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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

، رتاتيجية كل متعلم يلعب دور املعلم والنظرية القراءةبعد أن شرحت الباحثة عن النظرية اس

ابع مبدرسة  سلطان ىف الصف السالباحثة املناهج املخصوصة للحصول على البيانات  أخذتف

الوقت فيه نوع البحث و  وتبحثا. وتطبيق القراءة فيه اإلسالمية غاجى جونتور  دماك الثانوية فتاح"

وعينة البحث ومتغريات البحث ومؤشراته وطريقة مجع  حصائياإلجلمع البيانات واتمع  واملكان

 يانات وطريقة حتليلها.الب

 نوع البحث .1

 بني اإلرتباط وهو طريقة البحث املستخدمة ملعرفة البحث حبثا جتريبيا، هذاالنوع ىف  

 independent( املستقل املتغري على العالج بتنفيذ املتغريات من عليه املسبب و املسبب

variable(
 املستقل واملتغري اموعات إىل ئياعشوا للفرد السببية العالقة ملعرفة الطريقة أو.1

 2.متأثري

 الوقت والمكان لجمع البيانات .2

ىف املدرسة "سلطان  ۲۰۱۲ مايو 10-  أبريل 11الباحثة جبمع البيانات ىف  قامت

 دماك -اإلسالمية غاجى جونتور  الثانوية "فتاح

 وعينة البحث ياإلحصائالمجتمع  .3

قال سهرسيمى أري كونطا إذا كان اتمع و . هو مجيع أفراد البحث اإلحصائياتمع 

اإلحصائي أقل من مائة، ينبغي أن يأخذه مجيعا ويسمى اتمع اإلحصائي. ولكن إذا كان 

أكثر منها يأخذه بني عشرة ومخس عشرة يف املائة أو عشرين و مخسة عشرين يف املائة أو 

 /2011ع التالميذ ىف الصف السابع للعام يىف هذا البحث مج اإلحصائي. واتمع 3أكثر

 تلميذ. ۸۰اإلسالمية غاجى جونتور دماك وعددهم  ويةالثان"سلطان فتاح" م مبدرسة  2012

الباحثة التالميذ يف فصل  توكان الفصالن ىف الصف السابع مبدرسة "سلطان فتاح" و أخذ

                                                             
1 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 2006), hal. 77 
2 Ibnu hajar, Dasar- dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 322 
3 Suharsimi Arikunto., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), hal. 130 
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 Experimentalكمجموعة جتريبية ( وفصل "ب" )Control Group"أ" كمجموعة ضابطة (

Group.(  

 متغيرات البحث ومؤشراته .4

  وىف هذا البحث متغريان، مها:

1( )X( متغري مستقل  ( Independent Variable)اسرتاتيجية كل متعلم يلعب دور املعلم  

 ومؤشراا:

 .سرتاتيجية كل متعلم يلعب دور املعلما بدون علمونتالتالميذ الذين ي )X1(  ) أ

 .سرتاتيجية كل متعلم يلعب دور املعلمعلمون باتالتالميذ الذين ي )X2(  ) ب

2( )Y(  متغري تابع(Dependent Variable) ة القراءةمهار   

 وأما املؤشراة من مهارة القراءة فهي:

  .فردات و قراءا صحيحاالقدرة على نطق حروف امل   ) أ

 فهم معناها.   ) ب

 طريقة جمع البيانات .5

  : فهي البيانات جلمع ةالباحث هاتستخدما الىت قالطر  وأما

 (Observasi) املشاهدة أو املالحظة طريقة  .أ 

 كتاب يف وذكر 4.مباشرة مبحوثات موضوعات مشاهد ا قام اليت الطريقة هي

5.مباشرة مشاهدة بطريق البيانات جلمع األسلوب أو الطريقة هي األخر
 تاستخدمو  

  : عن ليبحث الطريقة هذه الباحثة

اإلسالمية غاجى جونتور   الثانوية "ىف املدرسة "سلطان فتاح واملدرس التالميذ أحوال  .أ 

 .دماك

 املتخصصة و يةالعرب اللغة تعليم ىف املستخدمة االسرتاتيجية أو األسالب أو الطريقة  .ب 

اإلسالمية  الثانوية "درسة "سلطان فتاحمب السابع الصف ىف القراءة مهارة تعليم ىف

 .غاجى جونتور  دماك

                                                             
4 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal, 2006) hal. 113. 
5 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2010), hal. 220 
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 رسيب رسيب، مقبول، جيد، جدا، جيد( التقييم امقياس الباحثة تستخدما  .ج 

