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 الباب الثالث

  طريقة البحث

  

نبغي للباحث وت, ىف هذالبحث العلمي ةتاجها الباحثحتللحصول على احلقائق الىت 

  :باالطريقة التالية  ةأخذها الباحثتأن يعني مصادر احلقائق اليت 

 نوع البحث  . أ

كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 

)Kualitatif( والطريقة الكمية )Kuantitatif( . والطريقة الكيفية هي طريقة

ا يكون فيها . البحث اليت تستغىن عن األرقام العديدة وعكسه طريقة كمية فإ

ة ّ  .احلساب واألرقام العددي

. هي طريقة دراسات ميدانية ةاستخدمها الباحثهذا البحث اليت  وطريقة

تعبري "استخدام طريقة  الطريقة الكيفية لنيل البيانات عن فعالية ةالباحث تاستخدم

ة، وهذه لنيل . الملرتقية مهارة الك" اآلراء الرئيسية ّ مث يواصل إىل الطريقة الكمي

  36.لشئ املقصودإجياد البيان عن ا املعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة يف

 هيكل البحث  . ب
                                                             

  :یترجم من 36
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-I. hlm. 15  
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. املقدمة تعطي القراءة العامة عن حمتويات هذ حبث العلمي:   الباب األول

يناقش فيه خلفية البحث، وقضاياه، وأهدافه، وأمهيته، وجمال 

  .البحث وحدده، وتوضيح املوضوع وحتديده، وخطته

، ومهارة الرئيسيةتعبري اآلراء الدراسة النظرية اّليت تصف طريقة :  الباب الثاين

تعبري وتطبيق طريقة  تعليم اللغة العربية وأهدافها، يف كالمال

  .اآلراء الرئيسية

طريقة البحث وتشتمل على نوع البحث، وهيكل البحث، :   الباب الثالث

وجمتمع البحث، وطريقة مجع البيانات، وبنود البحث، 

تكون وطريقة حتليل البيانات  وأغراض وحتليل البيانات اليت ت

 تعبري اآلراء الرئيسيةمن تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة 

لطالب الفصل السابع يف املدرسة  لرتقية مهارة الكالم

  .بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطة

الدراسة امليدانية منها عرض البيانات وحتليل البيانات ومناقشة :   الباب الرابع

  .البيانات

  .اية هذا الباب هو االختتام ونتائج البحث واالقرتاحات:   الباب اخلامس
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 مجتمع البحث. ج

ذا  جمتمع البحث هو مجيع األفراد واألشخاص أو األشياء ملرتبطة 

تمع يف هذا البحث يتكون من مجيع الطالب الذين جيلسون يف  37.البحث وا

) أ(ولكن أخذت النموذج الفصل السابع . فصلنييعين ) ب- أ(الفصل السابع 

بستان العلوم  املتوسطةاملدرسة يف  2013- 2012فقط للسانة الدراسة 

مث اساتيذ اللغة العربية، رئيس املدرسة، وكيل املدير . سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

تعبري اآلراء "طريقة  ىف املناهج الدراسية، ومجيع الوثائق تتعلق بفعالية استخدام

سومربكرانج  املتوسطةمبدرسة السابع لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل " الرئيسية

 .دالجنو موجوكرطا

 عينة البحث  . د

الذي يكون نائبا أو بعض منه من جمتمع البحث  جزءعينة البحث هي 

ا ال ةالباحثت واستخدم 38.منه ع بحث كل جمتمتأن  ةكن للباحثمتهذه الطريقة أل

يف هذا البحث ة الباحث تفلذلك أخذ. البحث بسبب حمدودة القدرة والوقت

                                                             
  :یترجم من 37

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 
23 

  174املراجع ، نفس 38
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كنيك  هذا اليت ةالباحث تاستخدم، 39(Purposive Sampling)العينة القصدية

ع الوقت واملبلغ وكذلك ل ّ ا  .هدف اخلاصللسبب من األسباب منها بسبب ضي وأمّ

 املتوسطةالفصل السابع يف املدرسة  يف بالعينة يف هذا البحث هي مجيع الطال

 فصل السابعال ب يفأخذ الطالت. بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

قون مهارة الك م يتعمّ س كثريا لتنمية مهارة   يف المأل م املدرّ ذلك املستوى ويدر

م كثريا لفصل الثالث ألنا ب يفالطال ةأخذ الباحثت ال .المهمك س يدرّ  املدرّ

م يريدون أن يقابلوا اإلمتحان النّهائي أي أل الثالثمهارة الكالم، وفصل 

UNAS.  

