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  الثالث الباب 

   البحث منهجية

 ونوعه البحث مدخل  .أ 
  معا جيمعا أن ويستطيع ، والكمي اجلودي بني احتادا البحث ذاه مدخل كان
 يستخدم . بينهما اهلدف وخيتلف املوضوع نفس يف البحث يكون أن بشرط
 البحث فروض الختبار فيستخدم الكمي وأما , البحث فروض إلحباث اجلودي

.54     

 R&D (Research and Development) التطويري البحث هو البحث هذا نوع

 ورفع التعليم عملية لتحسني التعليمي اإلنتاج تطوير ألجل البحث وهو 
 تقصد أن هو األساسي ولكّن كثرية أنواعا التطويري مفهوم ويوجد 55.مستواها
 انتاج إىل يصل حىت اإلنتاج فعالية على واختبارا وتنظيما وإرشادا ترتيبا الطريقة
  56 .واإلبداعي واجلديد اجليد

 املنهج) 1 (مها ، فمنهجان العلمي البحث هذا يف املستخدم املنهج فأما
   .بعدي واإلختبار القبلي باإلختيار التجرييب املنهج) 2 (والتحليلي التطويري

 

 البحث خطوات  .ب 
  :ييل كما البحث هذا يف التطويري واتاخلط   

                                                            
54 Sugiono , Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R& D (Bandung: 
Alfabeta,2012), 38 . 
55 Ibid., 407. 
56 Nusa Putra, Research & Development  penelitian dan pengembangan: Suatu Pengantar  
(Jakarta: Rajawali Prers, 2012),67. 
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 البحث ميدان يف املشكالت من احلقيقة أحوال وصول إىل تتجه املالحظة جتري .1
  .  املشكالت من به يتطلب ما الباحث جيد حىت

 يكون لذلك ، البيانات جيمع أن البد املشكالت من الباحث عرف أن بعد .2
  .حبثه مكان ينفذ أن الباحث

 .املواد تصميم الباحث يبدء .3

 العربية اللغة التعليم أهل من هبا ينتج أن يستحق ملن املواد تصميم الباحث فوض .4
 .والعيوب املزايا فيها يوجد حىت وحتكيما تصحيحا

 .العيوب من علم أن بعد املواد تصميم الباحث حيسن .5

 كبرية حلقة تأيت مث صغرية حلقة يف التجربة هذه الباحث جيرب ، األوىل التجربة .6
 .ال أم وفّعال مؤثر التطري ذلك هل ليعرف

 تصحيحا العربية اللغة التعليم أهل الباحث فوض، ) 1( األوىل والتعديل التصحيح .7
 . وحتكيما

  .األوىل من خري الثانية التجربة إىل الباحث اراد ،) 2 (الثانية التجربة .8

 من عملية مجيع يرى أن التخطيط هذا الباحث يقوم:   الثانية والتعديل التصحيح .9
 كملت حىت وحيلّلها هايتم مث املستعملة والوسائل املستخدمة والطريقة التصميم
 57 .نقصان يوجد ومل املواد هذه

 

 

 وعينته البحث جمتمع  .ج 

                                                            
57 Nusa, Research & Development  , 174. 
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 احملمدية اإلبتدائية املدرسة يف الرابع فصل الطالب مجيع:   البحث جمتمع -1 
 وكان 2013 -2012 الدراسي العام يف سيدوارجو 1

   . وطالبة طالبا 197 عددهم

 الرابع فصل طلبةال فهو البحث هذا يف العينة نوع أما :  البحث ينةع -2
  . وطالبة طالبا 40 عددهم ويبلغ عفان، بن عثمان

  

 البيانات مصادر  .د 
 مصدر مها ، مصدرين على الباحث وزع فلذلك ميدينية البحث هذا صفة كانت

 راملصد أما  .  (sicondary sources) ثانوي ومصدر  (primary sources)أول
  مباشرة، املواد تطوير يبني البيان كل فهو البحث هذا يف   (primary sources)األول
   :يلي كما املصدر هذا وحيتوي

