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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

 اسرتاتيجيةك "الكلمات املتقاطعة "لغزلق الباحثة النظرية عما يتع تشرحوبعد ما 

فأخذت الباحثة املناهج املخصوصة التعليم املستخدمة ىف تعليم مفردات اللغة العربية 

. وتبحث كان تيماجنونجا املتوسطة اإلسالمية احلكومية فر مدرسة حلصول على البيانات يف 

اإلحصائ وعينة البحث  نوع البحث والوقت واملكان جلمع البيانات واتمعالباحثة عن 

  وطريقة حتليل البينات.  ومتغريات ومؤشرات البحث وطريقة مجع البيانات 

  

 نوع البحث  .أ 

هو ) هو Sugiyonoهذه البحث هو البحث التجرييب. كما قال سوجى يونو (نوع 

 على الطرف األخر يف احلالة طريقة البحث املستخدمة للتالميذ عن تأثري عالج املعّني 

يف  47.)، واموعة املظابطةtreatmentولذلك يقال حبث التجريبية هو عالج ( .ةبطضاال

 Variabel) ومتغري تابع  (Variabel Independent)البحث التجرييب متغري مستقل 

Dependent) 48صرح الباحثون صرحا يف اول البحث .   

  

  هالبحث ومكان وقت  .ب 

 أما. 2012نوفمرب  17وينتهي يف التاريخ  نوفمرب 5وقت البحث يعين يف التاريخ 

   .كان تيماجنونجا مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فر  يفث مكان هذا البح

  
 

 

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

2002), hlm. 11 

48
 Sukardi, MetodologiPendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2011), Cet IX, hlm. 178 
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 المجتمع االحصائي والعينة  .ج 

موعة املوضوعية الىت تؤخذ منها يف البحث.ا49تمع اإلحصائى هو كل ا 

تمع اإلحصائى واخلصائص ا50موعة فيه.والعينة هي جزء من ا   

درسة يف هذا البحث مجيع تالميذ الصف السابع يف امل تمع اإلحصائىكان ا

التالميذ, الذي يتكون  334, وعددهم املتوسطة اإلسالمية احلكومية فركان تيماجنونج

 من تالميذ, B 34ابع من تالميذ, الفصل س A 33عشرة فصول. الفصل سابع 

 Eمن تالميذ, الفصل سابع  D 33من تالميذ, الفصل سابع  C 34الفصل سابع 

من تالميذ,  G 34من تالميذ, الفصل سابع  F 34من تالميذ, الفصل سابع  28

 Jالفصل سابع  من تالميذ, I 34من تالميذ, الفصل سابع  H 36الفصل سابع 

  من تالميذ. 34

 Purposive(اهلادفة ة يف اختيار العينة فهي العينة اما الطريقة املستخدم

Sampling( اخرتها البحث بصدر  اهلادفةان يف العينة  سوتريسنوا هادي كما شرحها

 51املخصوصة اليت توجد يف اتمع اإلحصائى عاما.على اخلصائص أو الصفة 

اختار  ويف هذا البحث،. نيل على األغراض املخصوصةواستعملت هذه الطريقة ل

  . الصف السابعالباحثة الفصل املتفّوق يف 

. وقد مت Hسابع والفصل  Bسابع  فأخذت الباحثة الفصلني يعين الفصل

الىت تعليمهم  (experimen group)كمجموعة جتريبية   Bسابع  االختيار الفصل

  Hسابع , والفصل "مات املتقاطعةالكل "لغز اسرتاتيجية استخداماملفردات ب

 "لغز اسرتاتيجيةالىت تعليمهم املفردات بدون  (control group) كمجموعة ظابطة 

  . "الكلمات املتقاطعة

  

  

                                                
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,, hlm. 173 

50Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,, hlm. 174 

51 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 2, hlm. 16 
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 متغير البحث ومؤشراته  .د 

ت هي توضيح واملؤشرا 52متغريات البحث هي كل مايكون موضوعا يف البحث.

  من املتغريات البحث.

