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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
 نوع البحث  - أ

و مها الطريقة الكيفية و الطريقة الكمية. الطريقة  البحث ينقسم إىل طريقتني
رقام العددية فيها، و الطريقة تستخدم احلساب و األ الاليت الكيفية هي الطريقة 
طريقة البحث أما   ٣٧.رقام العدديةستخدم احلساب و األاليت تالكمية هي الطريقة 

الطريقة الكمية، الن املسألة هي املتفرّع   يف هذا البحث هيالباحثة اليت استخدمت 
هم يفضل بف تعليم يعين يف احلقيقة تعليم االستماع هوبني احلقيقة و الواقع. 

ة. و لكن الواقع تعليم االستماع يف هذا املدرسة بااملسموع و ال بالنظر إىل الكت
 .راءة و يسمعه الطالب بالنظر إىل الكتابةيستخدم الطريقة الق

واعتمادا على موضوع البحث كانت طريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة 
مواد هي طريقة التجربة. استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات عن فعالية 

 لرتقية مهارة االستماع.تعليم االستماع باستخدام وسيلة أشرطة التسجيل 
رة مسألة البحث و مقر فروض البحث العلمى هي اإلجابة املقّيدة على 

 بالبيانات اجملموعّية.
 بحث نوعان و مها الفروض البدلّية"و قال سوهارمسي أركونطا: إّن فرضّية ال

 ٣٨"ريّةو الفروض الصف

 يرتجم من:  ٣٧
Nana syaodih, Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosda karya, ۲۰۰٥), ٥۲ 

 يرتجم من:  ٣٨
Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian (Jakarta: Rineka Cipta, ۲۰۱۰), Cet. Ke-XIV. ۱۱۲ 

                                                             



36 
 

و  الفروض البدلّية: دّلت الفرضّية أّن فيها العالقة بني متغّري مستقلّ  -١
قّل. و الفرضية البدلّية هلذا البحث هي هذا التصميم متغّري غري مست

املواد التعليمية يستطيع أن يرقّي مهارة االستماع الطالب الفصل السابع 
 موجوكرطا-يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية موجوسارى

الفروض الصفريّة: دّلت الفرضّية أّن ليست فيها العالقة بني متغّري  -٢
غري مستقّل. و الفرضية الصفريّة هلذا البحث هي هذا  مستقّل و متغّري 

التصميم املواد التعليمية ال يستطيع أن يرقّي مهارة االستماع الطالب 
-الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية موجوسارى

 موجوكرطا.
 

 هيكل البحث - ب
 هيكل البحث يسمى بتصميم البحث و هو تألف خطة و بنية البحث

حلصول األجوبة من األسئلة البحث. بتصميم البحث يستطيع أن يسهل الباحثة 
 ٣٩.لتجيب أسئلة البحث موضوعيا و اقتصاديا و متاما

مت الباحثة حبث التجربة، و هي جتربة اإلنتاج. املراد بتجربة اإلنتاج استخد
احملدد.  هي جتربة تصميم مادة تعليم مهارة االستماع اليت أعدهتا الباحثة يف الفصل

لنيل املعلومات هل تصميم مواد تعليم االستماع فعالية مقارنة من  هدف التجربة
املواد يف الكتاب املقرر. لذا تستطيع أن جتري التقدير بالتجربة و هي املقارنة بني 

تستطيع أن جتري التجربة باملقارنة  املواد القدمية و املواد اجلديدة اليت أعدهتا الباحثة.

 :یترجم من.  ۳۹
N.Fred Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavioral, Terjemahan Landung R. Simatupah, (Yogyakarta: 
Gajah mada university press, 2003), 483 
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بار القبلي و االختبار البعدي. لذا استخدامت الباحثة تصميم البحث هي بني االخت
 فرقة االختبار القبلي و البعدي كما يلي:
 

O١                                    X                                               O٢ 

 الصورة : التجربة (االختبار القبلي و االختبار البعدي)

١O  =بلي، يعين النتيجة قبل استخدم املواد التعليمية لالستماعقاالختبار ال 

٢O االختبار البعدي، يعين النتيجة بعد استخدمها = 

هي نتيجة الطالب يف  ١Oأن  الشرحمن الصورة السابقة تستطيع أن تعطي 
هي نتيجتهم O ٢اختبار مهارة االستماع قبل استخدام املواد التعليمية لالستماع و 

  اختبار مهارة االستماع بعد استخدام املواد التعليمية.يف
 

 و عينته مجتمع البحث - ت
تخدمة لتعميم حصول شخاص املسهو مجيع األفراد أو األجمتمع البحث 

البحث. إذا ارادت املالحظة مجع عناصر يف والية املالحظة فيسمى مبالحظة 
يف املدرسة  الفصل السابع مع البحث يف هذا البحث هو الطالبو جمت ٤٠اجملتمع.
 .فصول تسعةموجوكرطا. الذي تتكون من -اإلسالمية احلكومية موجوسارى املتوسطة
 طالبا. ٤٠الفصل طالبا و كل  ٣٦٠و عدده 