 واملتوسطة اإلبتدائية تربية جملس لإلبتدائي 2005 سنة العربية اللغة نهجامل .1
  ،الشرقية جوى للمحمدية

 كفاءة معيار عن 2008 سنة 2 رقم اإلندونيسية الدينية الشؤون نظامال .2
 ( Standar Isi)املواد وكفاءة (Standar Kompetensi Lulusan) اخلروج

  العربية، واللغة اإلسالمية الدراسة يف

 تأليف " بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس " كتابال .3
  ، الغايل اهللا عبد وناصر اهللا عبد احلميد عبد

 " العربية اللغة تعليم لربامج التعليمية اداملو إعداد يف عمل دليل " كتابال .4
   .طعيمة أمحد رشدي تأليف
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 أن البيان كل فهو البحث هذا يف    (sicondary sources) ثانوي مصدر وأما
   :كمايلي املصدر هذا وحيتوي األول، مصدر يتمم

  ، العربية اللغة املدرس .1

  ، عفان بن عثمان الرابع فصل يف الطلبة .2

 التجرييب، الفصل يف التعليم عملية تنفيذ يف الطلبة الأحو عن الحظةامل .3

  البعدي، واإلختبار القبلي اإلختبار يف الطلبة وإجابة  .4

  ، البحث هذا يف املتعلق الكتب .5

  املدرسة، هذه يف املتعلقة والكتابة والوثائق واجملالت اجلريدة .6

 .اجملموعات أو الدوريات يف املنشورة البحوث .7

  

  تالبيانا مجع أدوات  .ه 
 والوثائق واملقابلة املالحظة:  هيو البحث هذا يف املستخدمة األدوات منف

 قبل (األوىل مرحلة يف الباحث استخدمها األربع األدوات وهذه  .القبلي واإلختبار
 فهي املتطورة املواد جتربة بعد  املستخدمة األدوات أما) . املتطورة املواد جتريب
 يف املستخدمة األدوات تلك من الباحث وسيذكر . ابلةاملق و واالستبانة بعدي اإلختبار
  :يلى كما مترتبة البحث هذا

  املالحظة -1
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 الظواهر إىل وتقييد مبشاهدة والبيانات احلقائق حلصول منهج هبا املراد
 للحصول املالحظة الباحث استخدم 58.خاص نظام البحث مقاصد ىف املوجودة
 التعليمية املشكالت لتعيني املبتدئة الطّلبة بأحوال تتعلّق اليت البيانات على

 خطوات مجيع مبالحظة التنفيد أداء حني البيانات على وللحصول. الصحيحة
 حينما الطّلبة أحوال عن أيضا حثالبا ويالحظ. الباحث خطّطها قد اليت التعليم
 ويالحظ. ال أم املرتفعة وبالدوافع ملل وبدون بفرح يتعلّمون هم هل ، يتعلّمون
 وهي املالحظة أدوات ويستخدم ويكتبها كلها التنفيد أداء يف املظاهر الباحث
  .  امليدانية واملذكّرات املالحظة كّراسات

  الوثائق -2

 املصادر إىل بنسبة عديدة خصائص هلا ،الكيفية البحث مصادر هي الوثائق 
 من ليس األداة هذه نسبيا، سهل ونيلها الطبيعية البيانات مصادر هي. األخرى
 للوثائق. شيئا ختفي أن ميكن ال حىت األخرى كاألدوات للفعل الّراّدة األداوات
 الصورة، مثل الشخصية الوثائق من. رمسية أو كانت شخصية عديدة أشكال

 نتائج مثل الرمسية الوثائق وأماّ. الغري من والقصة الشخصية، والرسالة واليوميات،
 و الرمسية، والرسالة القومي، اإلختبار ونتائج مدرسّي، تقرير يف والنتائج الدروس،
   59.اإلخبار حصول

 توزيع إىل ربالّنظ املستخدم الكتاب أحوال لتعريف الوثائق الباحث استخدم
    .تأليفه وطريقة األربع اللغوبة املهارة أنواع