  وىف هذا البحث متغريات قسمان، مها:

  (Independent Variable)متغري مستقل  .1

 "لغز )، ىف هذ البحث وهو استخدام اسرتاتيجيةXويكون متغري مستقبل (متغري 

  ، وهو نوعان:", الكلمات املتقاطعة

1( X1  =لكلمات املتقاطعة" التالميذ الذين يستخدمون اسرتاتيجية "لغز ا 

2( X2 لتالميذ الذين ال يستخدمون اسرتاتيجية "لغز الكلمات املتقاطعة" = ا 

   (Dependent Variable)متغري تابع   .2

 قيمة تعلم) وهو: Y(متغري  استيعاب املفرداتويكون متغري تابع ىف هذا البحث 

  املفردات

   :البحث حتتمل علىأما مؤشرات يف تعليم مفردات اللغة العربية يف هذا 

 او ضدها العربية اىل لغة اإلندونيسية يستطيع التالميذ أن يرتجم لغة  .أ 

  ان يستخدم الكلمة املناسبة يف املكان املناسبيستطيع التالميذ   .ب 

 البيانات جمع طريقة  .ه 

 أما الطرق اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات فهى كما يلى:

 (Interview)طريقة املقابلة  )1

هى مجيع البيانات بتقدمي األسئلة واألجوبة مباشرة كانت وغري مباشرة 

اللغة  مدّرسةوهذه الطريقة بذاا وجهتها الباحثة إىل  53من مصادر البيانات.

كان تيماجنونج لنيل البيانات عن ا ة اإلسالمية احلكومية فر مبدرسة املتوسط العربية

  فيها. ةمملستخدا التعليم اسرتاتيجيةو  التعليموسائل و عملية 
                                                

52Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , hlm. 96 

53 H. Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 

64. 
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 ملفيها العربية ان اللغة  مع مدّرسة املقابلة على ةالباحث توحصل

التعلم,  عمليةالتعليمية االجيابية يف  سرتاتيجياتإلا تستخدام الوسائل التعليمية او

يف تعليم املفردات باستخدام املعينات وطريقة  لكن باستخدام طريقة احملاضرة و

  السؤال واإلجابة.

  Dokumentasi)طريقة التوثيق  (  )2

هي البحث عن البيانات لألمور أواملتغريات تكون منها املذكورة 

والنسخة والكتب واجلرائد واالت والنقوش ومذكورة املشاورة ودفرت األساتيذ 

واستخدمت الباحثة هذه  54واجلدوال وغريها اّليت تدّل على البيانات الواقعة.

 ليبحث عن البيانات الىت تتعلق باملدرسة.الطريقة 

وعدد  ,على التوثيق من حال املدرسة بصورة عامة ةالباحث توحصل

السابع، وعدد لتعليم اللغة العربية ىف الفصل  والكتبمسائهم, األساتيذ مع أ

إجناز تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف السابع من التمرينات مجيع التالميذ, و 

  ، وغري ذلك.الختبار االستواء واختبار التجانس

 )tesطريقة اإلختبار ( )3

ملعرفة  ةالباحث تستعملا اليت جمموعة األسئلة أو التدريب أو غريمه هي

واستعملت الباحثة هذه  55.اليت تكون لألفراد علومات والقدرة ارة واملامله

يستخدمون الذين  تالميذل اجناز تعلم املفرداتالطريقة لنيل البيانات عن 

   ستخدموا.والذين ال الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجية

من املتعدد  اختبار االختياراملستخدم يف هذا البحث  ارواالختب 

)Multiple Choice(  سؤال. واهلدف يف استخدمه معرفه اجناز  30وعدده

املتوسطة ) باملدرسة Hو  Bتعلم املفردات للتالميذ يف الصف السابع (

 .كان تيماجنونجا اإلسالمية احلكومية فر 

  

                                                
54Suharsimi Arikunto, Prosedur peneitian, hlm. 274    

55
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik,hlm. 150. 
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 بياناتطريقة تحليل ال  .و 

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

  اخلطوات كما يلي:

 (Uji Homogenitas) االختبار التجانس )1

 واخلطواتاستعمال االختبار التجانس ملعرفة البيانات هل متجانسة ام ال. 

