الباب الثالث
منهج البحث
أ .موقع البحث وموعده
 .1موقع البحث
وأما موقع ىذا البحث فهو مدرسة النور ادلتوسطة اإلسالمية تنجيانج
 ،حيث تدرس الباحثة يف الصف السابع من تلك ادلدرسة .وتقوم الباحثة
بالتخطيط واإلجراء وادلالحظة والتفكي.
 .2موعد البحث
وأما موعد البحث فهو التالميذ يف الصف السابع من مدرسة النور
ادلتوسطة اإلسالمية تنجيانج .وعدد التالميذ يف الصف السابع وثالثون
تلميذا .وتتكون التالميذ من واحد وعشرين رجال وتسعة امرأة.
وأما وقت البحث بدئت من التاريخ  25يوليو حىت  6سبتمبي السنة
الدراسية  .2119 - 2118بالتفصيل كما يلي:
الدرس
اللغة العربية

تخطيط البحث

وقت التنفيذ

تخصيص البحث

قبل الدورة

 25يوليو

 45 x 2دقيقة

الدورة األوىل

 31اغوسطوس

 45 x 2دقيقة

الدورة الثانية

 6سبتمبي

 45 x 2دقيقة
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ب.منهج البحث
وأما طريقة البحث الىت تستخدم يف ىذا البحث ىي طريقة إجرائية.
ىذه الطريقة إحدى من طرق البحث الىت تستخدم ادلتخصني يف التعلم
زلاولة لتحليل ادلشكلة على الدراسة يف عملية التعلّم و التعليم.
يًتكب البحث اإلجرائي من لفظ البحث واإلجرائي والفصل ،ببيان
مايلي :
 .1البحث ىو الذي يشي إىل أنشطة ادلراقبة للموضوع باستخدام
الطريقة وقواعد ادلنهج ادلعني للوصول إىل البيانات أو ادلعلومات
ادلفيدة يف ترقية جودة شيء ىف اىتمام ادلصلحة وذي أمهية للباحثة.
معني .وتركيب
 .2اإلجرائي ىو حركة من األنشطة ادلتعمدة لغرض ّ
البحث من سلسلة دورة أنشطة التالميذ.
 .3الفصل ىو رلموعة التالميذ يف نفس الوقت تسلمت الدرس من
ادلدرس.

1

البحث اإلجرائي ىو البحث ادلستخدم يف الفصل لتحسني نتائج
عملية التعليم 2.إذن ،البحث اإلجرائي ىو عملية ادلراقبة لعملية التعليم اليت
يلقيها ادلدرس إىل التالميذ .وبذالك ،حبث إجرائي يتكون من ثالثة أطراف،
وىي الباحثة وادلدرس والتالميذ كي يقدروا على انعقاد األنشطة يف ترقية
نتائج تعلم التالميذ.
Suharsimi, dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara 2009) h. 58
ibid
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2

ج .إجراءات البحث
إجراءات البحث ادلنفذة ينقسم إىل شكل دورة األنشطة ادلتعمدة
على منوذج كيميس ومج تغرت

(.)Kemmis dan Mc Taggart

وىذا التصميم

يتكون من أربع خطوات ،وىى التخطيط واإلجراء وادلالحظة والتفكي.

3

واخلطوة عنده قابلة بالنظر إىل ىذه الصورة:
 Pelaksanaanاإلجراء

 Observasiادلالحظة

الدورة ااألوىل

Perencanaanالتخطيط

Refleksiالتفكي
 Pelaksanaanاإلجرائي

Observasiادلالحظة

الدورة الثانية

Perencanaanالتخطيط

Refleksiالتفكي

الدورة اآلتية
صورة 3.1
M. Djunaidi Ghony, Penelitian Tindakan Kelas, (UIN Malang Press, 2008),
h. 15
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3

صورة البحث اإلجرائي منوذج التصميم كيميس ومج تغرت
()Kemmis dan Mc Taggart

وأما خطوات البحث اإلجرائي عند كيميس ومج تغرت فهى:

4

 .1التخطيط
ىو تنظيم ختطيط اإلجرائي وحبثو .ىو سلسلة من اإلجراءات ادلخطة
لتحسني ما حدث 5.القسم األول من تصميم البحث اإلجرائي يتكون من
ختطيط اإلجرائي الذي ينفذ لتحليل ادلشكلة ادلثبت .األنشطة ادلنفدة يف ىذه
اخلطوة ىى تنظيم إعداد عملية التعليم بتعيني تصميم التعليم ادلناسب وإعداد
مواد الدرس وتنظيم آلة مالحظة الدروس وصناعتها ادلستخدمة يف البحث
لنظر أنشطة ادلدرس والتالميذ يف عملية التعليم وصناع التخطيط لتحسني
نتائج اختبار التالميذ متابعة منو وختطيط دلعاجلة البيانات من نتائج البحث.
 .2اإلجرائي
ىو الذى يقوم بو ادلدرس وعاية ورقابة 6.ويف ىذه اخلطوة ينفذ
الباحث عملية التعليم ادلناسب مبالحظة ادلدرس من قبل .وىذا تنفيذ
لتحسني عملية التدريس.

