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 الثالث الباب

 طريقة البحث

 

 البحثنوع  -أ

 ينبغيإذ  26حتليل حبثو. يفاستخدمها الباحث  اليتطريقة البحث ىي الطريقة 
يقصد  اليتيأخذ منها للحصول إىل احلقائق  اليتللباحث أن يعُت مصادر احلقائق 

 استخدمها الباحث مبا يلي:  اليتا البحث العلمي. والطريقة ادلعينة ىذ يفإليها 
 نوع البحث .1

كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إىل قسمُت ومها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif) والطريقة الكمية (Kuantitatif) اليت. والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث 

قة كمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام عن األرقام العديدة. وعكسو طري تستغٍت
 العدديّة.

استخدمها الباحث ىي طريقة دراسات ميدانية. استخدم الباحث  اليتىذا البحث  وطريقة
ترقية  كتاب ادلقرر دلهارة االستماع حنوعالقة استخدامالطريقة الكمية لنيل البيانات عن 

إجياد البيان عن الشئ  يفيانات الرقمية كآلة . وىذه لنيل ادلعرفة باستعمال الباالستماعمهارة 
 27ادلقصود.
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 : يترجم من  
Suharsimi Arikunto, Metodologi Peneleitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 245  
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 : من يترجم  

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-I. h. 15  
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 فروض البحث  -ب
على مسألة البحث حىت مثوبة بالبيانات اجملموعة. وقد  مؤقتإن الفرضية إجابة     

فرضية البحث إىل نوعان وىي  (Suharsimi Arikunto)وىرسم اريكونطا قسم س
 . (Ho)والفريضة الصفرية  (Ha)الفريضة البدلية 

 الفرضية البدلية   -1

" الذي يكون variable x"دلت الفرضية أن فيها عالقة بُت متغَت مستقبل أو       
 "variable y" قبل أوغَت مست يف ىذا البحث يعٍت كتاب ادلقرر دلهارة االستماع

الذي يف ىذا البحث يعٍت مهارة االستماع، والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي 
لًتقية مهارة االستماع  كتاب ادلقرر دلهارة االستماععالقة استخداموجود ال
 بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو. الفصل العاشر لتالميذ

 الفرضية الصفرية   -2

و متغَت غَت  "variable x"س فيها العالقة بُت متغَت مستقبل دلت الفرضية أن لي
. والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي دلت على عدم  "variable y"مستقبل 

 لتالميذكتاب ادلقرر دلهارة االستماع لًتقية مهارة االستماع عالقة استخدامال
 بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو. الفصل العاشر

 

 البحث هيكل  -ج

" الكتاب ادلقرر دلهارة عالقة استخدام" حتت ادلوضوع  الباحثولقد وضع 
االستماع " حنو ترقية مهارة االستماع لتالميذ الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية 
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 ." احلكومية سيدوارجو

 البحث إىل مخسة أبواب كما يلي: خطة ول الباحثوحا
 : مقدمة الباب األول 

 خلفية البحث -

 ايا البحثالقض -

 أىداف البحث -

 أمهية البحث -

 رلال البحث وحدوده -

 توضيح ادلوضوع وحتديده -

 دراسة سابقة -

 خطة البحث -

  قدمبحث الباحث دراسة النظرية من موضوع البحث الذي ي:  الباب الثاين

   الباحث

 :وحيتوي ىذا الباب على ثالثة فصول

 كتاب ادلقررالفصل األول: مفهوم عن  

 ف كتاب ادلقررتعري -

 أىداف كتاب ادلقرر -

 الزيادة ونقصان كتاب ادلقرر -

 خطوات عامة طريقة ختمُت الصورة -

 ستماعالفصل الثاين: تبحث مهارة اال

 مفهوم مهارة االستماع -

 أمهية مهارة االستماع -
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 أىداف تعليم مهارة االستماع -

 طرائق تعليم مهارة االستماع -

 ستماعمشكالت تعليم مهارة اال -

 تقومي مهارة االستماع -

" الكتاب ادلقرر دلهارة االستماع عالقة استخدام: " الفصل الثالث
" حنو ترقية مهارة االستماع لتالميذ الفصل 

 " العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو

" الكتاب عالقة استخدام" بحث الباحث عن طريقة البحث عن يالباب الثالث: 
رة االستماع " حنو ترقية مهارة االستماع لتالميذ الفصل ادلقرر دلها

 :" العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو

 نوع البحث -

 ىيكل البحث -

 رلتمع البحث وعينتو -

 طريقة مجع البيانات -

 بنود البحث -

 حتليل البيانات -

" ة استخدامعالق" وحتليلها عن  غرض البياناتعن  الباب الرابع: تبحث الباحث
الكتاب ادلقرر دلهارة االستماع " حنو ترقية مهارة االستماع لتالميذ 

