكانت%. ٥او  %١يف داللة) tt(قيمة اجلدول 

مقبولـة والفرضـية  )Ha(" فتكون داللة, فهذا يعـىن أن الفرضـية اإلجرائيـة tمن قيمة جدول "

غري مقبولة. بـالعكس, إذاكانـت قيمـة تقيـيم الفـرق احملصـولة أصـغر مـن قيمـة  )H0(الصفرية 

" فتكـــون غـــري داللـــة, وهـــذا يعـــىن أن الفرضـــية اإلجرئيـــة غـــري مقبولـــة والفرضـــية  tجـــدول " 

  8مقبولة.) H0(الصفرية 

تعلـم  إجنـاز يف فـرق يوجـد هـي البحـث هـذا ىف الباحـث غرضـهاي الـيت فرضـية وأمـا 

) وتالميـــذ القســـم اإلعـــالم  Kelas Regulerتالميـــذ  القســـم العـــادي  (اللغـــة العربيـــة بـــني 

- مسـارنج الثانويـة "إسـريايت احلاجـة" مبدرسـة يف الصـف الثـامن )Kelas  ITوالتكنولوجيـا (

 .الذي يسبب عوامل يؤثر فيها - النشاطات يف املدرسة منوذجا مادة

                                                             
43 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),  

hlm. 318 
44 Karnadi Hasan, Dasar-dasar, hlm. 16 


