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  الباب الثالث
    البحث منهجية

  
 يإذ ينبغ ١.حتليل حبثها استخدمها الباحثة يف طريقة البحث هي الطريقة اليت  

تقصد إليها  أخذ منها للحصول إىل احلقائق اليتت باحثة أن يعني مصادر احلقائق اليتلل
  :ياستخدمها الباحثة مبا يل والطريقة املعينة اليت. حث العلميهذا الب يف

 البحث نوع  .أ 
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية     

)Kualitatif (والطريقة الكمية )Kuantitatif( .ريقة الكيفية هي طريقة البحث والط
ا يكون فيها احلساب . عن األرقام العديدة تستغين اليت وعكسه طريقة كمية فإ

ة ّ   . واألرقام العددي
. استخدمها الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية اليتهذا البحث  وطريقة    

 استخدم الباحثة الطريقة الكيفية لنيل البيانات عن فعالية استعمال وسيلة التعليم
ة، وهذه لنيل . لرتقية مهارة الكتابة  "الذاكية البطاقة" ّ مث يواصل إىل الطريقة الكمي

  .املقصود يءن عن الشإجياد البيا استعمال البيانات الرقمية كآلة يفاملعرفة ب
رة بالبيانات  ا فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقرّ وأمّ

موعة  )Ha( البديلةإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية : قال سوهرمسي ٢.ا
  ٣.)Ho(والفرضية الصفرية 

                                                             
  يرتجم من   ١

Suharsimi Arikunto, Metodologi Peneleitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 245  
 يرتجم من  ٢

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-VI. h. 110 
  

  71نفس املرجع،   ٣
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فروض البحث سوف تقدم الباحثة  عتمادا على األسئلة األساسية اليتوا    
  :ي، وهي كما تلالبحث التايل ا يفحتقق صوا اليت
  )Ha( البديلةالفرضية   ١

ومتغري  )Variabel X(دلت الفرضية أن فيها العالقة بني متغري مستقل     
يوجد فعالية : هلذا البحث هي البديلةوالفرضية . )Variabel Y(غري مستقل 

لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  "بطاقة الذاكيةال" استعمال وسيلة التعليم
  .مادورى  العالية احلكومية سومنب العاشر باملدرسة

  )Ho(الفرضية الصفرية   .٢
 Variabel(دلت الفرضية، أن ليست فيها العالقة بني متغري مستقل     

X (  ومتغري غري مستقل)Variabel Y(. ال: والفرضية الصفرية هلذا البحث هي 
لرتقية مهارة الكتابة لطالب  "بطاقة الذاكيةال" وسيلة يوجد فعالية استعمال
 .العالية احلكومية سومنب مادورى الفصل العاشر باملدرسة

 
  خطوات البحث   .ب
 

  :تصميم البحث  مراحل 3، هناك هذه الباحث يف    
  .في الميدان قبل األولية مشروع

  .مشكلةحتديد مراقبة  املدرسة و 
  .مثرية لالهتمامعناوين البحث و  مشاكل صياغة

  .البحوث تقدمي مقرتحات
  .املقرتحات البحثية جمموعة من

  .املقرتح البحثي االمتحان
  .املقرتح البحثي تنقيح
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  .الدورة المسودة الثانية عندما تكون في
  .بالكلية من البحوث إذن من تقدمي رسالة
  .مواقع الرصد

  .الطالباملعلمني و  مقابالت
  .االستبيانات توزيع
  .املوضوع املدرسني باستخدام أسلوب االختبار ما قبل تنفيذ
  .الباحثني مت تطبيق باستخدام الوسائط اليت اختبار ما بعد تنفيذ

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

  .امليدانمن  اليت مت احلصول عليها البيانات البحثية وصف
  .نتائج الدراسة العثور على

