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 الثالث الباب
 البحث منهجية

 
 ينبغي إذ 1 .حبثها حتليل يف الباحثة استحدمها اليت الطريقة ىي البحث طريقة

 إليها تقصد اليت احلقائق إىل للحصول منها تأخذ اليت احلقائق مصادر يعٌن أن للباحثة
 : يلي مبا الباحثة استخدمها اليت دلعينةا والطريقة. العلمي البحث ىذا يف
 البحث نوع . أ

 الكيفية الطريقة ومها قسمٌن إىل تنقسم البحث طريقة أن عرفنا كما

(kualitatif ) الطريقة الكمية و(kuantitatif) . طريقة الكيفية ىي طريقة البحث وال
ا احلساب اليت تستغين عن األرقام العديدة . وعكسو طريقة كمية فإهنا يكون فيه

 واألرقام العدديّة .

.  ميدانية دراسات طريقة ىي الباحثة استخدامها اليت البحث ىذا وطريقة
 و الصورة طريقة تطبيق فعالية عن البيانات لنيل الكيفية الطريقة الباحثة استخدم
 ادلعرفة لنيل وىذه الكمّية، الطريقة إىل يواصل مث.  اكالم مهارة لتعليم الصورة

 .ادلقصود الشيء عن البيان إجياد يف كالة الرقمية البيانات باستعمال

 بالبيانات ومقّررة البحث مسألة على مقيدة إجابة ىي البحث فروض وأما
 (Ha) لبديلةا الفرضية وىي نوعان البحث ةفريض إن:  مسي سوىر قال 2.اجملموعة

.  (Ho) والفرضية الصفرية
3
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 البحث فروض الباحثة تقدم سوف اليت األساسية األسئلة على واعتمادا
 : كماتلي وىي ، التايل البحث يف صواهبا حتقق اليت

 (Ha) البديلة الفرضية .1

 ومتغًن "variabel x"  أو مستقبل متغًن بٌن عالقة فيها أن الفريضة دلت
 فعالية يوجد ىي البحث ذلذ البدلية والفرضية. "variabel Y" مستقبل غًن

 الكالم مهارة تعليم يف (picture and picture) والصورة الصورة الطريقة تطبيق
 .سيدوارجو ادلتوسطة الدين زين مبدرسة السابع الفصل لطالب

 (Ho) الصفرية الفرضية .2

 variabel"فيها العالقة بٌن متغًن مستقبل  تأن ليس ،لفرضيةدلت ا

x"  و متغًن غًن مستقبل"variabel Y"  بحث ىي ة الصفرية ذلذا الالفرضي. و
 (picture and picture) والصورة الصورة الطريقة تطبيقدلت على عدم  فعالية 

 توسطةادل الدين زين مبدرسة السابع الفصل لطالب الكالم مهارة تعليم يف
 .سيدوارجو

 
 البحث خطوات .ب

 : البحث تصميم مراحل 3 ىنك البحث، ىذه في

 .الميدان في قبل األولية مشروع
 .مشكلة وحتديد ادلدرسة مراقية

 .لالىتمام مثًنة وعناوين البحث مشاكل صياغة
 .البحوث حات مقرت تقدمي
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 .البحثية حات ادلقرت من رلموعة
 .البحثي ادلقرتح االمتحان

 .البحثي ادلقرتح تنقيح

 .الدورة الثانية المسودة في تكون عندما
 .بالكلية البحوث من إذن من رسالة تقدمي
 .الرصد مواقع

 .والطالب ادلعلمٌن مقابالت
 االستبيانات توزيع
 .ادلوضوع ادلدرسٌن أسلوب باستخدام االختبار ماقبل تنفيذ
 .الباحثٌن تطبيق مت ليتا الوسائط باستخدام اختبار بعد ما تنفيذ

 الميدان في النهائية المسودة بعد
 ادليدان من عليها احلصول مت اليت البحوث بيانات مجع

 .ادليدان من عليها احلصول مت اليت البحثية البيانات وصف
 .الدراسة نتائج العثورعلى

 .البحثية البيانات وصف
 .البحثية التقارير إنشاء

 .البحثية التقارير من رلموعة
 .البحثية التقارير دراسة
 .البحثية التقارير تنقيح

 

 



22 
 

 وعينتو البحث مجتمع .ج

 : يلٌن فيما شيئان الفصل ىذا يشمل

 (Populasi) البحث رلتمع .1

 ىذا يف رلتمع  4. حبث يف األشخاص و األفراد مجيع ىو حبث رلتمع
 الّدين زينو متوسطة درسةمب ةبعس الفصل طالب مجيع من بتكون لبحث

 .سيدوارجو

 (Sampel) البحث عينة .2

  5. منو نائبا يكون الذى حبث رلتمع من بعض ىي حبث عينة
 رلتمع كل تبحث أن للباحثة الميكن ألهنا الطريقة ىذه الباحثة واستخدمت

 Purposive 6 يعىن حبث ىذا يف العٌن فطريقة. والوقت قدرة زلدودة بسبب حبث

Sampling. 