  : يلي كما ملعرفته

 الفصلني من السنة عالرب اختبار من السابقة قيمة الباحثة تأخذ  )أ 

 الفصلني من والتباين املتوسطة قيمة عن الباحثة تبحث  )ب 

  مبعادلة التجانس معرفة الباحثة تستخدم  )ج 

 

F   =
	أعلى	التباين
أدىن	التباين

 

إن  ، ftمن احملاسبة ستقرا وتقارن الباحثة بقيمة  fhوبعد نيل القيمة 

مقبولة أى ففرضة  ftأصغر أو سوى من قيمة  fhكانت قيمة 

  56متجانسة.

 (Uji Normalitas) االختبار اإلستواء  )2

استخدم االختبار اإلستواء ملعرفة هل البيانات توزع عادة ام ال. ملعرفة توزع 

 - uji chiالبيانات الىت مت احلصول عليها فاستعمل االختبار اإلستواء ب

kuadrat.57 
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56 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 250 

57 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 126 
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 (t-test Independent) اختبار "ت" املستقلة )3

وبعد ان تقيم الباحثة من االختبار املتعدد، فتأخذ الباحثة االجناز احملصول 

 " املتقاطعة الكلمات "لغزلذين يتعلمون مفردات اللغة العربية باستخدام للتالميذ ا

 الكلمات "لغزوالتالميذ الذين يتعلمون بدون استخدام  "Bيعين الفصل السابع "

. وبعد ذالك تبحث الباحثة اخلطوات كما "Hابع "يعين الفصل الس" املتقاطعة

  يلي:

 امهااعلى القيمة لكل فرقة من الفرقتني و ادن  .أ 

 58قيمة املتوسط لكل فرقة من الفرقتني باستخدام املعادلة  .ب 

  

  :كمايلي هي املتوسط معادلة أما

n

∑ Χ
=Χ 

   البيان:

  قيمة املتوسط :      ̅�
  من كل فرقة Xاموع قيمة   : �∑

n   جمموعة العينة لكل فرقة :  

  

  59:املعادلة باستخدام املعياري االحنراف  .ج 

kd
Sx

.

2∑Χ
= 

 :البيان

  : االحنراف املعياري   

  : قيمة الفصل ضربت  

  n-1 (درجة احلرية) :    

                                                
58

 Mustaqim, Statistik Pendidikan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 2008), hlm. 20. 

59
 Karnadi Hasan, Dasar-dasar Statistik Terapan, ( Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2009), hlm. 8 
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 ة" املستقلت" باراخت  .د 

ها الباحثة. ستخدم الباحثة هذا التحليل الختبار الفرضية الىت تقدمتت

-independen t مبعادلة الكمي املنهجالباحثة  ىف هذا البحث تستخدم

test  60:وهى  

( ) ( ) 
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  البيان:

باستخدام املفردات  علمونيت سط للتالميذ الذينقيمة املتو : 

  الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجية

ستخدام ا بدوناملفردات  علمونيتسط للتالميذ الذين قيمة املتو  :

  الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجية

 املفردات علمونيت الذينل من الدرجة التالميذ لك فرق املربع :

  الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجيةباستخدام 

بدون املفردات علمون الذين يت لتالميذالكل من الدرجة  : فرق املربع

  الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجيةاستخدام 

باستخدام  املفردات علمونتيجمموعة العينة للتالميذ الذين  :

  الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجية

بدون استخدام املفردات  علمونتيموعة العينة للتالميذ الذين : جم

  الكلمات املتقاطعة"  "لغز اسرتاتيجية
 

" من tabelt" من احملاسسبة تقارن الباحثة بقيمة " toوبعد نيل القيمة "

أكرب من قيمة " "to"%، إن كانت قيمة  ٥% أو  ١اجلدول على مستوى داللة 

tabeltإن كانت قيمة " ففرضية الباحثة مقبولة. وبالعكس ،"to" " أصغر من قيمة

tabelt.فهذه الفرضية ليست مقبولة " 

                                                
60

 Karnadi Hasan, Dasar-dasar Statistik Terapan, hlm. 26 