درسة مب السابع الصف ىف القراءة مهارة ىف التالميذ كفاءة على ملعرفة هذا ،)جدا

 .اإلسالمية غاجى جونتور دماك الثانوية "طان فتاح"سل

  Dokumentasi)( التوثيق طريقة  .ب 

. 6اإلنسان غري من البيانات معجل ةالباحث ا قامت الىت الطريقة وهي

  :يلى كما وهي باملدرسة، تتعلق الىت البيانات عن حبثا الطريقة هذه لباحثةا تستخدموا

  السابع الصف ىف اإلستواء واختبار التجانس الختبار التمرينات من لتالميذا قيمة  .أ 

 .اإلسالمية غاجى جونتور دماك الثانوية "درسة "سلطان فتاحمب

 الصف ىف القراءة تعليم يف الدراسية دواملوا العربية اللغة تعليم يف املستخدمة الكتب  .ب 

 .اإلسالمية غاجى جونتور دماك الثانوية "درسة "سلطان فتاحمب السابع

 وما اإلسالمية غاجى جونتور دماك الثانوية " املدرسة "سلطان فتاح من العامة حالة  .ج 

  .بالبحث يتعلق الذي

  (Tes) ختباراال طريقة  .ج 

7القيمة أو الدرجات وتدليل األجوبة عرفةمل لشخص التمرينات أو األسئلة هى
. 

التالميذ الذين  القراءة مهارة معرفة ىف البيانات لنيل الطريقة هذه ىف الباحثة استخدمت و

 (Everyone is a Teacher Here)" اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور املعلمب ونعلمتي

  .بدوا تعلمونوالذين ي

و اختبار حتريري إختيار من  ويفهي اختبار شف املستخدمةختبار االوأما 

  املتعددة.

هي اختبار يقصد ا األسئلة، واألجوبة الىت ال حيتاج إىل  واختبار شفوى

ذا لفم، واألذن، وهلصوغها استخدام مهارة الكتابة، إمنا يكون التعامل معها عن طريق ا

النوع من االختبارات فواعده الكثرية. لعل من أمهها: أا تسهم يف جعل عملية التعليم 

دائمة، ومستمرة، إا تعطي املعلم فرصا للتعرف إىل نواحي القوة، والضعف لدى 

ى فهم املوضوع، وتستخدم هذه االختبارات ىف مجيع الطالب، وقدرة كل أمرئ منهم عل

                                                             
6 Syamsyudin  AR, Vusmaia Damaianti, Metode Penelitian Bahasa, (Bandung: Pasca Sarjana  

UPI dan PT). 
7 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab., hal. 109 
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لدراسية، وخباصة يف جمال الدارسات اللغوية، إذا إا تعد أنسب الوسائل للوقوف املواد ا

  على قدرة الطالب على النطق السليم، والتعبري اجليد، بلغة صحيحة.

وأما اختبار االختيار من املتعددة فهي يشتمل هذا النوع من االختبارات يف 

عادة مايكون أحدها هو مشكلة على الطالب، مث تقدمي جمموعة من البدائل،عرض 

اإلجابة الصحيحة، مث يطلب من الطالب أن يضع عالمة تدل عليه أو يكتب رقم 

يف املكان املخصص لذالك، ويشرتط يف هذا النوع من االختبارات أال  اإلجابة الصحيحة

تقل البدائل عن أربعة، وال تزيد على ستة، كى ال تكون هناك فرصة للتخمني، إضافة إىل 

رب هذه البدائل، ليستطيع أن متيز بني الطالب الذي يعرف اإلجابة حقا من وجوب تقا

 8األخر الذى خيمن.

