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  الثالث الباب

  البحث مناهج

 نوع البحث .1

 حبث يعين .)classroom action research( الفصل ّعالف حبث ع هذا البحث هونو 

 على يعين البحث هذا ومركز. الفصل يف التعليم عملية عن القيمة لرتقية بغرض فُعل الذي فـَّعال

 املسائل حل هو البحث هذا من األساسي وغرض الفصل يف التعليم عملية طريقة أو التالميذ

 حبث يعين اآلخر تعريف يف أو .1مهنته ترقية برامج يف املدرس برامج ولرتقية الواقع يف املوجودة

 التعريفات، هذه مطالعة وبعد .2لتعليما اجناز ترقية أو اصالح بغرض الفصل يف فعل خطوات

 النواحي من الفصل حالة يف يبحث الذي وهي الفصل فـَعال حبث من اخلالصة الباحثة وجدت

 اللغوي اللعب وسيلة باستخدام الفصل فـَعال ثحب تبحث أن الباحثة وتريد. ولرتقيتها السابقة

 الدينية قسم احلادى عشر لصفا الطالب دىل القراءة مهارة لرتقية(ANTONIM)  التضاد

 .مسارانج 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة

 

 )البحث ووقت مكان( البحث موقع .2

يف الشارع  مسارانج 1ومية سالمية احلكيف املدرسة الثانوية اإل تنفيذ هذا البحثمكان 

Brigjen S. Sudiarto  من احدى فدورجنان مسارانج. اختيارها الباحثة ألن هذه املدرسة

فلذلك، حتتاج الباحثة إىل توصيف  وهذا خيتلف باملدارس األخرى. ةالدينيقسم  املدرسة هناك

وحتليلها  (ANTONIM) التضاد اللغوي اللعب وسيلة باستخدام وسيلة تعليم اللغة العربية فيه

مهارة القراءة.  تعليم بالّتخصيص الدينية قسمالتالميذ يف الفصل  تعّلم اجناز تقاءر اإل ملعرفة

 تيسري إىل تؤدي وهذه. الباحثة تسكن حيث البيت من قريب موقعها أن ذلك إىل وباالضافة

 .البحث عملية يف وتسريع

                                                             
1
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 45. 
2
 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

hlm. 58. 
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وينتهي  2012أكتوبر  8ثنني يوم اإل من وابتدء اسبوعني، ملدة البحث هذ وأجري

 املاجستري. حممد نورحان  أستاذ حتت إشراف، 2012أكتوبر  21يوم الثالثاء 

 البحث موضوع .3

 البحث موضوع صار، )classroom action research( الفصل ّعالف بحثال هذا يف

 ونعشر و  ومثاين تلميذا عشر اثنا برتقيب الدينية قسم احلادى عشر للصف التالميذ مجيع هو

  .تلميذة

   الدينية قسم احلادى عشر الصف يف التالميذ أمساء قائمة

  3.مسارانج 1احلكومية  الثانوية اإلسالمية مبدرسة
No. Nama siswa   Jenis kelamin 
1. Ahmad Dani Sudiatmo L 
2. Ahmad Syukur Ridwan L 
3. Ana Mawadda Rohmah P 
4. Andi Nur Wahid L 
5. Anissa Putri Anggiat P 
6. Arifatul Maslakhah P 
7. Atik Atur Rohmaniyah P 
8. Bagus Aji Cahyono L 
9. Chamdanah P 
10. Farida Yulia Utami P 
11. Fathnil Jayda P 
12. Heri Rachmad Setiawan L 
13. Husnil Fathiyyah P 
14. Imroatus Sholikhah P 
15. Ismi Nur Lailil M P 
16. Jauhariyatin Nif’ah P 
17. Khabib Ma’sum L 
18. Khoirul Jannah P 
19. Lisna Zainul Ikho’is TS. L 
20. Masroah P 
21. Mohamad Faiq Ilmadin L 
22. Muhammad Nur Wachid L 
23. Muhammad Rifqi Zark. L 
24. Muthoharoh  P 
25. Nifatul Farida P 
26. Nurus Sa’adah P 