 . يرتجم من: ٤۰
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
108 
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إذا كان اجملتمع البحث من  ٤١بعض من اجملتمع البحث.عينة البحث هي 
 ٤٢عينة البحث. أن يدرس كلهم لذلك يستطيع أن يأخذفال ميكن الباحثة عدد كبري 

حثة العينة بطريقة العينة الباتستخدم أما يف هذا البحث نظر إىل عدد الطالب فيها ف
ت الباحثة هذه و أخذ ".و ت بو  أن هناك فصل الفائق يعين فصل "أل الفائق،

الذي مشهور بأمهار الفصل، و لكن  بتريد أن ختترب طالب الفصل الطريقة ألن 
 ليس كلهم مهري يف اللغة العربية.

 
 ع البياناتطريقة جم - ث

ليه الباحثة يف هذا البحث. أّما الطريقة اليت حتتاج إالبيانات هي كل ما 
 :جلمع البيانات يف هذا البحث فهي دمها الباحثةتستخ

  طريقة املالحظة -١
خالل  اخلريات و املعلومات منالباحثة يف النساب ا وسيلة استخدمته هي

د األعراض و األمرات مث كتبها و اهما تشاهد أو تسمع منه و هي طريقة مش
 .الحظة مباشرة و غري مباشرةتكون امل

دم الباحثة هذه ختست .ي املالحظة املباشرةأّما املالحظة يف هذا البحث ه
لم يف إلقاء حالة املدرسة و بيئتها و قدرة املع نالطريقة جلمع البيانات ع

اإلسالمّية احلكومّية  املتوسطة درسةمب االستماع مهارة تعليم املعلومات و عملية
 .اموجوكرط-موجوساري

 

 ١٠٩ نفس املراجع. ص.  ٤۱
 . يرتجم من: ٤۲

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 81 
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  طريقة املقابلة -٢

املعلومات و البيانات شفويّا من هي حوار بني املقاِبل و املقاَبل لنيل  ابلةقامل
البيانات من رئيس و تستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل  ٤٣.أشخاص البحث

املدرسة و مدرس اللغة العربية عن أحوال املدرسة و تارخيها و ملعرفة أراء األساتيذ 
 .يف تلك املدرسة االستماع عن تعليم مهارة

أما البيانات اليت يقصد هبا الباحثة هي البيانات اليت تتعلق مبشكلة البحث 
ة االستماع ملعرفة مقارنة من عملية التعليم اجلاري قبل تصميم مادة تعليم مهار 

بني مادة تعليم مهارة االستماع السابقة اجلارية اليت يستخدمها مدرس اللغة 
العربية يف تعليم مهارة االستماع و مادة تعليم مهارة االستماع اجلديدة اليت 

  يستخدمها الباحثة أو مدرس اللغة العربية و جدير اإلعداد و الئقه.

 ختبار طريقة اال -٣

االختبار تستخدمه الباحثة لقياس قدرة الطالب عن مهارة االستماع قبل 
هو االختبار القبلي ملعرفة قدرة الطالب  و ٤٤.جتربية املادة التعليمية و بعدها

على مهارة االستماع قبل تطبيق املواد التعليمية املعدة. و يتم ذلك عن طريق 
يعقد االختبار البعدي ملعرفة مطالبتهم أن يعملوا التدريبات االستماعية. كما 

فعالية املواد التعليمية املعدة لرتقية قدرة الطالب يف االستماع، و يتم ذلك أيضا 
 عن طريق مطالبتهم بأن يعملوا التدريبات االستماعية.

 يرتجم من :٤٣
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 132 

 ١٢٧. نفس املراجع. ص.  ٤٤
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قبل و االختبار بعد الاالختبار  :يف هذا البحث استعملت الباحثة االختبارين
فعالية تصميم مواد تعليم استماع ين ملعرفة التجريب. و تطبيق هذا االختبار 

. و لتحاسب الطالب فصل السابع مبدرسة اإلسالمية موجوساري موجوكرطا
 الدراجات لكل طالب يف االختبارين فاستعملت الباحثة هذا املعايري يف التقومي:

 المعايير لتقويم مهارة االستماع
 الخصائص الدرجة المعيار الرقم

 سداد املفردات ١

 . ٧-١خطأ متييز املفردات بني  ١٠٠-٧٦
 .١٤-٨خطأ متييز املفردات بني  ٧٥-٥٦
 .٢٠-١٥خطأ متييز املفردات بني  ٥٥-٤٠
 ٢١خطأ متييز املفردات أكثر من  ٣٩-١٠

