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 الثالث الباب

  البحث طريقة

إذ  45.يقة البحث هي طريقة الىت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثهاطر  

تنبغى للباحثة أن تعني مصادر احلقائق الىت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق الىت 

والطريقة املعينة الىت استخدمتها الباحثة مبا . د إليها يف هذا البحث العلميتقص

  :يلى

 

  البحث نوع. أ

ة الطريقة:  مها قسمني إىل تنقسم البحث طريقة أنّ  عرفنا كما  ّ  الكيفي

ة والطريقة ّ ي ة الطريقة فأما. الكمّ ّ  فيها التستغىن اليت البحث طريقة هي الكيفي

ةا واألرقام احلساب ّ ة الطريقة وأما. لعددي ّ ي ا الكمّ ّ  واألرقام احلساب فيها يكون فإ

ة ّ   .العددي

                                                             
 : مرتجم   45

Syaodih Nana Sukmadinata. “Metode Penelitian Pendidikan”. (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. 2009) hal.65 
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ة طريقة"  هي الباحثة استخدمتها اليت البحث وطريقة     ّ ي "  الكمّ

(Kuantitatif).  الرقمية البيانات باستخدام املعرفة نيل يف العملية طريقة وهي 

  46.املنشود الشيئ عن البيان إجياد يف كآلة

أما فروض البحث هو إجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت مثبوتة       

موعة وقد قسم سوهرسم اريكونطا فرضية البحث إىل نوعان وهي . بالبيانات ا

  Ho(.47( يةالفرضية الصفر  و )Ha(الفرضية البدلية 

 )Ha(الفرضية البدلية   -  أ

الذي  "variable x" ل أومستقيدلت الفرضية أّن فيها عالقة بني متغري      

و متغري غري مستقيل " جورنال التعليم "  يكون يف هذا البحث يعين تطبيق طريقة 

الذي يف هذا البحث يعين مهارة الطالب يف الكتابة العربية،  "variable y" أو

" جورنال التعليم " والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود فعالية تطبيق طريقة 

 .احلكومية سيدوارجو اإلسالميةلرتقية مهارة الكتابة باملدرسة الثانوية 

  

                                                             
:مرتجم  46 

Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian,(Jakarta : Rineka Cipta, 2006) hal. 104 
 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan,( Jakarta, rineka         :  مرتجم 47

cipta,2010) hal. 110 
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 )Ho(لفرضية الصفرية ا  - ب

و  "variable x" دلت الفرضية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقيل        

وفرضية الصفرية هلذا البحث هي دلت على عدم . "variable y"متغري غري مستقيل 

لرتقية مهارة الكتابة باملدرسة الثانوية " جورنال التعليم " فعالية تطبيق طريقة 

  .سيدوارجواحلكومية  اإلسالمية

   وعينته البحث مجتمع. ب

تمع 48.البحث يف األشخاص أو األفراد مجيع هو البحث جمتمع       يف وا

ن البحث هذا  ةالثانوي باملدرسة عشر احلادى الصف يف الطالب مجيع من يتكوّ

ثالمثائة وثالثني ) 330= 30×11( وعددهم سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 البحث هذا ويف 49.امللحوظ البحث جمتمع من بعض أو وكيل هي العينة .طالبا

وهي , (Purposive Sampling)الطبقية القصدية بطريقة العينة الباحثة أخذت

مثال احملاضر أعلم من مبا نرجو أو . ينة البحث بالرتجيح املعينةطريقة ألخذ ع

احملاضر كوّيل األمر حىت نستطيع أن نسأل االهداف وأحوال االجتماعية 

                                                             
   : مرتجم48

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta,1997) hal.118 
 Suharsimi Arikunto 131 .ص السابق املرجع49
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أخذت الباحثة يف هذا . طلبا"  30"ا البحث هو وأما عينته يف هذ 50.امللحوظ