  .البيانات البحثية وصف
  .التقارير البحثية إنشاء

  .التقارير البحثية جمموعة من
  .البحثية دراسة التقارير

  .التقارير البحثية تنقيح
  
 مجتمع البحث وعينته  .ج

تمع هو مجيع املقاصد يف     تمع يف  ٤.البحث ا هذا البحث مجيع  وأما ا
 ە۰۰سومنب مادورى فهي باملدرسة العالية احلكومية الفصل العاشر التالميذ يف

  .عشرة فصول تلميذا يف
  

                                                             
   یترجم من  ٤

Suharsimi Arikunto.2002 ”Prosedur Penelitian”(Jakarta:Rineka Cipta)  173  
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  الجملة  التلميذات  التالميذ  الفصل العاشر  الرقم
۱  X 1 -  ۰ە۰  ە  
٢  X 2  -  ۰ە۰  ە  
٣  X 3  -  ۰ە۰  ە  
٤  X 4  -  ۰ە۰  ە  
  ە۰  -  ەX 5  ۰  ە
٦  X 6  ۰ە۰  -  ە  
۷  X 7  ۰ە۰  -  ە  
۸  X 8  ۰ە۰  -  ە  
۹  X 9  ۰ە۰  -  ە  
  ە۰  -  ەX 10  ۰  أ۰

  ە۰۰  المجموع
  

ا عينة البحث هي      ە.يكون نائبا منه يبعض من جمتمع البحث الذ أمّ
ا ال الباحثةواستخدم  ميكن للباحثة أن تبحث كل جمتمع البحث  هذه الطريقة أل

هذا البحث  تلميذا يف ە۰فلذلك أخذ الباحثة . بسبب حمدودة القدرة والوقت
.)Purposive Sampling(العينة القصدية 

 ٦  

                                                             
  102، نفس املرجع ە

 
   يرتجم من  ٦

Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), 168 
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تمع أصغر من فرص اخلطأ التعميم، وعلى      أكرب عدد العينات تقرتب من ا
مع أكرب خطأ التعميم  وهذا ينطق بصفة (العكس قل عدد العينات بعيدا عن ا

  ۷.)عامة
 
 طريقة جمع البيانات  . د

ولنيل البيانات . هذا البحث هي كل ما حيتاج إليها الباحثة يف البيانات    
عملية تعليم اللغة العربية واستعمال  واملالحظةاملتنوعة سوف يبتدئ الباحثة املطالعة 

ذه الطرائق. وسيلة التعليم مبوضوع هذا البحث  :مث جيمع ويبحث الباحثة البيانات 
 )Observasi(طريقة املالحظة   )أ

نتباه إىل الظواهر تواجهت اال املالحظة املنهجية املقصودة اليت هي    
تقدم الباحثة هذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن أحوال  ۸.والوقائع مباشرة

, لها املعلم فيهااستعم ئها، وفصلها، ووسائل التعليم اليتاملدرسة مثل بنا
عن كيفية استعمال والبيانات  إلقاء املعارف واملعلومات وقدرة املعلم يف

  .عملية تعليم اللغة العربية يف"بطاقة الذاكية ال"وسيلة التعليم ال
 )Wawancara(طريقة املقابلة ) ب

ا طريقة مجع البيانات اليتامل     حيصل عليها الباحثة من وسيلة  راد 
فيستعمل . باعتماد على أهداف البحث. تقدمي األسئلة الشفوية إىل املنبع

ة درس اللغة العربية و تعليمها طريقة ملعرفة البيانات عن حالالباحث هذه ال
منب مادورى، واألخبار الفصل العشر باملدرسة العالية احلكومية سو  يف

ذا البحث العلم األخرى اليت   .يتتعلق كثريا 
  )Dokumentasi(طريقة الوثائق ) ج 

                                                             
  يرتجم من ۷

Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009),69  
  يرتجم من  ۸

Sutrisno Hadi. “Metodologi Penelitian”.  Jogjakarta: Fakultas Psikologi UEM136. 
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ا مجيع البيانات املكتوبة مثل الكتب والوثائق      والنظام واملراد 
واملذكورات اليومية وما إىل ذلك فتستعمل الباحثة هذه الطريقة للوصول إىل 

