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ثالباب الثال
طريقة البحث

فينبغي ٣٦.هي الطريقة اليت استخدمه الباحث يف حتليل حبثهطريقة البحث 
احلقائق اليت إىلعني مصادر احلقائق اليت تأخذ منها للحصولللباحث أن ي

مبااستخدمه الباحثوالطريقة املعينة اليت. د اليها يف هذا البحث العلميتقص
:يلي

نوع البحث.أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسم الطريقة الكمية 

)Kuantitatif(.و . ٣٧
استخدام . دراسات ميدانيةهي طريقةهذا البحث اليت استخدمه الباحثطريقة

الطريقة الكيفية لنيل البيانات عن االندماج بني طريقة ميميم وطريقة الباحث
مث تواصل إىل الطريقة الكمية التجريبية ، وهذه . رتقية مهارة الكالملفوناتيك

.لنيل املعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء املقصود
أما فروض البحث هي إجابة مؤقتة على مسألة البحث حىت مثبتة بالبيانات 

وفروض )Ha(مها فروض البحث البدلية ,و فروض البحث نوعان٣٨.
.)Ho(البحث الصفرية 

يرتجم من٣٦
Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian”, (Jakarta : Rineka Cipta, cet ke IV, ٢٠٠٦ ) hal ٦٢

يرتجم من٣٧
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٧), Cet. Ke-١.hal ١٠٣

يرتجم من٣٨
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, ٢٠١٠),hal. ١٥٨
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)Ha(الفرضية البدلّية.١

" Variabel X"أو دّلت الفرضية أن فيها العالقة بني متغري مستقلّ 

) ميميم وفوناتيك(الذي يكون يف هذا البحث يعين االندماج بني طريقتني 
, الذي يف هذا البحث يعين مهارة الكالم"Variabel Y"أو غري املستقل

تأثري االندماج بني طريقة ميميم وجودوالفرضية البدلّية هلذا البحث هي
السابع باملدرسة الثانوية لطالب فصلوطريقة فوناتيك لرتقية مهارة الكالم 

.جننجوك" روضة املسلمني"

)Ho(الفريضة الصفرية.٢

و ) (Variabel Xأن ليس فيها العالقة متغري مستقل دّلت الفرضية 
ال : والفرضية الصفرية هلذا البحث هي. )Variabel Y(متغري غري مستقل

مهارة الكالم يوجد تأثري االندماج بني طريقة ميميم وطريقة فوناتيك لرتقية
.اللغة العربية لتالميذ

هيكال البحث.ب
فيها خلفية البحث , مقدمة: حيتوي هذا الباب على: الباب األول

, جمال البحث و حدودهوقضية البحث وأغراض البحث ومنافع البحث و 
وهذا الباب . وخطة البحثالسابقةودراسة ,توضيح املوضوع وحتديدهو 

.هم املوضوعات التاليةمهم ألنه سيكون وسيلة لف
شتمل على دراسة النظرية تعلىحيتوي هذا الباب :الباب الثاين

:ثالثة الفصول
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فوناتيك ويشتمل على الباحث يف هذا الفصل عن ميميم و يوضع.١
.تعريفه وأهدافه وخطوات تدريس

الباحث هذا الفصل عن مهارة الكالم ويشتمل على تعريفها يوضع.٢
ا وأهدافها والعوامل املؤثرة لرتقية مهارة الكالم وأنواعها وأمهيته

.وطريقتها
يوضع الباحث هذا الفصل عن تأثري االندماج بني ميميم وفوناتيك .٣

لرتقية مهارة الكالم
يف هذا البحث ينقسم الباحث ستة : طريقة البحث:الثالثالباب 
طريقة, جمتمع البحث وعينته, هيكل البحث, نوع البحث: الفصول وهي

.وحتليل البيانات, بنود البحث, اجلمع البيانات
امليدانية الدراسةيف هذا الباب يقدم الباحث عن :الباب الرابع

" روضة املسلمني"حملة عن املدرسة الثانوية :وحيتو هذا الباب إىل الفصلني
ويبحث عن عرض البيانات وحتليلها عن تطبيق االندماج بني , جننجوك

لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ) اتيكميميم وفون(طريقتني 
.باملدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوك

وحيتوي هذا الباب على اخلالصة , اخلامتة: اخلامسالباب
.واالقرتاحت

مجتمع البحث وعينته.ت
)Populasi: (جمتمع البحث

.املدرسة الثانوية روضة املسلمنيهذا البحث يتكون من مجيع الطالب يف
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)Sampel(: عينة البحث 

والفرض . املراد بعني البحث هو بعض من كل فرد كان هدف البحث
.لنيل البيان عن عينة البحث بطريقة املالحظة من بعض جمتمع البحث

فصل السابع وأما عينة البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب يف 
فطريقة اخذ العينة يف . طليبا" ٢٤"وهي الثانوية روضة املسلمنيباملدرسة 

RandomSamplingهذا البحث هي 

طريقة جمع البيانات.ث
ولنيل . ذا البحثالبيانات هي كل ما حيتاج إليه الباحثة يف ه

٣٩:البيانات استعمل الباحث

)Observasi(طريقة المالحظة .١

هي املالحظة املنهجّية املقصودة اليت توجه االنتباه إىل الظواهر والوقائع 
تأثري ٤٠.مباشرة

لرتقية مهارة الكالم لطالب فصل )ميميم والفوناتيك(االندماج طريقتني
.جننجوك" روضة املسلمني"ملدرسة الثانويةباالسابع

:نيرتجم م ٣٩

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, ١٩٩٢),hal. ١٣٢-١٢٠

:يرتجم من٤٠
Sutrisno Hadi, “Metodologi Penelitian”, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UEM), hal. ١٣
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)Interview(طريقة المقابلة.٢

