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  الباب الثالث
  منهجية البحث

 
 .نوع البحث  . أ

 )Kualitatif(سم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث تنق
عن  تستغينوالطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت . )Kuantitatif( والطريقة الكمية
ة. األرقام العديدة ّ ا يكون فيها احلساب واألرقام العددي   . وعكسه طريقة كمية فإ
استخدم . ميدانية هذا البحث اليت استخدمها الباحثة هي طريقة دراسات وطريقة

 كوسيلة فعالية استخدام الفيلم "لنيل البيانات عن )Kuantitatif( الباحثة الطريقة الكمية
باملدرسة  ادي عشراحل لطالب الفصل ستماعاالمهارة  ترقية حنو "السمعية البصرية"

ة، وهذه لنيل املعرفة ب وارو سيدوارجو" تانادا" العالية ّ استعمال مث يواصل إىل الطريقة الكمي
 26.املقصود الشيءالبيانات الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن 

ا  رة بالبيانات و أمّ فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقرّ
موعة والفرضية  )Ha(إن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية : قال سوهرمسي27.ا
  Ho(.28(الصفرية 

قق واعتمادا على األسئلة األساسية اليت سوف يقدم الباحث فروض البحث اليت حت
ا يف البحث    :تلي، وهي كما التايلصوا

 )Ha(الفرضية البديلة  .1
ومتغري غري مستقل  )Variabel X(دلت الفرضية أن فيها العالقة بني متغري مستقل 

)Variabel Y( .كوسيلة فعالية استخدام الفيلم "توجد: والفرضية البديلة هلذا البحث هي 
                                                             

  :یترجم من 26 
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-I, 15 

  :یترجم من  27
Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-V. 62 

 126نفس المرجع،   28
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باملدرسة  ادي عشراحل لطالب الفصل ستماعارة االمه ترقية حنو "السمعية البصرية"
 .وارو سيدوارجو" تانادا" العالية

 )Ho(الفرضية الصفرية  .2
ومتغري   )Variabel X(دلت الفرضية، أن ليست فيها العالقة بني متغري مستقل 

فعالية  "يوجد ال: والفرضية الصفرية هلذا البحث هي .)Variabel Y(غري مستقل 
 لطالب الفصل ستماعاالمهارة  ترقية حنو "السمعية البصرية" كوسيلة لماستخدام الفي

  .وارو سيدوارجو" تانادا" باملدرسة العالية ادي عشراحل
  

 .خطوات البحث   . ب
 :هي تصميم الدراسة مراحل 3، وهناك هذه الدراسة يف

.رقم .في الميدان قبل خطوات األولية  
.1 .مشكلةحتديد املدارس مراقبة و   

.2 .مثرية لالهتمامعناوين البحث و  مشاكل غةصيا  
.3 .البحث تقدمي مقرتحات  

.4 حات البحثاملقرت  جمموعة من  
.5 .ح البحثاملقرت  االمتحان  
.6 .ح البحثاملقرت  تصويب  

.في الميدان الثانية عندما خطوات .رقم   
.1 .إىل املدرسة من كلية حبوث تصريحال تقدمي  

.2 .مواقع الرصد  
.3 .الطالباملعلمني و  تمقابال  
.4 .االستبيانات توزيع  
.5 .املوضوع املدرسني باستخدام أسلوب االختبار ما قبل تنفيذ  
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 مت تطبيق باستخدام الوسائط اليت اختبار ما بعد تنفيذ
 .الباحثني

6.  