تارخيها ومجلة  مثل سومنب العالية احلكومية البيانات واملعلومات عن املدرسة
ذه املدرسة والبيانات عن كيفية استعمال وسيلة التعليم . املعلمني والتالميذ 

  .اللغة العربية ىف عملية تعليم" بطاقة الذاكيةال"
  )Angket(ستبيانات طريقة اال) د 

ذه الطريقة ال۹ .تعترب هذه الطريقة مقابلة كتابية     يقابل الباحثة  و
جمتمع البحث أو العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى له وسيلة األسئلة 

  .املكتوبة البد إجابتها
الفصل العاشر باملدرسة  احثة هذه األسئلة إىل التالميذ يفوأعطى الب    

وهذه الطريقة لنيل املعلومات عن استعمال  .العالية احلكومية سومنب مادورى
لطالب الفصل العاشر  لرتقية مهارة الكتابة" بطاقة الذاكيةال"وسيلة التعليم 

  .العالية احلكومية سومنب مادورى  باملدرسة
 (tes)ختبار اال) ه 

البيانات لنيل البيانات عن كفاءة  االختبار هو من إحدى طرائق مجع    
طريقة ملعرفة  استخدم الباحثة هذه ال. املهارات اللغويات األربعة يفطالب ال

قبلها  "بطاقة الذاكيةال"استعمال وسيلة التعليمطالب بلكفاءة مهارة كتابة 
 .الفصل  العاشر باملدرسة العلية احلكومية سومنب مادورى يفوبعدها 

  
  
 بنود البحث. ه

                                                             
   يرتجم من ۹

Winarno Surakhmad.1994. “Pengantar Penelitian Ilmiyah”. Bandung: Tarsito. hal.180  
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واستعملت  ١۰.لة استخدمها الباحثة جلمع بياناتآبنود البحث هو     
  :الباحثة أدوات البحث كثرية منها

  املالحظة  .۱
ذه     احلكومية سومنب  ةالطريقة أن بناء املدرسة العالي مجع الباحثة 

ا كاملة مثل، لوازم  مادورى واسعة و كاملة مثل الديوان و غريها و أداو
  .وطريقة التعليم املستخدمة, الرياضة ولوازم الفصول

 ثة يالحظ املدرس اللغة العربية يفومن أهم هذه الطريقة أن الباح    
ذه املدرسة ه ومدرس اللغة العربية يف. العربية الفصل حينما يعلم درس اللغة

  .والتالميذ يستمعون ما وصله املدرس جيدا. لقاءهاإ ماهر يف
  املقابلة  .۲

ذه الطريقة ما يتعلق باستعمال املدرس وسيلة التعليم     . مجع الباحثة 
املدرس وسيلة التعليم استعمل . وسأل الباحثة مدرس اللغة العربية عنها مباشرة

  .واستعمل طريقة مباشرة أحيانا, أحيانا لقاء تعليم اللغة العربيةإ بأنواعها يف
  الوثائق  .٣

ذه الطريقة ما يتعلق بلمحة املدرسة العالية احلكومية      مجع الباحثة 
  .سومنب مادورى مثل مجلة األساتيذ و أمسائها، مجلة التالميذ، وغريها

  
  
  
  االختبار  .٤

                                                             
 من یترجم ١۰

  Arikunto Suharsimi.2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT Rineka 
Cipta. Hal 136 
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ذه الطريقة ما يتع      العاشر يفلق بكفاءة تالميذ الفصل مجع الباحثة 
مهارة الكتابة حينما استعمل  العالية احلكومية سومنب مادورى يفاملدرسة 