فيستعمل٤١.هي عملية األسئلة و األجوبة بني شخص أو أكثر شفويا
تأثري االندماج بني طريقة ميميم عنالبياناتاملعرفةالطريقةالباحث هذه

املدرسة الثانوية يفالكالماملهارةلرتقيةالعربيةالّلغةتعليموالفوناتيك يف
.جننجوك" روضة املسلمني"
)Dokumentasi(طريقة الوثائق.٣

جتماع و النظام و املذكورات اليومّية وما إىل الوثائق و تسجيالت اال
مات عن هذه الطريقة للوصول إىل البيانات و املعلو استعمل الباحث.٤٢ذلك

.مجلة املعّلمني و التالميذ يف هذه املدرسةأحوال املدرسة وتارخيها و 
)Tes(طريقة االختبار.٤

أو األشخاص ملقّدمة إىل اّشخصطريقة االختبار هي مجلة من األسئلة ا
إنّه اختبار مقعد ملعرفة نتائج درس التالميذ، وتوزع مرتني يعين . إلظهار درجة

واستخدام الباحث هذه الطريقة للوصول . االختبار األوىل و االختبار النهائي
إىل املعلومات عن رفع مهارة الكالم لطالب الفصل السابع باملدرسة الثانوية 

.جننجوك" منيروضة املسل"

: يرتجم من ٤١
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠١٣)Hal
١٩٩-١٩٨

٢٧٤ص , املرجع سابق٤٢
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بنود البحث.ج
ستخدم الباحث لتقيس الصحة و يبنود البحث هو املقياس الذي

الصحة مبعىن ذلك البنود يستطيع أن يستعمل لتقيس ما . ثبت متغري البحث
و الثبت مبعىن االتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع . تقيس

٤٣.واحد فنتيجته ثابتة

:منهاواستعمل الباحث أدوات البحث كثري
تأثري االندماج عنصفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليم و تطبيق.أ

لفصل بني طريقة ميميم والفوناتيك حنو لرتقية مهارة الكالم لطالب ا
عن فاحتاج الباحث هو".روضة املسلمني"الثانوية السابع باملدرسة

ملهارة الكالم لطالب ) ميميم وفوناتيك(االندماج طريقتنيتأثري
.الفصل السابع

الوثائق املكتوبة و الصور واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول .ب
علمني لة املالبيانات واملعلومات عن أحوال املدرسة وتارخيها ومج

.والطالب يف هذه املدرسة

جمموعة األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن تأثري .ت
لرتقية مهارة الكالم لطالب ) ميميم وفوناتيك(اندماج بني طريقتني

."روضة املسلمني"الثانوية الفصل السابع باملدرسة

:يرتجم من٤٣
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif Dan R &D. (Bandung :Alfabeta. ٢٠٠٩). Hal ١٢١



٣٠

البياناتتحليل.ح
. جابة األسئلة املستخدمة يف البحثحتليل البيانات هي طرقة إ

لرتقية ) ميميم وفوناتيك(وإجابة املشكلة يف استخدام االندماج بني طريقتني 
املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوكيف مهارة الكالم 

المتحان ”UJI T”:بالطريقة اإلحصائية بالقائدة استخدم الباحث
بني طريقة ميميم والفوناتيك يفتأثري االندماج طريقة البحث و ملعرفة عن

" روضة املسلمني"املدرسة الثانوية يفالكالماملهارةلرتقيةالعربيةالّلغةتعليم
.جننجوك

:هي”UJI T”وأما قائدة و التفسري على قيمة 
رمز النسبة : هذا رموز حتليل البيانات، وهي كما يلياستخدم الباحث 

).t-tes(ة ورمز املقارن)presentasi(املائوية 

رمز النسبة.١
هذا الرمز لنيل اإلجابة املسألة األوىل، الثانية ، تخدم الباحثاس

:كما يليأما رمز النسبة املأوية. الثالثة يف قضايا البحث

تكراراألجابة= النسبة املأوية 
%عدداملستوجيبني ١٠٠ ×=P

أو
%× ١٠٠ P =

النسبة املأوية = P: البيان 
F =تكرار اإلجابة
N = عدد املستجيبني
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وأما التفسري املأوية باستخدام رمز املأوية عند سوهارمسي أريكونطا 
٤٤:فكما يلي

جيدا % = ١٠٠–٨٦
مقبوال% = ٨٦-٦٥
صاناق% = ٥٥–٤٠
قبيحا% = ٣٩–١٠

)t-tes(رمز املقارنة .٢

هذا الرمز لنيل يستخدم الباحث)t-tes(وأما رمز املقارنة املسمى
م وفوناتيك لرتقية مهارة املعرفة عن مقارنة استخدام االندماج بني ميمي

.املدرسة الثانوية روضة املسلمني جننجوكالكالم يف 
)t-tes(وأما رمز املقارنة 

٤٥:

to= ١ ٢

١ ٢

:البيان
= Mاملتوسط من متغّري ١x)الفرقة التجريبية(
= Mاملتوسط من متغّري ٢y) الفرقة الضابطة(

= SEMاملتوسط فساد املتغري ١x)الفرقة التجريبية(
= SEMاملتوسط فساد املتغري٢y)الفرقة الضابطة(

:يرتجم من٤٤
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta:Rajawali Pers,٢٠٠٦) ١٩٣

٣١٤. املراجع ، صنفس ٤٥
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Ho=يف تعليم اللغة العربية مبهارة ميميم وفوناتيكالية طريقةعدم فع
الكالم

Ha =يف تعليم اللغة العربية مبهارة ميميم وفوناتيكوجود فعالية طريقة
.الكالم