 البيانات جمع يقةطر  .د

ىذا البحث وقد إستعمل الباحثة البحث من  البيانات ىي كل ما حتتاج
 كثًنة موافقة هبذا البحث كما يلي :  طريقة

 (observasi) طريقة ادلالحظة .7

                                                             
  : يرتجم من  4

Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cetakan Ke-XVII. Hal. 61 
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وىي وسيلة يف اكتساب اخلربات وادلعلومات من خالل من يشهد أو 
شخص كالواقعة الفعلية وادلقصود يف ادلالحظة ىو دلعرفة سلوك ال 1 يسمع عنو

عملية. وكذلك ألعرض تصوير احلياة االجتماعية. السلك حيث ينظر 
ة. تستعمل ادلالحظة إن مل تكن البيانات كثًنة حيث تكون ادلسئلة مكتفي

 .مشرتكا يف ىذه ادلسئلة أو غًن مشرتك أن يكون الباحث وادلالحظة إما
 تطبيققعالية  ف عملية التعليم و يفهبذه االسرتاتيجية يريد الباحثة أن يعر 

 لطالب الكالم مهارة تعليم يف (picture and picture) والصورة الصورة الطريقة
 .سيدوارجو ادلتوسطة الدين زين مبدرسة السابع الفصل

  (interview) قابلة طريقة ادل .2
ادلراد هبا البيانات بالتسائل من جهة واحدة منّظمة بإعتماد على 

هبا جلميع البيانات وتكملها. وىي  ةوقام الباحث 8. أىداف البحث
بوسيلة احملاورة شفويا مع الطلبة يف ادلدرسة  الباحثةاالسرتاتيجية اليت تسلكها 

و ادلدبرات احملاركة اللغوية و األساتذ للحصول على األخبار أو الوثائق عن 
يف تعليم قدرة الطالب على التكلم بالعربية وعن احملاوالت اليت قام هبا ادلدرسة 

رسة وما وكذالك ادلشكالت ادلواجهة وحلها وعن تأسيس ادلد مهارة الكالم
 إىل ذالك.

  (Dokumentasi)  طريقة الوثائق .3
الوثائق تأيت من كلمة وثيقة مبعىن األشياء ادلكتوبة. نظام الوثائق ىي 

الكتب واجملاّلت واجلرائد والوثائق الباحثة تفتش عن األشياء ادلكتوبة مثل 
                                                             

 : يرتجم من  7

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997) . 144 
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 : يرتجم من 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006). 126 
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يستعمل الباحثة  9اليومّية وما إيل ذلك. وزلضر اإلجتماع والنظام وادلذكورات
 ادلدرسة وتارخيها أحوال عن البيانات وادلعلومات إىل الطريقة للوصول ىذه

 ادلعّلمٌن والّطالب ىي ىذه ادلدرسة.  ومجلة
 (Angket)طريقة االستبيانات  .4

ىي األسئلة حلصول العلومات والبيانات من ادلستجبٌن باختيار االجابة 
ىي األسئلة ادلكتب 70الجابات بالصفة ادلعلقة.اجملموعة ا الصحيحة ذلم من

البيانات و ادلعلومات من ادلستجبٌن وىي التفرير عما يف أنفسهم ويعرفونو. و 
ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي اإلستبيانات ادلعلقة، ىو اختيار االستبيانات 

 لب من ادلستجبٌن.االجابة الصميمة من رلموعات االجابة الذى يط
 ، سيدوارجو ادلتوسطة الدين زين مبدرسةويعطى الباحثة ىذا االستبيان 

الذين خيتارىم الباحثة كالعينة. و ىذه الطريقة مستخدمة لنيل ادلعلومات عن 
 .ادلستجبٌن يف وجود ىذه الطريقة لتعليم مهارة الكالم أراء

 (tes) االختبار .5

تبار ىو من إحدى طريقة مجع البيانات لنيل البيانات عن كفاءة االخ
الطالب يف ادلهارات اللغويات األربعة . استخدم الباحثة ىذه الطريقة دلعرفة  

 picture and)رة كفاءة مهارة الكالم لطالب باستخدم طريقة الصورة و الصو 

picture)  ادلتوسطة الدين زين مبدرسةو بعدىا يف الفصل السابع  قبلها 
 . سيدوارجو

 

