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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 
يف هذا البحث العلمي، ينبغي  ةللوصول إىل احلقائق اليت حيتاج  الباحث

 باالسرتاتيجية التالية. ةأن تعني مصادر احلقائق اليت تأخذها الباحث ةللباحث

هي نوع البحث : طريقة البحث اليت استخدامها الباحثة يف هذ البحث  

يعين هبذا الطريقة هي العملية يف نيل املعرفة باالستعمال  )kuantitatif(طريقة كمية 

 1.البيانات الرقمية الة يف إجياد البيان عن الشيئ املنشودة

 فروض البحث . أ

 2إّن الفرضية إجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت مثبوتة بالبيانات اجملموعة. 

) Ha(البدلية  وقد قسم سوهرسم اريكونطا الفرضية البحث إىل نوعان وهي الفريضة

 ).Ho(والفريضة الصفرية 

 

 

 يرتجم من : 1
Margono S, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997) hal. 105 

 يرتجم من: 2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,  (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal. 62 
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 )ha(الفريضة البدلية  .1

ومتغّري  (Variabel X)دّلت الفريضة أّن فيها العالقة بني متغّري املستقّل  

ملتغّري املستقّل هلذا  .أو بوجود التفرك بني الفرقتني (Variabel Y)غري مستقّل 

وملتغّري غري مستقّل يعين مهارة ألعاب قفز الكلمة، و عالم إوسائل البحث هي 

فعالية الّطالب يف كالم الّلغة العربية. ّمث فريضة البدلية هلذا البحث هي وجود 

الميذ الفصل تكالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة  وسائل إعالم استخدام 

 اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان. الّسابع باملدرسة املتوّسطة

 )ho(الفريضة الّصفرية  .2

 )Variabel X(عالقة بني متغّري املستقّل دّلت الفريضة أّن ليست فيها 

و فريضة الصفرية هلذ البحث هي عدم Variabel Y.( 3(ومتغّري غري مستقّل 

ل الفص الميذتكالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة  استخدام وسائل إعالم  فعالية

 كالكة ملوجنان.كومية  احل اإلسالمية الّسابع باملدرسة املتوّسطة

 

 

  : hal 65نفس المرجع  3
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 هيكل البحثب.  

البيانات  هذه البحث العملي إىل مخسة أبواب، و سيأيت ةقسم الباحث

 يلي:فيما

 عن : املقدمة و فيها خلفية ة: يف هذا البحث يبحث الباحث الباب االولى

 ث و أهداف البحث و منافع البحث والبحث و قضايا البح

ودراسة  حتديده و وحدوده و توضيح املوضوع جمال البحث

ألنه سيكون وسيلة  هذا الباب مهمّ و خطة البحث. و  الّسابقة

 ليفهم املوضوعات التالية.

 : الدراسة النظرية تشتمل على فصلني:  الباب الثانى

  أ. الفصل االول حيتوى على مايتعلق ب:

 إلعالمتعريف وسائل ا .1

 إختيار الوسائل .2

 تعريف األلعاب .3

 تعريف قفز الكلمة .4

 قفز الكلمة وسائل اإلعالم األلعابخطوات  .5

 وسائل اإلعالم األلعاب قفز الكلمة.  ضعفالتفّوق وال .6
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 الفصل الثاين حيتوي على : . ب

 تعريف مهارة الكالم .1

 ضرورات تعليم مهارة الكالم .2

 أهداف تعليم مهارة الكالم .3

 اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم .4

استخدام وسائل أعالم ألعاب "قفز الكلمة" لرتقية  فعالية  الفصل الثالث :ج. 

مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  

 كالكة ملوجنان.