٢ 
طويلة الكلمات و 

 قصريهتا

 .٥-١اخلطأ بني  ١٠٠-٧٦
 .١٠-٦اخلطأ بني  ٧٥-٥٦
 .١٥-١١اخلطأ بني  ٥٥-٤٠
 ١٥اخلطأ أكثر من  ٣٩-١٠

٣ 
يب األسئلة جي

 صحيحا

 كل األسئلة ذو نتيجة عشرةعدد األسئلة عشرة و  
 ب كل األسئلة صحيحايجي ١٠٠
 ب األسئلة صحيح واحديجي ١٠

 فهم املسموع ٤

 يفهم املسموع جيدا ١٠٠-٧٦
 يفهم املسموع مقبوال ٧٥-٥٦
 يفهم املسموع ناقصا ٥٥-٤٠
 يفهم املسموع ضعيفا ٣٩-١٠
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 بنود البحث - ج
و استعملت  ٤٥بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع بيانات.

 الباحثة كثري من أدوات البحث، منها:
املواد التعليمية لالستماع لرتقية مهارة االستماع  فعاليةصفحة املقابلة ملعرفة  -١

موجوساري املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة مبسابع الفصل ب لطال
 .موجوكرطا

فعالية املواد جمموعة األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن  -٢
درسة مبسابع الفصل ب التعليمية لالستماع لرتقية مهارة االستماع لطال

بإعطاء تلك األسئلة و . املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا
تعليمية و بعده. و تؤخذ نتائج من التمرينات قبل استخدام هذه الطريقة ال

 تلك األسئلة و التمرينات على قواعد اللوحة كما يلى:
 

  القبلي االختباري الطالب ف جدول نتائج

 األسماء الطالب رقم
 االختبار

 النتيجة
 الثالث الثاني األول

      
      
      

 

 من: يرتجم ٤٥
Suharsimi Arikunto. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. 136 
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 ي االختبار البعديالطالب فجدول نتائج 

 الطالباألسماء  رقم
 االختبار

 النتيجة
 الثالث الثاني األول

      
      
      

 
 تحليل البيانات ةطريق - ح

هي أحد طرائق إجابة األسئلة يف قضايا البحث، و تستخدم الباحثة رمز 
املقارنة لنيل املعرفة عن مقارنة من قبل و بعد تطبقها لرتقية مهارة االستماع مبدرسة 

 .٤٦موجوكرطا-احلكومية موجوسارياملتوسطة اإلسالمية 
متحان طريقة إل بالقائدة: رمز املقارنة بالطريقة اإلحصائية ةالباحث تاستخدم

املواد التعليم االستماع قبلية و بعدية يف املدرسة املتوسطة  ملعرفة فعالية البحث و
 .اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا

 هي : املقارنةرمز وأما القاعدة والتفسري على قيمة 
  رمز النسبة املائوية هي كما يلي: رموز حتليل البيانات، و ةالباحث تاستخدم

 .رمز املقارنة و
 رمز النسبة املائوية )۱

هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة األوىل، و  ةالباحث تاستخدم  
 أما رمز النسبة املائوية فهى كما يلي: قضايا البحث. يف الثانية

 ٢٧٦. نفس املراجع. ص.  ٤٦
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P = 𝐹
𝑁

 x 100 % 

 
 النسبة املائوية = P ن  :البيأ

 F = تكرار االجابة 

N = عدد املستجبني 

 : ٤٧أما التفسري والتعيني هبذا الرمز وهى كما يلي
 

90 % - 100 % 

70 % - 89 % 

50 % - 69 % 

0 % - 49 % 

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 
  رمز املقارنة )٢

ىل كفاءة املقارنة مقارنة الوصول إ استخدمت الباحثة الطريقة االحصائية برمز 
ىل  يف تدريس االستماع. إذا وجد بعد التحليل الفرق بني الوصول إ الطالب

فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية مردودة، مبعىن وجود فعالية كفاءة الطالب 
مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ليم االستماع قبلية و بعدية فيتعمواد  بني

ىل  ق بني الوصول إأو بالعكس إذا مل يوجد بعده الفر  .موجوكرطا موجوساري
أنه ليس  عىنامل مقبولة، ذا يدّل على أّن الفرضية الصفريةكفاءة الطالب. فه

 نفس المراجع : ٤۷
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h.319 
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مدرسة ليم االستماع قبلية و بعدية يف تعمواد هناك فعالية بني استخدام 
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا

 هي:و ٤٨الرمز املقارنة،القائدة والتفسري على قيمة قائدة 

t =
Md

� ∑ x2d
N(N− 1)

 

  :  البيان

 =     Md   القبلي و البعدياملتوسط من اإلختالف 

=       xd  االحنراف من كل موضوع(d-Md) 

∑x2d =     مجع الرتبعية  

=        N  العينة جمموع 

=      d.b   حيدد بN-1 

  

 نفس املراجع : ٤٨
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h.349 

 

                                                             


