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 الفصل الثالث

البحث منهجية  

 البحث تصميم .أ 

 .(Experimental Desaigns-)البحث التجرييب  وتخدم يف ىذ البحث ىسنوع البحث اليت ت

تأثري استخدام  جترييب البحث ىذا إن.1إن ىذا تصميم لو الفصل الضابطي والفصل التجرييب
 املدرسة يف التالميذ لدى العربية اللغة ميف رغبة تعل طريقة املباشرةالفيديو ب/الوسائل السمعية والبصرية

 الصف البحث ىذا يف والعينة. ىيلري روكان مبنطقة سكيت مغال  اهلدى حا مفت اإلسالمية املتوسطة
 الثاين الصفو  .فيديو بالطريقة املباشرة/الوسائل السمعية والبصرية استخدام جترييب" 2" الثاين
 فيديو.فيو طريقة و  تستخدم وال ضابطي كصف"1"

 Tes Awal Perlakuan (X Tes Akhir الفصل

T الفصل الضابطي
1 

X T2 

 T3 _ T4 الفصل التجرييب

 

 ومكانه البحث زمان .ب 

 مكانو أما و. 2017فرباير  17-م2017 يناير12 من الباحثة فبدأت البحث زمان  
 روكان ىلري. املتوسطة اإلسالمية مفتاح اهلدى منغال سكيت مبنطقة املدرسة فهو

 

 

                                                           
1
  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002),  hlm. 102 
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 وموضوعه البحث أفراد  .ج 

املتوسطة  باملدرسة" 2"و" 1" الثاينالفصل  يفومجع التالميذ  مدرسة ىي البحث أفراد 
فيديو بالطريقة /الوسائل السمعية والبصريةاثتخدام  تأثري البحث وموضوع. ح اهلدىا اإلسالمية مفت
 . رغبة تعلم اللغة العربية يفاملباشرة 

 وعينته البحث مجتمع .د 

املتوصطة اإلسالمية مفتاح اهلدى مبنطقة  املدرسة يفالتالميذ  كل ىو البحث ىذا ىف اجملتمع  
 .2و1والعينة يف ىذا البحث الصف الثاين  روكان ىيلري.

 30" )1"ين عينة. يعىن الصف الثاستون وأخذت الباحثة صفني هلذ البحث الذى يتكون من 
مفتاح اهلدى مبنطقة  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية شخصا( 30" )2"ين الصف الثاشخصا( و 
. وتقنية مجع البيانات املستخدمة تقنية العشوائية البسيطة  2017 -2016سنة دراسية  روكان ىيلري

(simple random sampling)
2

 و يرى عددىم من اجلدول التايل : 

 1.3الجدول 
ح الهدى بمنطقة روكان ا اإلسالمية مفت المدرسة المتوسطةبالثاني  الصفعينته التالميذ في 

 هيلير

 المجموعة الصف رقم
1 VIII 1 30 
2 VIII 2 30 
3 VIII3 30 

  90 المجموعة 
 

                                                           
2
 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta : Bandung,2013) Hlm.22 
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 أدوات البحث .ه 
 املالحظة .3

 ال نعم المالَحظة رقم
   سملةالب الدرس بقراءة  بدأءتاملدّرسة  .1
   والتعلم التعليم أىداف عن ةاملدرس شرحت .2

3. 
 مهنة باستخدام عناللغة العربية  ة املادةدرستقدمي امل
 فيديو

  

4. 
تطلب املدرسة إىل التالميذ املشاىدة ومالحظة فيديو 

 اللغة العربية
  

5. 
تسئل املدّرسة عن املادة اليت يف فيديو بستخدام 

 االستفهام ما، ىل، أين
  

6. 
تقدمي املدرسة املادة الدراسية شفهيا، نطق املفردات 

 فيديوبإشارة تلك 
  

   املادة يف الفيديو لخ تطلب املدرسة إىل التالميذ مل .7
   تشرح املدرسة املادة يف فيديو اليت مل يفهم التالميذ .8
   تقوم املدرسة التقومي .9
   املالحظات ةقدم املدرست .10 

   المجموعة 
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 االستبانة .2
Angket Minat Belajar Siswa Terhadap Materi Pembelajaran Bahasa Arab  

Nama   : 

