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  الباب الثالث
 طريقة البحث

  
للوصول إىل احلقائق اليت حتتاجها الباحثة يف هذا البحث اجلامعي، من 

  :املفروض أن تعين الباحثة مصادر احلقائق اليت تأخذها الباحثة بالطريقة التالية 

 نوع البحث  . أ
حتليل ثبات  على املوضوع يف كتابة هذا البحث اجلامعي وهواعتمادا 

بندار  ١اختبار اللغة العربية يف الفصل السابع باملدرسة املتوسطة احلكومية 
  . (Field Research) فنوع هذا البحث هو حبث ميداين، قديرىكيدول 

 حتليلي ا صفة هذا البحث اجلامعي فهو حبث وصفيوأم(Deskriptif-Analisis) 
واألهداف من هذه الصفة هي لتصوير املظاهر الواقعية أو لتعريف األشياء اليت 

  .تتعلّق باملظاهر
 جمتمع البحث وعينته  . ب

 جمتمع البحث  . أ
هو مجيع األفرد أو األشخاص املستخدمة لىتعميم جمتمع البحث 

يف هذا البحث اجلامعي من مجيع ويتكون جمتمع البحث  ١.حصول البحث
يف الفصل السابع باملدرسة املتوسطة الطالب الذين يتعلّمون اللغة العربية 

 . مائة طالبثالث وكان عددهم قدر  .قديرىبندار كيدول  ١احلكومية 
 عينة البحث  . ب

هي جزء من جمتمع البحث أو بعض منه وتكون نائبة عينة البحث 
 ميعجبألا الميكن عليها ان تتصل ذه الطريقة الباحثة  تستختدم ٢.عنه
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العينة  التقنيكية هذا البحث كتابةالباحثة يف  أخذتجمتمع البحث، لذلك 
تستخدم الباحثة ذه التقنيكية لألسباب  Purposive Sampling(القصدية 

وأما العينة  . ، وكذلك لألهداف اخلاصةاملختلفة من ضيع الوقت واملبلغ
السابع باملدرسة املتوسطة  الفصل احد مجيع الطلبة يفيف هذا البحث 

 .طالبا ثالثنيوكان عددهم  قديرىبندار كيدول  ١احلكومية 
 موضوع البحث  . ج

االختبار النهائ باملدرسة املتوسطة  و املوضوع يف هذا البحث هو
من ورقة األسئلة و ورقة مفتاح األسئلة :  قديرىبندر كيدول  ١احلكومية 

  .إجابة الطالّب ملخصو 
 طريقة مجع البيانات  . د

من املستحسن، قبل أن تقدم الباحثة الطرائق املستخدمة جلمع البيانات 
يف كتابة هذا البحث اجلامعي فعليها أن تقدم أوال أنواع البيانات يف هذا 

البيانات اليت حتصلها الباحثة مباشرة هي وأنّ البيانات يف هذا البحث . البحث
 :وهذه البيانات كما يلي. من مصدرها

 ورقة أسئلة اختبار اللغة العربية النهائ لفصل السابع )١
 صل السابعفورقة ملخص اجابة الطالب من ال )٢
 يف الفصل السابع ورقة نتائج الطالب )٣
 قديرىبندر كيدول  ١املدرسة املتوسطة احلكومية  )٤

املستخدمة ا الباحثة للحصول على البيانات املختلفة وأما الطرائق 
، فتستخدم يعلمواملتنوعة اليت حتتاج إليها الباحثة يف كتابة هذا البحث ال

  :ما يليكالباحثة بعض الطرائق 
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 املقابلة  -  أ
املقابلة هي إحدى األساليب املستعملة يف مجع البيانات باملقابلة 

السائل واملسؤولني مباشرة لتبادل بني الباحث واملبحوثني أو بني 
تستخدم الباحثة ذه  ٣.املعلومات واآلراء بطريقة السؤال واجلواب

البناء وتطبيق اخترب اللغة العربية لفصل الطريقة حلصول البينات عن 
 .قديرىبندر كيدول  ١باملدرسة املتوسطة احلكومية السابع 

 مجع الوثائق  - ب
عن األشياء كاملكتوبات، طريق مجع الوثائق هي طريقة للبحث 

تستعمل  ٤.امللحوظات، املصنفات، االّت، نتائج التعليم، وغري ذلك
ملدرسة املتوسطة  يفالباحثة هذه الطريقة هي حلصول وثيقة من الوثائق 

اليت تتعلّق مبوضوع كتابة هذا البحث  قديرىبندر كيدول  ١احلكومية 
ورقة ملخص اجابة  ،العربيةورقة أسئلة اختبار اللغة : اجلامعي، مثل

، اهليكل اإلداري، وغري ملدرسةخلفية ا، ورقة نتائج الطالب، الطالب
 .ذلك

 بنود البحث  . ه
اعتمادا على طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف هذا 

دليل ( الحظةاملو) دليل املقابلة(املقابلة : ، فالبنود يف هذا هييعلمالبحث ال
وترتب الباحثة البناديد تفصيليا ودقيقيا لكي تكون األشياء الظاهرة ). الحظةامل

  .متخلّصة منها وميكن حتليلها
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 طريقة حتليل البيانات  . و
عملية حتليل البيانات هي إحدى احملاولة لنيل اإلجابة من خلفية يف هذا 

حتليل البيانات هي حماولة حبث احلقائق من البيانات املوجودة من  ٥.البحث
 .حىت هناك االستنباط من حاصلة البحثمجع الوثائق  و طريقةقة املقابلة طري

هي   يعلمالوأما الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لتحليل البيانات ذا البحث 
الطريقة لتحليل بناء االختبار  هذه تستخدم الباحثة. الوصفي الكيفي طريقة

  . السابع وإجراءه مث حتليل ثباته فصللل
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