، تأخذ الباحثة اخدامهستسؤال. قبل ت 20ختيار من املتعددة وعدد اختبار اال

 حبث مث. تلميذ كعينة القامة االختبار ملعرفة جيدة 40 مناالفصل الثالباحثة التالميذ من 

  : ملعرفة عنها

   (Validitas)ختباراال صدق .1

 (Reliabilitas)  االختبار ثبات .2

 (Tingkat kesukaran soal)صعوبتها أو  سؤالسهولة ال .3

  )Daya pembeda soal( السؤال متييز قدرة .4

 اة التجربةأدطريقة تحليل  .6

 املستخدمة الطرق شرح مث التجربة، أدة جيد ملعرفة اخلطوات الباحثة شرحت أن وبعد

 : يلي كما وهي حتليلها، يف

 

 

 

  

  

  
                                                             

، ( عمان: دار الفكر للطباعة والنشر أصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسةعبد الفتاح حسن البجة، 8

 162)، ص.2000والتوزيع، 
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 (Validitas) االختبار صدق  .أ 

 األخر الكتاب ويف 9.التجريب أدة صدق به يشري مقياس هو االختبار صدق

 وال فعال، لقياسها االختبار بين الذى املادة قياس يف االختبار كفاية  هو االختبار صدق

 الصدق مستوى له كان إذا صدق السؤال أن يقال 10.أخرى مادة فيقيس ذلك يتعدى

  : هي االختبار صدق ملعرفة املستعملة املعادلة وأما. ضدها وكذالك املرتفع،

���� =	�� −�	
�	 �� 

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

  دو للبن جنحوا لذينا للتالميذ اإلجناز لمعد:   ��

  الكلي اإلجناز من اإلجناز لمعد:   ��


 الكلي اإلجناز من املعياري حنرافاال:   ��

    يف البنود جنحوانسبة التالميذ الذين :   �

11يف البنود حفقوااالتالميذ الذين  نسبة:   
   

  .دقص السؤال بند أن فيقال �����	 > ���� كانت وإذا

 (Reliabilitas) االختبار ثبات  .ب 

 أوقات يف ولو تزال ال التجربة أدة من احملصولة البيانات  هو االختبار ثبات

 هو االختبار ثبات خراأل الكتاب ويف .12الواقعة باحلقيقة مناسبة البيانات ألن خمتلفة،

 املادة قياس يف متتلية مرات تطبيقه أعيد ما إذا نفسها، النتائج االختبار إعطاء ىف يتمثل

 : 13هي االختبار لثبات املستعملة املعادلة وأما .متساوية ظروف ويف نفسها،

�11 =	� ��− 1��1 −�	�� −�	���� �
	2� � 

  

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 168 

 .،ص.بني النظرية واملمارسةأصول تدريس العربية عبد الفتاح حسن البجة، 10

11 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 185 
 ،تدريس العربية بني النظرية واملمارسة أصول عبد الفتاح حسن البجة،12

13
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hal. 253 
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  كلي اخلتبار ثبات:   �11

  لبنود عدد:   �

  الكلي اإلجناز معدل:   ��


�� االختبار من املعيار حنرافإ:   

 (Tingkat kesukaran soal) السؤال أو صعوبة  سهولة  .ج 

صعوبة ملعرفة  املعادلةو  .14سئلة ليست صعبة للغاية وبسهلة جداأ سئلة اجليدة هياأل

  أو سهولتها هي : األسئلة

JS

B
P =  

P =  صعوبة مؤشرة  

B = االختبار ىف جنحوا الذين التالميذ عدد  

JS = عدد التالميذ ىف االختبار 

 :كن تصنيف مؤشر طبقة الصعوبة كما يلىومت

   الصعب 0،30 -0،00

  املعتدل 0،75-  0،30

  15السهل 0،75-1،00

  )Daya pembeda soal( السؤال متييز قدرة  .د 

B

B

A

A

J

B

J

B
D −=  

AJ : موعة ىف املشاركني عددالعليا ا  

BJ : موعة ىف املشاركني عددةاملنخفض ا  

AB : موعة ىف املشاركني عددالبند ىف جنحوا الذين العليا ا   

BB : موعة ىف املشاركني عددالبند ىف جنحوا الذين ةاملنخفض ا 
  

  :ييل فيما لسؤالا لتمييز املعايريات

                                                             
14 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2002), hal. 207. 
15Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, hal. 208 
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D = 0،00 ضعيف:  0،20 حيت   

D = 0،21 كفاية:  0،40 حيت  

D = 0،41 جيد:  0،70 حيت 

D = 0،71 16جدا جيد:  1،00 حيت
 

 البياناتطريقة تحليل  .7

  لى:املستخدمة لتحليل البيانات كما ت الطرق

 )uji normalitas( اإلستواء االختبار .1

 توزيع ملعرفة أما. ال أم عادي عتوز  البيانات هل ملعرفة واءاإلست اختبار استخدام

  uji Chi-Kuadrat17 بـ اإلستواء اختبار ةالباحث تلفاستعم عليها احلصول مت اليت ناتالبيا