  .البحث العينة القصدية الطبقية يف الصف احلادى عشر كالفصل التجريب

  طريقة جمع البيانات. ج

وللحصول إىل البيانات املختلفة املتنوعة استخدامت الباحثة الطرائق     

  :املتعددة كما يلي 

 )(Observasiطريقة املالحظة . ١

 والتقييد باملراقبة املستعملة واملعلومات البيانات اكتساب يفطريقة  هي  

وملا قال سوهرمسي  51.مباشرة خاص بنظام يتجري ما كل على والتسجيل

وحاسة , والسماع, والّشامة, بصرتستخدم هذه الطريقة بواسطة ال, أريكونطا

وقّدمت الباحثة هذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن حالة . واحلاسة, الّلمس

وآراء الطلبة عن , وقدرة املدرس يف إلقاء املعارف و املعلومات, املدرسة وبيئتها

جورنال " أخّصها عملية التعليم باستخدام طريقة . عملية تعلم اللغة العربية

  .لرتقية مهارة الكتابة للطالب (Learning Journals) " م التعلي

                                                             
 : مرتجم50

Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 219 
  : مرتجم51

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2007),hal.70 
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 (Wawancara )طريقة املقابلة . ٢

وهي إحدى األساليب املستخدمة جلميع البيانات باملقابلة بني الباحثة   

 52.واملبحوثني مباشرة لتبادل املعلومات واآلراء بطريقة األسئلة واألجوبة

 باملدرسة عشر احلادىاستعملت الباحثة هذه املقابلة لنيل البيانات يف الصف 

ولنيل البيانات عن حالة املدرس يف . سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

 Learning Journals " جورنال التعليم " تلك املدرسة وعن استخدام الطريقة 

  .لرتقية مهارة الكتابة يف تلك املدرسة

 (Dokumentasi ) طريقة الوثائق. ٣

الت واجلرائد والوثائق وحمضر    هي مجع البيانات املكتوبة مثل الكتب وا

استعملت الباحثة هذه  53.االجتماع والنظام واملذكورات اليومية وغري ذلك

الطريقة ملعرفة الوثائق املوجودة يف هذه املدرسة املتعلقة بأهداف البحث 

  .وللحصول إىل البيانات واملعلومات عن أحوال املدرسة وتارخيها

  (Angket)طريقة اإلستبيانات . ٤

                                                             
  Sugiyono.hal.231         سابقال املرجع 52 

 53 السابق املرجع 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis,( Jakarta:Rineka 
Cipta,2006)hal.158 
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ستعملة للحصول على إجابة هي الطريقة لتقدمي األسئلة املكتوبة امل    

 اإلسالمية الثانويةباملدرسة  وتعطى الباحثة اإلستبيان للطالب 54.املستعجلني

وهذه الطريقة تستخدم جلمع احلقائق عن طريقة تعليم . سيدوارجو احلكومية

  .اللغة العربية

 (Tes)طريقة اإلختبار . ٥ 

ل األجوبة املطلوبة مسطورا سواء كان هي ألة مقدمة أعطها الفرد لني    

 كتابة مهارة كفاءة ملعرفة الطريقة هذه الباحثة استخدمت 55.لسانا أوفعال

 قبلها Learning Journals " جورنال التعليم "  الطريقة استعمالطالب بال

 احلكومية اإلسالمية الثانويةباملدرسة  عشر احلادىىف الصف  وبعدها

  .يدوارجوس

  وبنود البحث. د

بنود البحث هو املقياس يف البحث اليت استخدمتها الباحثة لتقيس 

الصحة مبعىن ذلك البنود يستطيع أن يستعمل . صّحة و ثبيت متغّري البحث

                                                             
۱٦٧. ص  السابق املرجع 54 
170.ص السابق املرجع 55 
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و الثبيت مبعىن اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف . لتقيس ما تقيس

  56.موضوع واحد فنتيجته ثابتة

  :واستعملت الباحثة أدوات البحث كثرية منها

جورنال " صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليم و تطبيق طريقة  .1