يكل ه و  فروض البحث: نوع البحث و  حيتوى على طريقة البحث: الباب الثالث

طريقة و مجع البيانات و عينة البحث طريقة و  جمتمع البحثالبحث و 

 حتليل البيانات

 وينقسم هذا الباب إىل فصلني:، : دراسة ميدانيةالباب الرابع

 .توّسطةول: نظر عامة عن املدرسة املالفصل األ . أ

  .املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنانموقعها اجلغرايف  .1

 .تاريخ تأسيس املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان .2
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 .املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان الرؤية والرسالة واألهدف للمدسة .3

 .املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنانأهداف املدرسة  .4

 .اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة هيكل تنظيمّي املدرسة  .5

 .كالكة ملوجناناإلسالمية احلكومية   املتوّسطة يف مدرسة  أحوال املدرسني .6

 .اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة أحوال الطالب يف مدرسة  .7

 البيانات عن : عرض  :الفصل الثاين 

اإلسالمية احلكومية كالكة  املتوّسطة عملية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة  .1

 .ملوجنان

املتوّسطة كفاءة الّطالب على مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة   .2

    الكلمة. اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز

تالميذ الفصل الّسابع تطبيق وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم  .3

    ومية كالكة ملوجنان.املتوّسطة اإلسالمية احلكباملدرسة  

فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب "قفز الكلمة" لرتقية مهارة كالم تالميذ  .4

 اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة الفصل الّسابع باملدرسة 

 يبحث عن البيانات وكيفية حتليل البيانات عن : :الفصل الثاين 
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حتليل البيانات عن وسائل  عالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم التالميذ  .1

 اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان. املتوّسطة الفصل الّسابع يف املدرسة 

وسائل اإلعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم التالميذ استخدام النتيجة  .2

 .اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجناناملتوّسطة الفصل الّسابع باملدرسة  

 .اختتام, اخلالصة واالقرتاحات :  لخامسالباب ا

 مجتمع البحث. ج

ا جمتمع البحث يف هذا البحث أمّ و   4اجملتمع هو مجيع املقاصد يف البحث.  

حلكومية  املدرسة املتوسطة اإلسالمية اب يف الفصل الّسابع هو مجيع مجيع الطالب

 كالكة ملوجنان.

 عينة البحث د.

وكانت العينة هي عبارة عن جمموعة صغرية من األفراد الذين يساركون يف        

اما نظام أخذ العينية كما منح عينات جزئيا أو وكيل جمتمع التدقيق .    5.البحث

هي نظام لتأخذ عينية البحث من اجملتمع. العينية احلسنة تستطييع أن تتمثل مجيع 

  يرتجم من: 4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.102 

 يرتجم من : 5
Ibnu hajar, Dasar2 metodologi penelitian kwantitatif dalam pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Perasada.1996), Hal. 133 
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أو عينة  "purposive sampling" البحث، يستخدم الباحثة اسلوباجملتمع. يف هذا 

األغراض، هو اسلوب ألخذ العينية حبسب حقيقة، أن العينة املختارة بناء على 

باملدرسة املتوّسطة الذي عقد بأخذ الرسل من الفصل الّسابع  6اعتبار معني.

وهم ، B -، و الباحثة اختار الفصل الّسابعاإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان

 .)Loncat Kata(وسائل إعالم ألعاب يشرتكون عملية تعليم اللغة العربية فيها 

 طريقة جمع البياناته. 

وبعدأن تبني الباحثة عن األمور املهمة يف البحث فستطرد طريقة مجع        

  يلي : البيانات وحتليلها، واستعمل الباحثة يف هذا البحث فيما

 (Observasi) طريقة املالحظة   .1

هي املالحظة املنهجّية املقصودة الىت تواجهة اإلنتباه إىل الظواهر والوقائع 

واملقصود يف املالحظة هو ملعرفة سلوك الشخص كالواقعة الفعلية   7مباشرة.

حيث ينظر السلك عملية. وكذلك ألعرض تصوير احلياة االجتماعية. تستعمل 

مل تكن البيانات كثرية حيث تكون املسئلة مكتفية. واملالحظة إما  املالحظة إن

 يرتجم من : 6
 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal 104 

 
 يرتجم من: 7

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta : Andi Offset, 1989), Cet. Ke-18,  h. 136 
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اليت تتلعق مبنهج تعليم  أن يكون الباحثة مشرتكا يف هذه املسئلة أو غري مشرتك.

اللغة العربية شفهيا وتستخدم الباحثة هذه الطريقة للحصول على املعلومات 

ألعاب "قفز الكلمة" لرتقية وسائل إعالم وهي ب واحلقائق اليت تتعلق هبذ البحث.

مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة 

 ملوجنان.

 (Interview)طريقة املقابلة   .2

املراد هبا البيانات بالتسائل من جهة واحدة منّظمة بإعتماد علـى أهـداف 

هـــي االســـرتاتيجية الـــيت وقـــام الباحثـــة هبـــا جلميـــع البيانـــات وتكملهـــا. و  8البحـــث،

تســلكها الباحثــة بوســيلة احملــاورة شــفويا مــع الطلبــة يف املدرســة و املــدبرات احملاركــة 

اللغويـــة و األســـاتذ للحصـــول علـــى األخبـــار أو الوثـــائق عـــن قـــدرة الطـــالب علـــى 

لك املدرســة لرتقيــة مهــارة الكــالم وكــذالــتكلم بالعربيــة وعــن احملــاوالت الــيت قــام هبــا 

 .لكلها وعن تأسيس املدرسة وما إىل ذاجهة وحاملشكالت املو 

 

 

 يرتجم من: 8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.126 
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 )Angket( طريقة االستبيانات .3

هي األسئلة حلصول العلومات والبيانات من املستجيبني باختيار اإلجابة   

وهبــذه الطريقــة  كـــان  9اجملموعــة اإلجابــات بالصــفة املغلقـــة. الصــحيحة هلــم مــن

جلمــع احلقــائق ولكــن تكفــى هلــا الباحثــة ال تقابــل جمتمــع البحــث أو العينــة مباشــرة 

 طـّالب وسيلة األسئلة املكتوبة الىت البد إجابتهـا وأعطى الباحثة هذه األسـئلة إىل

لعينية. وهـذه الطريقـة مسـتخدمة لنيـل املعلومـات عـن اراء الذي ختتارون الباحثة كا

كـالم يف مهارة   ةلرتقي ""قفز الكلمة ألعابإعالم وسائل  استخدام املستجيبني عن

 تعليم اللغة العربية.

 )Dokumentasi( طريقة الوثائق .4

الوثائق تأيت من كلمة وثيقة مبعىن األشياء املكتوبة. نظام الوثائق هي 

الكتب واجملّالت واجلرائد والوثائق الباحث يفتش عن األشياء املكتوبة مثل 

 ةاستعمل الباحث 10اليومّية وما إيل ذلك. وحمضر اإلجتماع والنظام واملذكورات

 ومجلة املدرسة وتارخيها أحوال عن البيانات واملعلومات إىل الطريقة للوصول هذه

 املعّلمني والّطالب هي هذه املدرسة.

 يرتجم من: 9
Sugiyono,  Metode penelitian, Kuantitatif dan kualitatif R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal 142 

 يرتجم من: 10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal.131 
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  (Tes ) طريقة اإلختبار .5

استخدمت الباحثة  11تكون اآللة للنظر السلوك والعمل الشحص.

استخدام وسائل إعالم هذه الطريقة ملعرفة مهارة الكالم التالميذ قبل و بعد 

 .ألعاب "قفز الكلمة"

 بنود البحث و.

واستعملت الباحثة أدوات  12بيانات.الها الباحثة جلمع تالة استخدم يبنود البحث ه

 كثرية منها:الالبحث 

ملعرفة كفاءة الطالب على مهارة   و اإلختبار (اإلختبار األول) صفحة املقابلة.1

 الميذتاستخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم  كالم قبل

 .كومية كالكة ملوجناناحل اإلسالمية الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة

قفز "استخدام وسائل إعالم ألعاب و  تعليمصفحة املالحظة ملعرفة عملية ال.2

 اإلسالمية املتوّسطةالفصل الّسابع باملدرسة  الميذتلرتقية مهارة كالم  "الكلمة

 ريقة املالحظة.طب .كومية كالكة ملوجناناحل

 يرتجم من: 11
Ibnu hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 1996), hal 173 

 136نفس املراجع: ص، 12
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 فعاليةملعرفة  صفحة االستبايانات و املالحظة و اإلختبار ( اإلختبار النهائي).3

الفصل  الميذتلرتقية مهارة كالم  "قفز الكلمة"استخدام وسائل إعالم ألعاب 

  .ملوجنان كومية كالكةاحل اإلسالمية الّسابع باملدرسة املتوّسطة

 طريقة تحليل البيانات ز. 