.رقم .هذا المجال بعد في خطوات النهائية  
.1 .يدانمن امل اليت مت احلصول عليها بيانات البحوث مجع  

.2 .من امليدان اليت مت احلصول عليها البيانات البحثية وصف  
.3 .نتائج الدراسة العثور على  

.4 .نتائج البحوث بيانات تصف  
.5 .التقارير البحثية إنشاء  

.6 .التقارير البحثية جمموعة من  
.7 .البحثية دراسة التقارير  

.8 .التقارير البحثية تصويبات  
 
 .البحث و عينته مجتمع.   ج

 .تمع البحثجم .1
تمع هو مجيع املقاصد يف البحث تمع يف هذا البحث مجيع الطالب   29.ا وأما ا

 طالبا من 30فهي  رو سيدوارجووا" تانادا" باملدرسة العالية ادي عشراحل يف الفصل
  .فصال واحداً 

  .العينة البحث .2
تمع بدال عنه ا ال ميكن  30.هي بعض من ا واستعملت الباحثة  هذه الطريقة ألّ

فلذلك أخذت الباحثة . عليه أن تبحث كلّ جمتمع البحث بسبب حمدودة القدرة والوقت
ة  يف ّ  .)Purposive Sampling(هذا البحث العينة القصدي

                                                             
  :یترجم من  29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-VI, 102 
 131 ،املرجع نفس 30
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ادي احل من فصل وتتكون ادي عشراحلوتأخذ الباحثة العينة من الطالب الفصل 
قال سوهرمسى أريكونطا . ادي عشراحلالفصل من تلميذا ) عشرين(فرقةً جتربةً ) أ( عشر

ىل مئة نفي فأخذت العينة بني عشر من مئة حىت مخس إإذا كان جمتمع البحث مل يبلغ 
و عشرين من مئة حىت مخس و عشرين من أ%) 15-%10( عشرة من مائة

  .و أكثر من ذلكأ%) 25- %20(مائة
 
 .وأدواته البيانات جمع طريقة  . د

لنيل البيانات استعملت . البيانات هي كل ما حيتاج إليه الباحثة يف هذا البحث
ذا البحث وهي   :الباحثة طرائق كثرية موافقة 

  .)Observasi(املالحظة  طريقة  .1
ة املقصودة املالحظة هي ّ  31.والوقائع مباشرة الظواهر إىل نتباهاال توجه اليت املنهجي

ة دار العلوم و  حوال املدرسةأوهذه الطريقة مستخدمة جلمع البيانات عن  ّ ارو العالي
  .وغري ذلك اجلغرايفو موقعها أية كانت خيسيدوارجو عامة تار 

 .)Interview(طريقة املقابلة .  2
 أهداف على عتمادبا منّظمة واحدة جهة من بالتساؤل البيانات ا املراد

 كوسيلة فعالية استخدام الفيلم "هذه الطريقة مستخدمة جلمع احلقائق عن. 32البحث
 باملدرسة العالية ادي عشراحل لطالب الفصل ستماعاالمهارة  رتقيةل "لسمعية البصريةا"
  .وارو سيدوارجو" تانادا"

  . )Dokumentasi(الوثائق  طريقة  .3
                                                             

  :   من يرتجم 31
       Sutrisno Hadi, 1991, Metodologi Research II (Yogyakarta, Andi Ofset,1993), 136  
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الت واجلرائد البحوث  هي طريقة مجع البيانات مصدرها املكتوبة والكتب وا
 والوثائق املستخدمة هي وثائق املرتبطة يف عملية تستعمل 33.املوجودة واحلكايات وغريها

ومجلة  وتارخيها أحوال املدرسة عن إيل البيانات واملعلومات للوصول هذه الطريقة الباحثة
م   .والطالب يف هذه املدرسة نياملعّل

 . Metode Angket)(االستبيانات  طريقة  .4
هي جدول األسئلة ليجيبها عينة البحث حتت رعاية الباحثة لنيل البيانات املتعلقة 

ختيار االهي   .ستبيان املغلقةاالستبيان املستخدمة يف هذا البحث هي واال 34.بالبحث
وتعطى الباحثة  هذه . ىل املستجيبنيإقدم تاإلجابة املصممة من جمموعات األجوبة اليت 