4

Suharsimi dkk , op.cit, h. 75
( Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya,
Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 213
6
Muhamad Asrosi, Peneltian Tindakan Kelas, (Bandung: CV Wacana Prima, 2008),
h. 5
5
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 .3المالحظة
ىى ادلراقبة ادلنفذة على كل األنشطة ادلشارة إليها دلعرفة كل األىداف
األساسية والثانوية ) (indikatorوتسجيلها وتوثيقها من عملية التعليم ونتائجها
احملصولة عليها إما بسبب إجراء ادلخطط أو االضلراف .والذي تقوم بادلالحظة
ىي دودي سوغيي (

(Dodi Sugiri

إنو مدرس اللغة العربية للفصل ادلعني

مبدرسة النور ادلتوسطة اإلسالمية تنجيانج .ستالحظ دودي سوغيي

( Dodi

 )Sugiriكادلدرس أنشطة الباحث والتالميذ يف عملية التعلم والتعليم
وستكتب حاصلتها يف أوراق ادلالحظة.
 .4التفكير
ىو زلاولة التقومي ادلنفذة بادلتعاونني
)(Partisipan

)(Kolaborator

وادلشاركني

الذين ذلم ببحث إجراء ادلنفذ 7.ىذه اخلطوة تغرض الستعراض

اإلجراء ادلنفذ كافة ،استنادا إىل البيانات اجملموعة ،مث ينفذ التقومي إلدتام
اإلنتاج إىل نتائج ادلالحظة استنادا إىل إجراء ادلنفذ .إن كانت ىف التفكي
مشكلة فينفذ إعادة االستعراض من خالل الدورة اآلتية الشاملة لألنشطة
إعادة التخطيط وإعادة اإلجراء وإعادة ادلالحظة حىت تنتهى ادلشكلة.

8

د .أساليب جمع البيانات
جلمع البيانات احملتاجة ،يستعمل الباحث األساليب االتية :
 .1المالحظة
Djunaidi Ghony, op.cit, 71-72
Djunaidi Ghony, Ibid. h. 72
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7
8

ىى الوسائل الىت استخدمتها الناس لنيل التجارب وادلعارف من النظر
والسماع 9وتستخدم الباحثة األسلوب لنيل البيانات الصحيحة عن اشًتاك
التالميذ يف التعلم .وأما أوراق ادلالحظة ادلستخدمة فهي كما يلي:
جدول 3.2
أوراق مالحظة أنشطة ادلدرس يف عملية التعليم
رقم

الظواىر ادللحوظة

.1

المقدمة

نعم ال

أ .افتتاح ادلدرس عملية التعلم والتعليم بالسالم
والبسملة
ب .قراءة كشف الغياب
ج .إلقاء ادلدرس ادلعلومات بادلادة ادلشتملة على
األىداف األساسية والثانوية
د .يشجع ادلدرس التالميذ بأمهية تعلم ىذه ادلادة
.2

األنشطة الرئيسية
يشرح ادلدرس ادلادة
يشجع ادلدرس التالميذ ليجتهدوا ويدوروا يف التعليم
فرديا أو مجاعيا
يساعد ادلدرس التالميذ يف استخدام اللغة العربية من

Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, ( Jakarta: Hilal Pustaka, 2007 ),
h. 117
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9

كتاب الدرس اللغة العربية
يلصق ادلدرس ادلفردات الصعوبة يف اللوحة
أعطى ادلدرس فرصة للتالميذ ليسألو عن ادلفردات اليت مل
يفهمون
تقوم ادلدس بتقييم قدرة التالميذ على مهارة الكالم
.3

االختتام
ادلعلم إعطاء سؤال الشفهي
ادلدرس والتلميذ خيلصان عن ادلادة
جدول 3.3
أوراق مالحظة أنشطة التالميذ يف عملية التعلم

رقم
.1

الظواىر ادللحوظة
تطبيق الوسائل ترخيم احلوائط يف درس اللغة العربية على
ادلادة مع احد التالميذ

.2

نشاط التالميذ يف عملية التعلم والتعليم

.3

اىتمام التالميذ إىل توفي ادلادة ادللصوقة
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النتائج