                                                             
3
 Dokumen MAN 1 SEMARANG, tahun ajaran 2012-2013. 
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27. Oktamilia Andika Putri P 
28. Peni Setyaningrum P 
29. Redha Habibah P 
30. Rizqi Noor Hidayah P 
31. Rois Komala Safitri P 
32. Ruly Ardiyanto L 
33. Salma Jihadan Nafi’a P 
34. Siti Khodhikhotul M P 
35. Sulistiyani  P 
36. Ulfa Merlyana P 
37. Ulfiatun Nisfiah P 
38. Umi Maftuchah P 
39. Yuhyil Idhom Ponco A L 
40. Yulia Nurul Maulida P 

 البحث أداة .4

حلزوّىن من كميس وتغرت منهج حبث فـَّعال الفصل الباحثة ىف هذا البحث تستخدم 
(Kemmis dan Taggart)  التعليم وعلى أساس صورة عاكسة  الدورة الثانيةىل إالذي ينقسم

أربعة أقسام هي : خمطط, تنفيذ,  دورةقبله. ويضمن كل  دورةيف فـَّعال الفصل حاصل 
 مشاهدة, و صورة عاكسة.

(Kemmis dan Taggart)منهج حلزوّىن من كميس و تغرت 
4. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                             
4
 Rohyati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT. Remadja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 66. 

  خططامل

 عاكسةالصورة ال ىاألول الدورة

  شاهدةامل

تنفيذال  

  خططامل

تنفيذال عاكسةالصورة ال الثانى الدورة  

 شاهدةامل
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 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة العربية اللغة متعلم تشكل ثالبح هذا ويف

)collaboration( املتعاونة الباحثة مسارانج
 وضامنة مراقبة الباحثة وتكون. النعليم تعمل ليتا 5

 بالتخطيط ملتبستان العربية اللغة متعلم أي الثانية والالجثة األوىل فالباحثة. البحث هذا إلجراء

  .دورة كل يف العاكسة والتصوير واملشاهدة والتنفيذ

 وسيلة باستخدام القراءة مهارة ترقية جناح ملعرفة الفصل ّعالفَـ  البحث هذا يهدفو 

 احلادى عشر لصفا الطالب دىل القراءة مهارة لرتقية(ANTONIM)  التضاد اللغوي اللعب

  .مسارانج 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة الدينية قسم

 اإلجراءات ختطيط .1

 األوىل املشاهدة  )أ 

 ملعرفة العربية اللغة متعلم على واملقابلة التعليم عند املشاهدة الباحثة تعمل

 .العربية اللغة تعليم وتنفيذ املوجودة املسألة

 البحث آلة استعداد  )ب 

 بطاقاتو  احلادى عشر للصف العربية اللغة كتاب هي املستخدمة اآللة

 .املشاهدة وصحيفة )التضاد( اللغوي اللعب

 اإلجراءات تنفيذ .2

 األوىل الدورة  )أ 

 وثالثون واحلادية الثالثون التاريخ يف األربعاء الثالثاء يوم األوىل اجللسة قامت

  :تلي ما خطواا أما. 2012 السنة يف أكتوبر شهر من

 التخطيط )1

 القراءة، مهارة لتعليم )RPP( التعليم تنفيذ ختطيط الباحثة تاختذ -

 االمتحان، صحيفة الباحثة اختدت -

 ،)التضاد( اللغوي اللعب وسيلة الباحثة اختدت -

                                                             
5
 John, M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian 

Dictionary (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 124. 
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 .دةاملشاه صحيفة الباحثة اختدت -