  املقابلة -3

 معلومات جبمع الباحث خالله من يقوم شفوّيا استبيانا املقابلة تعترب 
 من املعلومات على للحصول هامة أداة واملقابلة. املفحوص من شفوية وبيانات

                                                            
43 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakata ; Rineka Cipta  

1997. Hal : 229  
59 . Sugiono , Metode penelitian ,329. 
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 النفسّية برياتالتع وفهم دراسة من الباحث متكّن البشرّية، مصادرها خالل
 أهنا كما يتلقّاها، اليت باملعلومات وتأثره انفعاله مدى على واالطالع للمفحوص

 على يساعده مما املفحوص مع ومودة ثقّة عالقات إقامة من الباحث متكّن
 أن أيضا املقابلة خالل من الباحث ويستطيع املطلوبة، املعلومات عن الكشف
 أخرى أسئلة توجيه طريق عن إجاباته دقّة ومدى املفحوص صدق مدى خيترب

    60.هبا الباحث شّك اليت باجملاالت مرتبطة

 فيقابل املستخدم الكتاب بأحوال تتعلّق اليت البيانات على احلصول ألجل 
 ويناقش العربية، اللغة بأساتذة خصوصا املدرسة هذه يف األساتذة مع الباحث
 املوقف لتعيني وحمتوياته الكتاب هذا يف توجد املشكالت عن املعلّم مع الباحث
 جمموعة الباحث يستخدم املقابلة أداء ويف. ال أم جتديدها الباحث حيتاج هل

  .قبل من الباحث وضعها اليت الشفوّية األسئلة

  اإلختبار -4

 املعارف عن للكشف التالميذ فيه يوضع ي،تطبيق عملي موفق اإلختبار
 خالل اكتسبوها اليت السلوكية واألداءات واألفكار واملفاهيم واملعلومات
  61.معينة زمنية مدة يف املهارات من مهارة أو املوضوعات من ملوضوع تعلمهم

 مجيع يف الطالب قدرة ليقيش والبعدي القبلي اإلختبارين الباحث قدم 
   .األربع اللغوية املهارات

  االستبانة -5

 واألساليب الظروف عن البيانات جتميع و احلقائق على للحصول أداة هي 
 لعدد ترسل األسئلة من جمموعة إعداد على اإلستببيان ويعتمد. بالفعل القائمة

                                                            
60Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Rosda, 2012),186. 

 ٢٤۹ : ص ،)١۹۸۵ النفائس، دار: لبنان بريوت، (،تدريسها وطرائق العربية خصائص معروف، حممود نايف 61
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 جلميع ممثلة لعينة عادة األسئلة هذه ترسل حيث (اجملتمع أفراد من بيانس كبري
  62).آرائها فحص املراد اجملتمع فئات

 هم هل املتطورة، املواد جتربة قبل الطّلبة إىل اإلستبانات الباحث ويعطي
  .ال أم املرتفعة الدوافع وعندهم ملل بدون بفرح يتعلّمون

 

  التجربة خطوات  .و 
 هلـذا  املتعلّقـة  واملعلومـات  البيانات كلّ جلمع الباحث استخدمها الّيت اخلطوات        
  : يأيت كما هي البحث،

 اإلعداد مرحلة  -أ 

 التدريس خطّة تصميم .1

 خطة الباحث صمم ،  العربية اللغة تعليم مواد التطوير عملية تبدأ أن قبل
   الكفـاءة  معيار معرفة مثل لتعليما إجراءات يف موّجهة لتكون التدريس

Satandar Kompetensi  األساسية وكفاءةKompetensi Dasar  . 