 :" الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو

 الثانوية احلكومية سيدوارجوالفصل األول: حملة التاريخ عن ادلدرسة 

 الفصل الثاين : االكتشاف مجع البيانات
 (Teknik Korelasi Rank) بغطاء صناعة عالقة متبادلة زنبيل -
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 (Product Moment) ادلستوى األمهّية   -1

 الباب اخلامس: اخلادتة

 االقًتاحاتو  اخلالصة

 

 مجتمع البحث وعينته  - د

 رلتمع البحث - أ 

 الذينىذا البحث  وأما اجملتمع يف 22البحث.  اجملتمع ىو مجيع ادلقاصد يف
بادلدرسة الثانوية احلكومية  الفصل العاشر يف اللغة العربية تالميذتتعّلمون ال
 .التالميذ  97.....فهي  سيدوارجو

 

 عينة البحث - ب 

و يف ىذا البحث  29ىي جزء من رلموعات وخصائص رلتمع البحث.
 .(Stratified Random Sampling)يستعمل الباحث  العينة العشوئية الطبيقية 

و أختالف يف مستها ذا يوجد االإ التطبيقيةاسُتخدمت العينة العشوئية 
ذا كان يف إختالفها ادلتغَّت. و لكن ا يؤثرطبيعتها بُت طبقتها, و مع ذالك 

 30ن يستخدم العينة العشوئّية.أف يف مستها فيجوز ختالطبقتها مل يوجد اال
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 طريقة جمع البيانات - ه

 ىذا البحث وقد استعمل الباحثالبحث من  البيانات ىي كل ما حتتاج
 كثَتة موافقة هبذا البحث كما يلي :  طرقا

 (observasi)طريقة ادلشاىدة  -0

وىي الوسيلة يف اكتساب اخلربات وادلعلومات من خالل من يشهد أو يسمع 
شخص كالواقعة الفعلية ىو دلعرفة سلوك ال. وادلقصود يف ادلالحظة 31عنو

عملية. وكذلك ألعرض تصوير احلياة االجتماعية. السلك حيث ينظر 
ة. لة مكتفيأتستعمل ادلالحظة إن مل تكن البيانات كثَتة حيث تكون ادلس

 لة أو غَت مشًتك.أمشًتكا يف ىذه ادلس وادلالحظة إما أن يكون الباحث

كتاب  ق يتطبف عملية التعليم و يف ث أن يعر سًتاتيجية يريد الباحهبذه اإل
بادلدرسة  الفصل العاشر لتالميذلًتقية مهارة االستماع  ادلقرر دلهارة االستماع

  الثانوية احلكومية سيدوارج

 (interview)طريقة ادلقابلة   -2

عتماد على أىداف امن جهة واحدة منظّمة ب ؤلبالتسا ادلراد هبا البيانات
اليت  اإلسًتاتيجيةوقام الباحث هبا جلميع البيانات وتكملها. وىي  32البحث،

كة لبة يف ادلدرسة و ادلدبرات احملر بوسيلة احملاورة شفويا مع الط تسلكها الباحث
على  التالميذبار أو الوثائق عن قدرة ذ للحصول على األخياللغوية و األسات

                                                           
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka:  يًتجم من 31

Cipta, 1997) hal. 144 
32
  :من يًتجم 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.126 
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 لًتقية مهارة االستماعالتكلم بالعربية وعن احملاوالت اليت قام هبا ادلدرسة 
 وكذالك ادلشكالت ادلواجهة وحلها وعن تأسيس ادلدرسة وما إىل ذالك.

 (angket) طريقة االستبيانات  -3

جابة ار اإلبُت باختييوالبيانات من ادلستج ىي األسئلة حلصول العلوم
 33جابات بالصفة ادلعلقة.اجملموعة اإل الصحيحة ذلم من

رير قبُت وىي التيىي األسئلة ادلكتب البيانات و ادلعلومات من ادلستج
البحث ىي  . و االستبيانات ادلستخدمة يف ىذاما يف أنفسهم ويعرفونوع
جابة جابة الصميمة من رلموعات اإلستبيانات ادلعلقة، ىو اختيار اإلاال
بادلدرسة ىذا االستبيان لب من ادلستجيبُت. ويعطى الباحث يط يالذ

طريقة الذين خيتارىم الباحث كالعينة. و ىذه ال الثانوية احلكومية سيدوارجو،
لًتقية بُت يف وجود ىذه الطريقة ة لنيل ادلعلومات عن أراء ادلستجيمستخدم

 مهارة االستماع.