تقدير النتائج :
النتائج

البيان

%111-81

جيد جدا

%79-71

جيد

%69-61

مقبول

%59-41

ضعيف

.2المقابلة
ىي مجع البيانات بطريقة تقدمي األسئلة ادلباشرة من ادلقابلة إىل
ادلستجبني

)(Responden

وتكتب إجابتهم يف أوراق ادلقابلة .انعقدت ىذه

األساليب بوسائل احلوار من ادلقابل وادلستجبني دلعرفة آراء التالميذ على
مهارة الكالم باستخدام وسائل ترخيم احلوائط.
 .3االختبار
ىى سلسلة من األسئلة أو التدريبات ادلستخدمة لقياس ادلهارة
وادلعرفة والذكاء والقدرة شلا امتلكو الفرد أو االجتماعي.

11

وهبذاالختبار

ستظهر نتائج تعلم التالميذ.
االختبار ادلستخدم يف قياس نتائج الكالم مبادة مع احد التالميذ ىي
اختبار الكالم .وفيو كان التالميذ البد ذلم من القدرة على استخدام
العمليات ادلختلفة يف وقت واحد.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), h. 123
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10

وأما أمثلة االختبار التكاملي فهي :
 .1تكوين اجلمل
 .2وبيان القراءة القصية لتعبيىا واستماعها
 .3وفهم القراءة لتعبيىا واستماعها
 .4تكوين الفقرة لتعبيىا

11

 .4الوثائق
ىى اليت مجعت البيانات عن الواقعات ادلاضية ادلوثقة.

12

ألخذ

البيانات عن عملية ادلدرس والتالميذ يف الفصل .باستعمال الصور عند عملية
تعليم الكالم ىف درس اللغة العربية
ه .أساليب تحليل البيانات
يف حتليل البيانات كانت الباحثة تعاجلها مناسبة دلشكلتها .حتليل
البيانات اجملموعة نوعيا و كميا.
فأما األساليب النوعية مستعملة لتصوير عملية تعلم الكالم
باستخدام وسائل ترخيم احلوائط شلا توجد يف أوراق مالحظة عملية التعلم
ونتائج ادلقابلة .وحتلل البيانات اجملموعات وصفية .ىذا نافع لتخطيط حتسني
التعلم يف الدورة اآلتية.
وأما األساليب الكمية مستعملىة لتصوير اصلاز تعلم التالميذ بعد
عملية التعلم ،واصلاز تعلم التالميذ منظور من نتائج االختبار ادلنفذ .ونتائج
11

M.Aimin, Dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:
Misykat,2006), h 74
12
Djunaidi Ghony, op. cit, h.73
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اختبار التالميذ زلللة لتعيني تنمية مهارة الكالم يف كل دورة باتباع اخلطوات
اآلتية :
 .1يسمى التالميذ ناجحني يف كل اختبارات إذاحصلوا على النتائج أكثر
من  71أو تساوي بـ  71مناسبة لتوفي ادلدرسة.
 .2وتنمية نتائج تعلم التالميذ منظورة من تنمية نتائج ادلعدلة يف كل دورة.
وىى حتسب احلساب شلا يلي :
X
N

=

13

x

x

= رلموعات النتائج

X

= نتائج التالميذ

N

= عدد النتائج

 .3إذا كانت ادلعدلة أدىن من احلد

األدىن للنتيجة الناجحة ( )71فالتالميذ غي ناجحني يف مهارة
الكالم .وأما حساب صلاح مهارة الكالم فهى :
صلاح التعليم =

النتيجة احملصولة عليها
عدد التالميذ

111

X

 .4ترقية نتائج الفرد منفذة مبقارنة قيمة االختبار اجلديد بالقيمة األوىل
(معدلة قبل االختبار) نظرا إىل التقدير ادلعينة.
Ruswandi Hermawan, Dkk, Metodologi Peneleitain Pendidikan SD,cet ke-1,
(Bandung: UPI Press, 2007), h. 210
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13

و .فروض البحث
الفرضية اإلجرائية ىي اإلجابة الوقتية للمسئلة ادلوجهة .إجرائية سلتارة
شلا يعترب صحيحا لتحليل ادلشكلة ادلختارة للبحث من خالل البحث
اإلجرائي 14.و فرمز يف ىذه الفرضية " استخدام وسائل ترخيم احلوائط لًتقية
قدرة التالميذ على مادة "مع احد التالميذ" يف درس اللغة العربية مبدرسة النور
ادلتوسطة اإلسالمية تنجيانج.

E. Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, Cet Ke -2, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), h. 63
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