 الدراسية املواد اختيار    .2

 اختار ،  العربية اللغة تعليم مادة تطوير يف الدراسية املواد اختيار مت أن بعد
 .اجلديدة احلادثة أو اليوم بعامل يتعلق فيما موضوعا الباحث

 التجربة مرحلة    -ب 

 جتريبية جمموعة لتكون البحث جمتمع من عينة بتعيني الباحث قام .1

 التعلـيم  إجـراء  قبل التجريبية اجملموعة ألفراد القبلي االختبار أجرى  .2
  . اجلديدة املواد تطوير  باستخدام

                                                            
62 Sugiono , Metode penelitian ,199. 
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 املواد تطوير يف التجرييب التطبيق خالل املباشرة باملالحظة الباحث قام .3
 لقـاءات  7 يف دراسية حصة 16 يف التجرييب ليمالتع وأثناء ، اجلديدة
. حصتان لقاء ولكل دقيقة، وثالثني مخس واحدة حصة كل وتساوي
 .م2013 ومارس فرباير شهر يف وذلك

‐Post) البعدي باالختبار الباحث قام التجرييب التعليم من االنتهاء بعد .4

Test) دأفـرا  لـدى  االختبـار  هذا وانعقد .التجريبية اجملموعة هلذه 
 متثـل  اليت الدراسي التحصيل نتيجة على للحصول الطلبة من اجملموعة
 .التجريب عملية بعد املعاملة إعطاء تأثري

 الباحث به قام الذي التجريبـي التعليم لربنامج امليدانية األنشطة جدول يلي وفيما         
   :املدرسة تلك يف

  )1 (رقم اجلدول

  األربع املهارات مجيع يف) التطبيقي (التجرييب التعليم برنامج

 األنشطة الوقت اللقاءات

  الثالثاء، يوم) 1(

 2013 فرباير 5
 القبلي االختبار دقيقة 70

  الثالثاء، يوم) 2(

 2013 فرباير 12

  ساعتني

 )دقيقة 35× 2(

  إستماع : األول الدرس

  :موضوع

 "الفصل يف"

  الثالثاء، يوم) 3(

 2013 فرباير 19

  ساعة

 )دقيقة 35× 2(

  كالم : األول درسال

  :موضوع
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 "الفصل يف"

  الثالثاء، يوم) 4(

 2013 فرباير 26

  ساعتة

 )دقيقة 35× 2(

  قراءة : األول الدرس

 "الفصل يف: "موضوع

   الثالثاء، يوم) 5(

 .م 2013 مارس 5

  ساعتني

 )دقيقة 35× 2(

  كتابة : األول الدرس

 "الفصل يف: "موضوع

   الثالثاء، يوم) 6(

 .م 2013 مارس 19

  ساعة

 )دقيقة 35× 2(

   املهارات مجيع التقومي

 اليومية نتيجة

   الثالثاء، يوم) 7(

 .م 2013 مارس 26

  ساعة

 )دقيقة 45 ×2 (
 البعدي االختبار

 

  البيانات حتليل طريقة  .ز 
 نتـائج  وهي اإلحصائية الداللة ذات احملصولة النتائج من البيانات الباحث حلل 
 للحـصول  اإلحصائي الربنامج استخدم حيث دي،والبع القبلي االختبار من الطلبة
  . التطويري بالعمل املعاملة فعالية معرفة على

 إحصائية دالة فروق ومستوى املهارات مجيع تعليم خالل من  املعاملة فّعالية ملعرفة         
(Significant) واالختبـار  القبلي االختبار نتائج فروق بني يعين ، الدراسي التحصيلي يف 

 (t‐test) ت -اختبـار : الرمز الباحث استخدم اإلحصائية البيانات تلك ولتحليل عدي،الب
 بـني  االرتبـاط  معامـل  علـى  البحث هلذا الفروض صّحة ملعرفة وذلك الربنامج بتنفيذ

  ).0،05 (الداللة مستوى يف االختبارين
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 63: (t‐test) ت - الختبار املستخدم الرمز شكلّ يلي وفيما

          t =  

 

  :البيان
Md = Mean dari perbedaan pre test dengan post test (post test – pre test)  

)والبعدي القبلي (االختبارين بني االحنراف متوسط   

Xd   = Deviasi masing-masing subyek (d-Md)  

االحنراف متوسط مع االحنراف فروق     

    = Jumlah kuadrat deviasi     النتائج تفاوت جمموع  
N    = Subyek pada sampel         العينة أفراد عدد  
d.b.    = di tentukan dengan N-1 

   

                                                            
63   Suharsimi Arikunto, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT, Rineka 
Cipta2006),  149. 