 (Dokumentasi) طريقة الوثائق  -4

الوثائق تأيت من كلمة وثيقة مبعٌت األشياء ادلكتوبة. نظام الوثائق ىي 
وثائق الكتب واجملاّلت واجلرائد والالباحث يفتش عن األشياء ادلكتوبة مثل 

يستعمل  34وزلضر االجتماع والنظام وادلذكورات اليومّية وما إيل ذلك.
ادلدرسة  أحوال عن البيانات وادلعلومات إىل الطريقة للوصول الباحث ىذه

 تالميذ ىي ىذه ادلدرسة.ادلعّلمُت وال ومجلة وتارخيها

                                                           
 :Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta.يًتجم من: 33

2009 ), hal:142 
34
 :من يًتجم 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal.131 
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 ( tes)  طريقة االختبار  -5

بة مسطورا و جوبة و ادلطلعلى الفرد لنيل األ ىي آلة مقدمة اليت تعطي
ىذه الطريقة لنيل احلقائق و ادلعلومات  أو لسانا أو فعال. يستخدم الباحث

الفصل  تالميذلًتقية مهارة االستماع ل كتاب ادلقرر دلهارة االستماع قيتطبعن 
كتاب االختبار قبل و بعد تطبيق  . بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو العاشر

 ادلقرر دلهارة االستماع.

 

 بنود البحث  - و

واستعمل الباحث  35استخدم الباحث جلمع بيانات. اليت آلةبنود البحث ىو 
 أدوات البحث كثَتة منها:

دلهارة اللغة العربية رلموعة األسئلة لنيل احلقائق وادلعلومات عن تعليم  -0
 .بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجوو تدريسها   االستماع

وتأثَتىا  دلهارة االستماع اللغة العربيةتعليم ة ادلالحظة دلعرفة عملية الصفح -2
بادلدرسة الثانوية احلكومية  ادلقرريف الكتب  االستماعحنو ترقية مهارة 

 .سيدوارجو

علومات الوثائق ادلكتوبة والصور يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات وادل -3
 االستماعحنو ترقية مهارة   اللغة العربية دلهارة االستماع عن ادلدرسة والتعليم

 . بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو قرر كتب ادليف

لنيل احلقائق وادلعلومات عن  أو االختبارات رلموعة األسئلة و التمرينات -4
" الكتاب ادلقرر دلهارة االستماع " حنو ترقية عالقة استخدامعالقة استخدام

                                                           
 

35
 Arikunto Suharsimi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT:من يترجم  

Rineka Cipta. Hal 136 
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مهارة االستماع لتالميذ الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية احلكومية 
 .يدوارجوس

 تحليل البياناتطريقة   - ز

  يف ادلستخدمة السؤال من لإلجابة الطرائق من أحد ىو البيانات حتليل

 األرقام من حقائق وىي الكّمّية حقائق الباحث قّدم الفرصة ىذه يف البحث قضايا

 36.اإلحصائّية بالطريقة ةدّ ادلرت

  : ىو الباحثة يستعمل الذي الرموز ّماوأ

 (Prosentase)رمز ادلأوية  -0

لًتقية مهارة  كتاب ادلقرر دلهارة االستماع رموز ادلأوية لتحليل البيانات عن
اليت  بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو الفصل العاشر تالميذاالستماع ل

 ل عليو الباحث  بطريقة االستبيانات وىي :حص

P =  x 100 

 البيان:

= P النسبة ادلائوية 

= F جابةتكرار اإل 

= N بُتيعدد ادلستج 

                                                           
36
  Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),.50: يًتجم من 
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اض العلمي, الفًت أّما التفسَت والتعيُت يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق ا
 ادلقدار الذي قّدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي : فيستعمل الباحث

 النتيجة النسبة ادلئوية

 جّيد %76 - %100

 مقبول %51 - %75

 ناقص %26 - %50

 قبيح %10 - %25

 

 (Product Moment) رمز ادلستوى األمهّية  -2

مهّية مقارنة برمز ادلستوى األ األخصائيةاستخدم الباحث الطريقة  
والفرقة الّضبطّية يف تدريس  التجريبيةكفاءة الطالب بُت الفرقة   إىلالوصول 

كفاءة الطالب   إىلالقراءة. إذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بُت الوصول 
 (Ho)والفرقة الّضبطّية فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية  التجريبيةللفرقة 

 تطبيق " كتاب ادلقرر دلهارة االستماع لتالميذ بُتعالقة مردودة، مبعٌت وجود 
أو بالعكس إذا بعد  بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو الفصل العاشر

 التجريبيةكفاءة الطالب للفرقة   إىلالتحليل ال يوجد الفرق بُت الوصول 
مقبولة، مبعٌت ليس  (Ho)والفرقة الّضبطّية فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية 

 الفصل العاشر " كتاب ادلقرر دلهارة االستماع لتالميذعالقة استخداماك ىن
 بادلدرسة الثانوية احلكومية سيدوارجو
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  (Product Moment) القائدة والتفسَت على قيمة قائدة رمز ادلستوى األمهّية 
 ىي:

r x y  = 
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r x y  ادلستوى األمهية =(Product Moment) 

N  عدد ادلستجبُت = 

∑XY  مجلة حاصلة الضرب من قيمة =X  وقيمةY 

∑X  مجلة مجيع قيمة =X 

Y∑  مجلة مجيع قيمة =Y 

 