 باملدرسة عشر احلادىيف الصف لرتقية مهارة الكتابة " التعليم

 .سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

صفحة املقابلة ملعرفة عملية التعليم و استعمال املدرس بطريقة و  .2

 .وسألت الباحثة مدرس اللغة العربية عنها مباشرة. وسيلة التعليم

الوثائق املكتوبة و الصور و اإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول  .3

جورنال " ن املدرسة و تطبيق طريقة إىل البيانات و املعلومات ع

 باملدرسة عشر احلادىيف الصف لرتقية مهارة الكتابة " التعليم 

 .سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

                                                             
  : مترجم 56

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung:Alfabeta. 2009). Hal: 
121 
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األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية جمموعة  .4

يف الصف لرتقية مهارة الكتابة " جورنال التعليم " تطبيق طريقة 

 . سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر ادىاحل

جورنال " االستبيانات ملعرفة أرآء الطالب عن استخدام الطريقة  .5

 باملدرسةلرتقية مهارة الكتابة يف الصف احلادى عشر " التعليم 

 .سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

  البيانات طريقة تحليل. ه   

 " جورنال التعليم " بيانات من املتغريين تطبيق الطريقة بعد نيل ال      

Learning Journalsاملواجهة , لرتقية مهارة الكتابة بطريقة تقسيم املالحظة

ة, االستبيانات, والوثائق أو الكتاب, واملقابلة ّ فتحلّلت الباحثة البيانات . والتجربي

رقام االحصائية يف بطريقة البحث الكمية وهي طريقة البحث اليت تستخدم األ

 .تقدمي البيانات وحتليلها

المتحان طريقة  "Uji T": استخدمت الباحثة بالطريقة اإلحصائية بالقائدة 

يف الصف لرتقية مهارة الكتابة " جورنال التعليم" فعالية طريقة  البحث وملعرفة

  .سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى
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  :هي  "Uji T" والتفسري على قيمةواما قائدة   

رمز النسبة املائوية  :واستخدمت الباحثة رموز حتليل البيانات، وهي كما يلى

)Prosentase( ورمز املقارنة )tes-t(  

 )Prosentase( رمز النسبة املائوية )1

والثالثة , الثانية, استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة األوىل

   :اما رمز النسبة املائوية كما يلى .ا البحثىف قضاي

  P = 
N
F  x 100 % 

 االنسبة املائوية = P :البيان  

 F = تكرار االجابة 

N = عدد املستجبني 

ذا الرمز وهى كما يلى  :57اما التفسري والتعيني 

                                                             
 نفس املرجع  57

 Suharsimi Arikunto, Prosedur, Penelitian, 246 
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76 % - 100 % 

56 % - 75 % 

40 % - 55 % 

10 % - 39 % 

 جيدا

 مقبوال

 ناقصا

  قبيحا

 )Paired t-Test(رمز المقارنة  )2
ملعرفة  )Paired t-Test( استخدمت الباحثة الطريقة االحصائية برمز املقارنة -1

ة يف  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ مقارنة الوصول اىل كفاءة الطالب بني الفرقة التجربي

ذا بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة إ. تدريس الكتابة

ة فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ الطالب للفرقة التجربي

(Ho) و ,"جورنال التعليم" مبعىن وجود فعالية بني استخدام طريقة , مردودة

 ميةاإلسال الثانوية باملدرسةالوصول اىل كفاءة الطالب يف تدريس الكتابة 

أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بني  سيدوارجو احلكومية

ة فهذا يدّل على  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربي

مبعىن ليس هناك فعالية بني إستخدام , مقبولة (Ho)أّن الفرضية الصفرية 

يف تدريس الكتابة  والوصول اىل كفاءة الطالب" جورنال التعليم " طريقة 

  .سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة
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فيستعمل , للعينتني الكبريتني والارتباطا بينهما (Paired  “t” test)أما رمز املقارنة  -2

 :رمز فيما يلى

  

  .لتحليل البيانات عن نتيجة اإلختيار SPSS Statistic 16.0ستخدمت الباحثة برنامج ا

  

 

 

 

  

  

   