الذين ختتارهم الباحثة    وارو سيدوارجو" تانادا" املدرسة العالية الطالباألسئلة إىل 
فقط، ألّن االستبيانات تتعلق  (Kelompok Eksperimen) بيةيكالعينة يف الفرقة التجر 
 لطالب الفصل ستماعاالمهارة  رتقيةل "السمعية البصرية" كوسيلة بفعالية استخدام الفيلم

وهذه الطريقة مستخدمة لنيل  وارو سيدوارجو" تانادا" باملدرسة العالية ادي عشراحل
  .يلمستخدام الفااملعلومات عن أراء املستوجبني يف 

 .) Tes( ختبار االطريقة  .5
هي جمموعة األسئلة و التمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة واملعرفة والذكاء 

موعةالكفاءوالقدرة أو  ريقة لنيل ستخدام الباحثة هذه الطا 35.ة عند الفردية أو ا
 رتقيةل "السمعية البصرية" كوسيلة فعالية استخدام الفيلم "احلقائق و املعلومات عن 

 .وارو سيدوارجو" تانادا" باملدرسة العالية ادي عشراحل لطالب الفصل ستماعاالمهارة 
                                                             

   :يرتجم من  33
                        Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-

VI, 231 
   :يرتجم من 34

                             Nasution, MetodologiResearch, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 128 
 :من یترجم 35

Subana, Dkk. Statistik Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia. 2000) ,28 
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ا ةيالتجر  هذه يف الباحثة ستخدمتا الذي ختباراال أمّ ّ  ختباراال يعين باختبارين فوقع بي
 .(Post Test) البعدي ختباراال و (Pre Test) القبلي

 
 .البحث بنود  . ه

 الباحثة واستعملت 36.لة استخدمها الباحثة جلمع بياناتآبنود البحث هو 
  :منها كثرية بحثال أدوات

 .املالحظة .1
ذه الطريقة أن بناء  واسعة  وارو سيدوارجو" تانادا" املدرسة العاليةمجع الباحثة 
  .وطريقة التعليم املستخدمة, لوازم الرياضة, ولوازمها كاملة مثل الغرفات للفصول وغريها

ينما الفصل ح يفومن أهم هذه الطريقة أن الباحثة مالحظ مدرس اللغة العربية 
. لقاءهاإ يفهذه املدرسة ماهر  يفومدرس اللغة العربية . وصل درس اللغة العربية

 .يستمعون ما وصله املدرس جيدا الطالبو 
 .املقابلة .2

ذه الطريقة ما يتعلق باستعمال املدرس الطريقة التعليم وسأل . مجع الباحثة 
لقاء إ يفطريقة التعليم بأنواعها استعمل املدرس . الباحثة مدرس اللغة العربية عنها مباشرة

وكذلك املقابلة الباحثة بعض  .واستعمل طريقة اخلطابة أحيانا, تعليم اللغة العربية أحيانا
س اللغة العربية حينما يف  من الطالب و سأل الباحثة الطالب عن طرية التعليم املدرّ

 .فصل
 .الوثائق .3

ذه الطريقة ما يتعلق بلمحة   وارو سيدوارجو" تانادا" رسة العاليةاملدمجع الباحثة 
  ."الفيلم"ومذكرات إعداد الدرس، ووسيلة التعليم الطالب،مجلة ، مثل مجلة األساتيذ

                                                             
  :من یترجم  36 

Arikunto Suharsimi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT Rineka 
Cipta. Hal 136 
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 .االختبار .4
ذه الطريقة ما يتعلق بكفاءة   ادي عشراحل الفصل الطالبمجع الباحثة 

الفيلم  تعمل الباحثة حينما اس االستماعمهارة  يف وارو سيدوارجو" تانادا" باملدرسة العالية
 يف الباحثة ستخدمتا و قبلها وبعدها االستماعلرتقية مهارة " السمعية البصرية" كوسيلة

ةيالتجر  هذه ّ  Post) البعدي ختباراال و (Pre Test) القبلي ختباراال يعين باختبارين بي

Test). واألسئلة ". صالة املسافر"واالختبار فيها األسئلة اليت مناسبة بالفيلم عن موضوع
ن من عشر األسئلة وعن  مخسةواجلملة  ىاالختيار االختبار مها عن  األسئلة تتكوّ