  .لرتقية مهارة الكتابة قبلها وبعدها" بطاقة الذاكية ال"الباحثة وسيلة التعليم 
  اناتياالستب  .ە

ذه الطريقة ما يتعلق بوسيلة التعليم     ، "بطاقة الذاكية ال"  مجع الباحثة 
بطاقة ال" استعمال وسيلة التعليم  و أراء طالب يف رة الكتابة،ة تعليم مهاعملي

املدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى  للفصل العاشر يف" الذاكية 
  .باستخدامها لرتقية مهارة الكتابة

 
 تحليل البيانات  . و

المتحان طريقة " Uji T": استخدم الباحثة بالطريقة اإلحصائية بالقائدة     
 طالب يفل لرتقية مهارة كتابة "الذاكية ةبطاقال"فعالية وسيلة التعليمعرفة ومل البحث
 .العاشر باملدرسة  العلية احلكومية سومنب مادورى الفصل

  :هي "Uji T" قيمةوأما قائدة والتفسري على   
وية أرمز النسبة امل :يرموز حتليل البيانات، وهي كما يلواستخدم الباحثة     

)Prosentase(  املقارنةورمز )tes -t( 
  )Prosentase( ويةأرمز النسبة امل )١

والثالثة , الثانية, لة األوىلأهذا الرمز لنيل اإلجابة عن املس استخدم الباحثة   
 :يكما يلفوية أما رمز النسبة املأ .قضايا البحث يف

 
P = 

N
F  x 100 % 

 ويةأالنسبة امل = P :البيان  
 F =  جابةاإلتكرار 
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N = بنييعدد املستج 
  

ذا الرمز وهى كما يلأ      :١١يما التفسري والتعيني 
 

76 % - 100 % 

56 % - 75 % 

40 % - 55 % 

10 % - 39 % 

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
  قبيحا

  
  )tes-t(رمز املقارنة  )۲

ملعرفة مقارنة ) tes-t(صائية برمز املقارنة حاستخدم الباحثة الطريقة اإل    
ة يف تدريس يىل كفاءة الطالب بني الفرقة التجر إالوصول  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ بي

ىل كفاءة الطالب إالتحليل يوجد الفرق بني الوصول  إذا كان بعد. الكتابة
ة فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية يللفرقة التجر  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ  (Ho)بي

 "بطاقة الذاكيةال" بني استعمال وسيلة التعليممردودة، مبعىن وجود فعالية 
 سومنب مادورى وكفاءة الطالب لرتقية مهارة الكتابة باملدرسة العالية احلكومية

ىل كفاءة الطالب إتحليل ال يوجد الفرق بني الوصول أو بالعكس إذا بعد ال
ة فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية يللفرقة التجر  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ  (Ho)بي

" بطاقة الذاكيةال" استعمال وسيلة التعليم مقبولة، مبعىن ليس هناك فعالية بني
وكفاءة الطالب لرتقية مهارة الكتابة باملدرسة العالية احلكومية  سومنب 

  .مادورى
 :هي ”Uji T“القائدة والتفسري على قيمة قائدة     

                                                             
    يرتجم من  ١١

Suharsimi Arikunto.2006. “Prosedur, Penelitian 246  
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 الكتابة مهارة و "بطاقة الذاكيةال" التعليم ةليبني استعمال الوس

푡 =  
푀푑
∑푥 푑

푁 (푁 − 1)

 

 

 من قبل جتربية وبعدها خالف  (Mean)املتوسط 

 = xd  اإلخنراف على كل الفاعل 

 = ∑x²dاجلملة مربع اإلخنراف 

 =     Nفاعل يف العنية  

 Ho =  ومهارة" بطاقة الذاكيةال" التعليم وسيلة استعمال بنيعدم التأثري 
  . الكتابة

 = Ha ومهارة" بطاقة الذاكيةال" التعليم وسيلة استعمال بنيوجود التأثري 
  . الكتابة

 

 

 

  
 

 