 التنفيذ )2

 فرقة، ستة إىل التالميذ تقسيم -

 البيانات، قبل) والعمل السباب( واملفردات الدرس مادة املدّرسة تعطي -

 ،الفرقة مجيع إىل )التضاد( اللغوي اللعب املدّرسة تعطي -

 ،التالميذ مجيع إىل االمتحان صحيفة املدّرسة تعطي -

  .معا األجوبة تصويب -

 املشاهدة )3

دّرسة تعمل حينما الباحثة تشاهد
ُ
 تطويرات الباحثة وتكتب التعليم، امل

 دتهاجاو  النجاح ةدرج ملعرفة املشاهدة هذه وتقصد. التعليم يف تقع حدوث وكل

دّرسة
ُ
  .التعليم يف امل

 عاكسة صورة )4

 الواقعة املشاهدة من وجدا بينة الباحثة حتلل ،األوىل الدورة انتهاء بعد

 احلادى عشر الصف يف القراءة مهارة رتقيةل )التضاد( اللغوي عبالل فعالية ملعرفة

  :تلي ما فهي اخطوا أما ، الدينية

 االمتحان صحيفة يف التالميذ جواب حتليل -

 مهارة ترتقي هل" وبعده السوط قبل القراءة املهارة عن التالميذ معرفة مقارنة -

 "وبعده؟ األول السوط قبل بني نارَ قَ يُـ  إذا القراءة

 .املشاهدة صحيفة حتليل -

 الثاين الدورة  )ب 

 السنة يف أكتوبر شهر من الثانية التاريخ يف اجلمعة يوم الثانية اجللسة قامت

  :تلي ما خطواا أما. 2012
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 التخطيط )1

 القراءة، مهارة لتعليم )RPP( التعليم تنفيذ ختطيط الباحثة اختذت -

 االمتحان، صحيفة الباحثة اختدت -

 ،)التضاد( اللغوي اللعب وسيلة الباحثة تاختد -

 .املشاهدة صحيفة الباحثة اختدت -

 التنفيذ )2

 فرقة، سبعة إىل التالميذ تقسيم -

 البيانات، قبل) متفائال احلياة يف كن( واملفردات الدرس مادة املدّرسة تعطي -

 الفرقة، مجيع إىل )التضاد( اللغوي اللعب املدّرسة تعطي -

 ،التالميذ مجيع إىل االمتحان صحيفة سةاملدرّ  تعطي -

  .معا األجوبة تصويب -

 املشاهدة )3

دّرسة تعمل حينما الباحثة تشاهد
ُ
 تطويرات الباحثة وتكتب التعليم، امل

 واجتهاد النجاح ةدرج ملعرفة املشاهدة هذه وتقصد. التعليم يف تقع حدوث وكل

دّرسة
ُ
  .التعليم يف امل

 عاكسة صورة )4

 الواقعة املشاهدة من وجدا بينة الباحثة حتلل ،الثاين دورةال انتهاء بعد

 احلادى عشر الصف يف القراءة مهارة لرتقية )التضاد( اللغوي اللعب فعالية ملعرفة

  :تلي ما اخطوا أما ، الدينية

 االمتحان صحيفة يف التالميذ جواب حتليل -

 ترتقي هل" وبعده األىل ةالدور  بني القراءة املهارة عن التالميذ معرفة مقارنة -

 "وبعده؟ األوىل الدورة بني يـَُقاَرن إذا القراءة مهارة

 .املشاهدة صحيفة حتليل -
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 البيانات جمع طريقة .5

  :البيانات على للحصول التالية الطرق هذه الباحثة استخدمت

 املشاهدة طريقة .1

يق اىل ظاهرة هي الصناعة املالحظة اليت تستعملون مباشرة أو غري مباشرة و تدق

اكتساب البيانات عن حالة البيئة وتستخدم الباحثة هذه الطريقة ال .6يف حال باملكان

وسيلة اللعب ة العربية بعملية تعليم اللغمسارانج و  1الثانوية اإلسالمية احلكومية  مبدرسة

 .فيها اللغوي التضاد

 )Interview( قابلةامل طريقة .2

هذه الطريقة  .7هي يعمل نشاط لنيل إعالم مباشرة بتعبري عن األسئلة إىل جميب

لدى طالب  معلم اللغة العربيةو  املدرسة مدير من يف اكتساب البيانات ةالباحث ستخدمهات

لنيل املعلومات عن مسارانج  1الصف احلادى عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .لرتقية مهارة القراءة فيهاعملية تعليم  اللغة العربية 

 املتقابل ا قام اليت املتقابلة يعىن ية،الرئيس قابلةامل نوع هنا املستخدمة قابلةامل نوع
 العربية اللغة ومعلم املدرسة ةمدير  إىل توّجه املقابلة وهذه. الكاملة األسئلة بعض بإتيان

  :اآلتية باألسئلة مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  مبدرسة

 1سالمية احلكومية الثانوية اإل درسةمب العربية اللغة التعّلم يف التالميذ راغبة كيف  )أ 
  ؟مسارانج

 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  مبدرسة سنة كل يف التالميذ تعّلم اجنازو  راغبة ترّقي هل  )ب 
  ؟ مسارانج

الثانوية  مبدرسة العربية اللغة درس يف التالميذ التعليم راغبة تنمية يف املعلم طريقة كيف  )ج 
 ؟ مسارانج 1اإلسالمية احلكومية 