يف  قضايا  املستخدمةحتليل البيانات هو أحد الطرائق لإلجابة من السؤال 

البحث يف هذه الفرصة قّدم الباحثة حقائق الكّمّية وهي حقائق من األرقام املرتّذة 

 13بالطريقة اإلحصائّية.

 الرموز اليت تستعملها الباحثة هي : وأّما 

 (Prosentase)رمز املأوية  . أ

 مھارة الكالم. األلعاب قفز الكلمة لترقّیةاإلعالم وسائل  رموز املأوية لتحليل البيانات عن

 اليت حصل عليها الباحثة  بطريقة االستبيانات وهي :

P =  x 100 

: البيان  

 يرتجم من : 13 
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),.50  
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 P = النسبة املائوية 

 F = تكرار االجابة 

  N = عدد املستجبني

أّما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمّي, 

 :أريكونطا فيما يلي فيستعمل الباحثة املقدار الذي قّدمه سوهارسيمي 

 النتيجة النسبة المئوية

%100 - %76  جّيد 

%75 - %51  مقبول 

%50 - %26  ناقص 

%25 - %10  قبيح 

 

 

 Tes "t" (=  Paired Sampel(رمز اإلختبار  . أ

 هذ الرمز لنيل املعرفة كما يلي : الباحثة تماستخد
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) ملعرفة مقارنة tes-tصائية برمز املقارنة (الطريقة االح استخدمت الباحثة

لى كفاءة الطالب بني الفرقة التجربّية والفرقة الّضبطّية يف وسائل إعالم ألعاب ع

البحث العلمي يستعمل فرقتني. يقال ألّن هذا  .اللغة العربيةمهارة الكالم تدريس 

"هناك إرتباط بني املتغريين" إذا النتيجة اليت حنصل عليها من املصدر الثابت أو 

  14سواء.

كفاءة وسائل إعالم ألعاب على  إذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بني 

 (Ho) الب للفرقة التجربّية والفرقة الّضبطّية فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفريةالطّ 

الب كفاءة الطّ  و قفز الكلمة""وسائل إعالم ألعاب مردودة, مبعىن وجود فعالية بني 

املتوّسطة اإلسالمية باملدرسة الّسابع اللغة العربية يف الفصل مهارة الكالم لرتقية 

الفرق بني الوصول اىل  عدم أو بالعكس إذا بعد التحليل احلكومية كالكة ملوجنان 

مقبولة, مبعىن ليس هناك  (Ho)دّل على أّن الفرضية الصفرية كفاءة الطالب فهذا ي

مهارة الكالم الب لرتقية كفاءة الطّ  و قفز الكلمة""وسائل إعالم ألعاب  فعالية بني

 .املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنانباملدرسة الّسابع اللغة العربية يف الفصل 

 "SPSS"عمال ستباال ”Uji T“دة القاعدة والتفسري على قيمة قاع

 يرتجم من :  14
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 
hal.297.   
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وأّمــا رمـــز املقارنـــة  للعينتـــني الصـــغريتني وإلرتباطــا بينهمـــا، فيســـتعمل رمـــز فيســـر 

)Fisher( :فيما يلى 

𝑡 =
�̅�1 + �̅�2

�𝑠1
2

𝑛1
+ 𝑠22
𝑛2

− 2𝑟 � 𝑠1
√𝑛1

� � 𝑠2
√𝑛2

�

 

 البيان :

�̅�1   =  توسط قبل التطبيق األسلوبم 

�̅�2  =  متوسط بعد التطبيق األسلوب 

𝑠1  =   1املعياري االحنراف 

𝑠2 =  2حنراف املعيارياال 

𝑠12  =  1تغري العينة م  

𝑠22  =   2متغري العينة  

r =  15االرتباط بني العينتني
 

 

 يرتجم من :  15
Abdul Muhid, Analisis Statistik, (IAIN Sunan Ampel Surabaya : CV Duta Aksara. 2010), hal 37 

 
 

                                                           