                                                             
 737جع ، نفس ادلر   9

  يرتجم من: 70
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta: 2009 ), hal:142 
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 البحث بنود. ه
 واستعملت. 77 بنود البحث ىو الة استخدمت الباحثة جلمع بيانات

 :منها كثًنة البحث أدوات الباحثة
 picture and) الصورة و الصورة طريقة تطبيق فعالية دلعرفة ادلالحظة صفحة .7

picture) الدين زين مبدرسة السابع الفصل لطالب الكالم مهارة تعليم يف 
 .سيدوارجو ادلتوسطة

 ادلعلومات و البيانات إىل للوصول الوثائق طريقة يف الصور و ادلكتوبة الوثائق .2
 يف (picture and picture) الصورة و الصورة طريقة تطبيق فعالية ادلدرسة عن

 ادلتوسطة الدين زين مبدرسة السابع الفصل لطالب الكالم مهارة تعليم
 .سيدوارجو

 طريقة تطبيق فعالية نع وادلعلومات احلقائق لنيل التمرينات و األسئلة رلموعة .3
 لطالب الكالم مهارة تعليم يف (picture and picture) الصورة و الصورة
 .سيدوارجو ادلتوسطة الدين زين مبدرسة السابع الفصل

 البيانات تحليل. و
البحث  المتحان طريقة  ”Uji T“:  بالقائدة بالطريقة الباحثة استخدم

 مهارة تعليم يف (picture and picture) صورةال و الصورة طريقة تطبيق فعاليةودلعرفة 
 .سيدوارجو ادلتوسطة الدين زين مبدرسة السابع الفصل لطالب الكالم

 ادلأوية النسبة رمز:  يلي كما وىي ، البيانات حتليل رمز الباحثة واستخدم
(prosentase) ادلقارنة  ورمز(t-tes) 

                                                             
 : من يترجم  11

Arikunto Suharsimi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. Hal 136 
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 (Prosentase) رمز النسبة ادلائوية (1
حثة ىذا الرمز لنيل اإلجابة عن ادلسئلة األوىل, الثانية, استخدم البا

 اما رمز النسبة ادلائوية كما يلى: والثالثة ىف قضايا البحث.
  P = 

N

F  x 100 % 
 االنسبة ادلائوية = P البيان  :

 F = تكرار االجابة 
N = عدد ادلستجبٌن 

 
 :72اما التفسًن والتعيٌن هبذا الرمز وىى كما يلى

76 % - 100 % 

56 % - 75 % 

40 % - 55 % 

10 % - 39 % 

 جيدا

 مقبوال

 ناقصا

 قبيحا

 
 (t-tes) ادلقارنة رمز (2

عرفة مقارنة دل (t-tes) ادلقارنة برمز اإلحصائية الطريقة الباحثة استخدم
يف تدريس الكالم.  بٌن الفرقة التجريبّية والفرق الّضبطّيةالوصول إىل كفاءة الطالب 

 كفاءة الطالب للفرقة التجريبّية  وجد الفرق بٌن الوصول إىلد التحليل يإذا كان بع

                                                             
72

  يرتجم من  

:  Arikunto. 2006. “Prosedur….. Hal 246 
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عىن وجود ردودة، مبم (Ho)والفرقة الّضبطّية فهذا يدّل على أن الفرضية الصفرية 
 يف الطالبكفاءة و  (picture and picture) بٌن تطبيق طريقة الصورة والصورة ليةفعا

أو  سيدوارجو لدين ادلتوسطةمبدرسة زين اتعليم مهارة الكالم لطالب فصل السابع 
يوجد الفرق بٌن الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة  بالعكس إذا بعد التحليل ال

قبول، مبعىن م (Ho)الّضبطّية فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية  التجريبّية والفرقة
كفاءة و  (picture and picture)ليس ىناك فعالية بٌن تطبيق طريقة الصورة والصورة 

 مبدرسة زين الدين ادلتوسطةتعليم مهارة الكالم لطالب فصل السابع  يف لطالبا
 .سيدوارجو

 ىي : "Uji T"القائدة والتفسًن على قيمة قائدة 
 و مهارة الكالم (picture and picture)تطبيق طريقة الصورة والصورة بٌن   

 
 

  

√
∑   

      

=  t 

 

 من قبل جتربية وبعدىاخالف  (Mean)ادلتوسط   
  xd           =  اف على كل الفاعلاإلخنر 
 اجلملة مربع اإلخنراف  =        ∑  
  N            = فاعل يف العنية 

Ho           = عدم تأثًن بٌن تطبيق طريقة الصورة والصورة(picture and 

picture)  مهارة الكالمو 
Ha         =  بٌن تطبيق طريقة الصورة والصورة وجو التأثًن(picture and 

picture ) مهارة الكالمو 