  .   واجلملة مخسة األسئلة) خ(واخلطأ) ص(ختبار الصحيحالا
 .اناتيستباال .5
ذه الطريقة ما يتعلق بالفيلم كوسيلةمج ة تعليم عملي" السمعية البصرية" ع الباحثة 

 الفصل" السمعية البصرية" الفيلم كوسيلة استعمال يفب و أراء طال, االستماعمهارة 
واجلملة  .االستماعمهارة  يف وارو سيدوارجو" تانادا" باملدرسة العالية ادي عشراحل

ن من مثانية سؤاالً عن وسيلة  مخسة عشر األسئلة لالستبيانات هي األسئلة و تتكوّ
  .  و سبعة سؤاالً عن مهارة االستماع" الفيلم"التعليم

  
 .البيانات تحليل طريقة  . و

المتحان طريقة  "Uji T": استخدم الباحث بالطريقة اإلحصائية بالقائدة          
 ستماعاالمهارة  رتقيةل "السمعية البصرية" كوسيلة فعالية استخدام الفيلم البحث وملعرفة
   .سيدوارجو -وارو" تانادا" باملدرسة العالية ادي عشراحل لطالب الفصل

 وياملأرمز النسبة  :يليواستخدم الباحث رموز حتليل البيانات، وهي كما          
)Prosentase( ورمز املقارنة )tes- t(: 

  

  (Prosentase)رمز املأوية   )1
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كوسيلة   ستخدام الفيلمالتحليل البيانات عن فعالية  (P)رموز املأوية 
حصل عليها الباحثة بطريقة ستماع اليت االترقية مهارة حنو " السمعية البصرية"

  . االستبيانات

100X% :وهي   
N
FP   

 :البيان
P  =النسبة املأوية  

= F تكرار األجوبة  
N  =37.بنييعدد املستج  

موعة وحتقيق  فرتاض االأما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات ا
فيستعمل الباحث املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما , العلمي

  38:يلي 
  

%100  -  %76  
%75   -  %56  
%55    -  %40  
%39   -  %10  

  جيد
  مقبوال
  ناقصا
  قبيحا

 
 
 

  .)"Tes "T(االختبار رمز  )2
حوال الفرقتني يف اختالف أ: لنيل املعرفة كما يلي  هذا الرمز استخدمت الباحثة

عد العينة إّن عينة هذا البحث العلمي ت .مهارة القراءة قبل التجربة الطريقة وبعد التجربة
                                                             

  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta, Rajawali 1987) hal 43.            من مرتجم37
 ,املرجع السابق 38
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، ألّن  y واملتغري  x رتباط بني املتغريويف هذا البحث ما فيه ا. ن ثالثنيالصغرية أو أقلّ م
إذا " رتباط بني املتغريينهناك ا"يقال . مصدرينهذا البحث العلمي يستعمل فرقتني أو 

   39.النتيجة اليت حتصل عليها من املصدر الثابت أو سواء
ترقية إستخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو  وطريقة على الوصول املعرفة عن فعالية

، سيدوأرجوا - وارو" تانادا" العاليةعشر باملدرسة  ىاحلاد لطالب الفصل اإلستماعمهارة 
  :وهي T-Tesتعمالت الباحثة الرموز وإس

 
 

= Md  املتوسط(Mean)  من قبل جتربية وبعدها خالف 

 = xd  اإلخنراف على كل الفاعل 

 = ∑x²dاجلملة مربع اإلخنراف 

 =     Nفاعل يف العنية  

 Ho = حنو ترقية مهارة " السمعية البصرية"استخدام الفيلم كوسيلة  عدم التأثري بني
  .االستماع

 = Haحنو ترقية مهارة " السمعية البصرية"استخدام الفيلم كوسيلة  وجود التأثري
 .االستماع

                                                             
    :  من یترجم 39

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 297 