                                                             
6
 Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah, (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), hlm., 59 
7
 Joko Subagyo, P., Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), hlm., 39 
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الثانوية اإلسالمية احلكومية  مبدرسة العربية اللغة درس إىل التقدير األستاذ طىيع كيف  )د 
 ؟ مسارانج 1

 )Dokumentasi( التوثيقة طريقة .3

هي البحث عن البيانات لألمور أو املتغريات تكون منها املذكورة والنسخة 
دوال وغريها الىت والكتب واجلرائد واالت والنقوش ومذكورة املشاورة ودفرت األساتيذ واجل

وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات عن املعلمني  8تدل على البيانات الواقعة.
  :يلي كما املدرسة ذه املتعلقة الناحية أنواع وبعض والتالميذ

  ميذالتال بـَيـَنةُ   )أ 

  )Silabus( التدريس منهج  )ب 

  )RPP( التدريس تنفيذ وختطيط  )ج 

  اإلمتحان أنواع  )د 

 التعليم اجناز تقرير  )ه 

 .التدريس عملية يف املستخدمة كتبالو   )و 

 اإلمتحان طريقة .4

ثري واحد طقم وهي
ُ
 نتائج تعيني ُجيعل األجواب لنيل مبقصد شخص إىل يُعطى امل

 ملقياس املستخدمة األخرى وأداوة مترينات أو األسئلة شكل له اإلمتحان هذه إذن، .9الرقم

 ما اإلمتحان تستخدم أن الباحثة وأرادت. الفرقة أو للفرد براعة أو والقدرة والعلوم املهارات

  :ليت

  التحريري المتحانا  )أ 

 خاصة العربية اللغة الدرس يف التالميذ استيعاب ملعرفة الطريقة هذه تستخدم

  :ليت ما اعمليته أما). متفائال احلياة يف كن و والعمل الشباب( القراءة مهارة يف

 نتيجة من القيمة مدى ويضع) التعلم ونتيجة العملية تقومي( االمتحان عملت )1

  .االمتحان
                                                             

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 128  

9Hamzah B. Uno, Menjadi Peneliti PTK yang Profesional, (Jakarta: Bumi Kasara, 2011), 
hlm., 104 
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 إىل األوىل الدورة قبل من القيمة معدل من يعين االمتحان نتيجة معدل يقارن )2

 ميزان يف املالحظة نتيجة من امللحوظات مجيع تستخلص مث األخري الدورة

 .البحث

 الشفهي االمتحان  )ب 

 يف العربية األلفاظ نطق يف التالميذ فصاحة ملعرفة الطريقة هذه تستخدم

 .الدرس وسط يف رةمباش يعمل االمتحان وهذه قراءته،

 البيانات تحليل .6

 active( الُفّعال التعليم الطريقة فعالية ملعرفة البيانات حتليل إىل الباحثة حتتاج

learning( اللغوي باللعب )permainan bahasa( التضاد بوسيلة )Antonim( هذا ويستعمل 

 احلقيقي احلال صورت اليت البحث طريقة هو الكيفي، التصوير حتليل الفصل فـَّعال البحث

 استيعاب يف التالميذ قدرة ترقية ملعرفة التحليل هذا ويهدف. املتحصلة البيانات مبوجب مطابق

 .القراءة مهارة

  :يلي كما وهو بسيط، بإحصاء التحليل وحسب

X = 
∑�

∑�
 

  X=       القيمة معدل  : شرح

  �∑=     التالميذ قيمة مجيع مجلة

 �∑=       التالميذ لةمج

 

 

 

 

 

 البحث فرضية .7
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 التضاد الوسيلة اللعب اللغوي باستخدام" هي البحث هذه يف البحث فرضية أن

)Antonim(، لصفا لدى طالب العربية اللغة تعليم يف القراءة يف التالميذ مهارة سرتتقي 

  " مسارانج 1ية احلكوم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية احلادى عشر

 البحث نجاح مؤشر .8

  :هو البحث هذا يف جناح مؤشر

 هذا فنجاح ،األقل على نيبعسو  اثنان إىل الدورة كل على التالميذ استيعاب اتصلت إذا .1

 .الدورة

 .اإلجراءات هذه فنجاح الدورة كل يف التالميذ استيعاب حصة ترتفع ذاإ .2