#2 =$ �%0 − %'�2%�
(
�=1  

  )uji homogenitas( التجانس االختبار .2

 ملعرفة املدرسة تلك يف حثةاالب إقامة قبل التجانس اختبار الباحثة تستخدما

 يلي كما ملعرفته، واخلطوات. ال مأ جتانس )ب و أ السابع الصف( الفصلني من التالميذ

:  

 .الفصلني من السابقة التمرينات من قيمة ةالباحث أخدت  .أ 

 .لفصلنيا من والتباين املتوسط عن حبث  .ب 

  .التجانس ملعرفة املعادلة استخدم  .ج 

F  =
	أعلى	التباين
أدىن	التباين

 

  18جتانس الفصلني أن فيقال  من أصغر احملصولة F كانت إذا

 "ت" االختبار .3

 القيمة من البيانات فتأخذ. املتعدد من ختياراال ختبارا ةالباحث قيمت أن بعد

" تعلم يلعب دور املعلميعلمهم املعلم اسرتاتيجية "كل مال الذين للتالميذ احملصول

(Everyone is a Teacher Here) اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب والذين يعلمهم املعلم ب

                                                             
16 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , hal. 213 
17 Sugiyono, ststistika untuk penelitian (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 104 
18 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, hal. 136 
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 يتعلق عما ةالباحث تحبث ذالك وبعد (Everyone is a Teacher Here) "دور املعلم

  : الفصلني من بالقيمة

 .اوأدناه الفصلني من فصل لكل الدرجات أعلى  .أ 

 19	.املعادلة باستخدام الفصلني من تالدرجا ةوسطمت  .ب 

 

#̅ = ∑#�  

  : البيان

  املتوسط قيمة:    ̅#  

   فرقة كل من x  قيمة اموع:   #∑   

  فرقة لكل العينة جمموعة:   �  
 

20.املعادلة هذه باستخدام ارياملعي رافاالحن  .ج 
 

,- = �∑ ٢-.. (  

  

  املعيار اف االحنر:   -,   

  ∑    ضربت الفصل قيمة:   -٢

  ..   n-1) : احلرية درجة: (  )

 

 .املستقلة"  ت"  اختبار  .د 

 ىف. الباحثة تقدمتها الىت الفرضية الختبار التحليل ذاه حثةالبا استخدمت

 ألن) t-test" (ت" اختبار باملعادلة البيانات تناول الباحثة تستخدم البحث هذا

  21:فهى املستقلة" ت" اختبار فمعادلة متفرقني فصلني من العينة

                                                             
19 Mustaqim, Statisik Pendidikan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 2008), hlm.20 
20Sutrisno Hadi, Statistic Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.90 
21 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistic Terapan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo Semarang, 2009), hlm. 26 
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1x  :  متعلم كل اسرتاتيجية املعلم اليعلمهم الذين لتالميذل الدرجة متوسط 

 ).everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب

2x  :  متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين لتالميذل الدرجة متوسط 

 ).everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب

2
1X  :  املعلم يعلمهمال الذين لتالميذل التعلم إجناز من لكل مربع فرق 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

here.(  
2

2X  :  املعلم يعلمهم الذين لتالميذل التعلم إجناز من لكل مربع فرق 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

here.(  

 1n   :  متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهمال الذين للتالميذ العينة جمموع 

  ).everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب

n
2
 متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين للتالميذ العينة جمموع  :   

  )everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب

  .الفرضية اختبار  .ه 

 أو %١ الداللة مستوى إىل فاختربا الفرق تقييم الباحثة تعرف نأ بعد

 تقييم وملعرفة مقبولة غري أو مقبولة الباحثة هاتقدم الىت البحث فرضية أن عرفةمل %٥

" �	"  اجلدوال وقيمة" 0	"  احملصولة الفرق تقييم قيمة بني الباحثة تقارنت الفرق،

 أن يعىن داللة، فتكون اجلدوال قيمة من أكرب احملصولة الفرق تقييم قيمة كانت إذا

 كانت إذا وبالعكس مقبولة، غري الصفرية والفرضية مقبولة) Ha( اإلجرائية الفرضية

 يعىن مقبولة، غري فتكون" �	"  اجلدوال قيمة من أصغر احملصولة الفرق تقييم قيمة

  .مقبولة الصفرية والفرضية مقبولة غري) Ha( اإلجرائية الفرضية أن