Kelas/ Semester : VIII 2/ Genap 

Sekolah  : MTS Miftahul Huda Rohil   

 

Petunjuk pengisian Angket : 

1. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur dan sungguh-sungguh sesuai dengan 

keadaan anda 

2. Anda dimohon memberikan tanda ceklis pada jawaban yang paling sesuai dengan 

minat, pada lembar jawaban yang telah disediakan 

 

Sl : Sangat Sering  

SR : Sering  

KK : Kadang- kadang 

JR : Jarang 

TP : Tidak Pernah 

  

3. Satu pertanyaan dijawab dengan satu alternatif jawaban  

4. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai/prestasi anda 

5. Bila telah selesai kumpulkan lembar jawaban bersama lembar pertanyaan kepada 

guru.  

 

No

. 

Pertanyaan Jawaban  

SL S KK JR TP 

 
1. 

Cara guru menyampaikan materi pelajaran Bahasa 

Arab didepan kelas membuat saya tertarik dengan 

materi pelajaran Bahasa Arab  

     

2. Saya bersemangat memperdalam materi pembelajaran 

Bahasa Arab dikelas 

     

3. Saya akan mempelajari terlebih dahulu materi 

pelajaran Bahasa Arab, sebelum diajarkan guru dikelas 

     

4. Saya selalu memperhatikan saat guru sedang 

menjelaskan 

     

5. Saya berpartisipasi dalam proses pembelajaran      

6. Saya Merasa tertarik dengan pelajaran bahasa Arab       

7. Saya Berusaha mengerjakan tugas/PR yang diberikan 

oleh guru. 

     

 Saya Bersemangat dalam mengikuti pelajaran Bahasa      
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8. Arab  

9. Saya selalu mencatat materi pelajaran bahasa Arab      

11. Saya sangat antusias mengikuti proses pembelajaran 

Bahasa Arab 

 

     

 

11. 

Saya konsentrasi saat mengikuti pembelajaran Bahasa 

Arab yang diajarkan oleh guru  

     

12. Saya Mendengarkan dengan baik ketika guru sedang 

menjelaskan materi Bahasa Arab 

     

13. Saya melaksanakan semua kegiatan diskusi dengan 

baik yang diberikan oleh guru 

     

14. Saya semangat untuk mengerjakan tugas      

15. Saya belajar dengan sungguh-sungguh saat kegiatan 

proses belajar berlangsung 

     

16. Saya bekerja sama dengan baik dalam kelompok      

17. Saya sering bermain dikelas  ketika guru menjelaskan 

materi bahasa Arab 

     

18. Saya duduk dikantin ketika jam pelajaran bahasa Arab      

19. Saya sering terlambat masuk kekelas ketika jam 

pelajaran bahasa Arab 

     

21. Saya merasa bosan mengikuti proses pembelajaran 

Bahasa Arab 

     

 

        

 جمع البيانات .و 

 :فهما طريقتني من تتكون البحث ىذا يف البيانات مجع طريقة

 املالحظة .1

 .فيديو بالطريقة املباشرة/السمعية والبصريةالوسائل استخدام  ملالحظة تنفيذ ،ىذه املالحظة

 االستبانة .2

 فة رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية.ر ومع ىذا لتقومي

 تحليل البيانات .ز 
 باستخدام الرموز اآليت : البيانات املستخدمة ىف املالحظة حتليل .1

P  نسبة مئوية  : 
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F التكرار : 
N ة: جمموع 
 )جيد جد: ) %81  -%100
 (جيد) : % 61 -% 80
 )مقبول( : % 41 -% 60
 )ناق ) : % 21 -% 40
 .3 (ناق  جدا) : % 0-%  20
 

 :باستخدام الرموز اآليت االستبانةوأما حتليل البيانات املستخدمة ىف  .2

   
     

√(
   

√  1
)

2

 (
   

√  1
)

2

4 

 اإليضاح :

T : اختبار 
Mx :  املَعدَّل من املتغري  
My : املَعدَّل من املتغري   

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري   
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   

N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 
 
 

                                                           
3
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2111), hlm. 15. 
4
 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2112), h. 216. 
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 احنراف التغيري رموز معيار

    √
∑  2

 
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  2

 
 

 ملعدل رموز
   

∑ 

 
 

 املعدل رموز
   

∑ 

 
 

 

 

 