ونظرت الباحثة اىل عدد الطالب الذين يتعلمون يف الفصل السابع يف 

ولكلّ  فصلنيهناك . بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةاملدرسة 

إذن، أخذت الباحثة . وأخذت الباحثة الفصل السابع فقط. طالبا 29فصل 

  .طالبا من عدد الطالب 20لبعضهم ليصبحوا متوذاجا عنهم وتأخذ الباحثة 

  

  

  طريقة جمع البيانات.  ه

                                                             
  183نفس املراجع ، 39
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ىل إ وللحصول .يف هذا البحثةتاج إليها الباحثحتالبيانات هي كل ما 

عة استخدم   :التاليةطرائق على الة الباحثت البيانات املختلفة املتنوّ

  )Observasi( طريقة املالحظة  ) أ

هذه  ةقدم الباحثت 40.هي طريقة مجع البيانات باملراقبة األنشطة اجلارية

 بنائها :لنيل البيانات عن أحوال املدرسة مثل تعبري اآلراء الرئيسية الطريقة

  .االتعليم اليت استعملها املعلم فيه طرائقوفصلها و 

  )Wawancara(طريقة املقابلة   ) ب

ا طريقة مجع البيانات اليت  من وسيلة تقدمي  ةصل عليها الباحثحتاملراد 

 ةستعمل الباحثتف. األسئلة الشفوية إىل املنبع باعتماد على أهداف البحث

املدرسة ب هذه الطريقة ملعرفة البيانات عن حالة درس اللغة العربية وتعليمها

، واألخبار األخرى اليت جنو موجوكرطابستان العلوم سومربكرانج دال املتوسطة

ذا البحث العلم   .يتتعلق كثريا 

  )Dokumentasi( طريقة الوثائق) ج

ا الوثائق املكتوبة  وهي طريقة مجع البيانات باجلمع والتحليل الوثائق إمّ

هذه  ةستعمل الباحثتف 41.والنظام واملذكورات اليومية وما إىل ذلك الكتبمثل 
                                                             

  :یترجم من 40
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode PenelitianPendidikan, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2009) 

hlm. 220  
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سومربكرانج  املتوسطة البيانات واملعلومات عن مدرسةالطريقة للوصول إىل 

ذه املدرسة مثل، دالجنو موجوكرطا  .تارخيها ومجلة املعلمني والتالميذ 

عملية تعليم اللغة طريقة تعبري اآلراء الرئيسية يف والبيانات عن كيفية استعمال 

  .العربية

  )Angket(ستبيانات طريقة اال) د

ذه الطريقة ال. كتابية  تعترب هذه الطريقة مقابلة جمتمع  ةقابل الباحثتو

له وسيلة األسئلة املكتوبة  يالبحث أو العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكف

السابع يف  الفصل هذه األسئلة إىل التالميذ يف ةالباحثت وأعط .إجابتها البدّ 

ريقة وهذه الط. بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةاملدرسة 

 الملرتقية مهارة الكطريقة تعبري اآلراء الرئيسية  لنيل املعلومات عن استعمال

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةالسابع يف املدرسة  لطالب الفصل

  .موجوكرطا

  (Tes)اإلختبار ) ه

                                                                                                                                                                       
  : نفس المراجع41

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, hlm. 274  
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هي جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة واملعرفة 

موعة والذكاء والقدرة  ةالباحث تاستخدم 42.أو الكفائة عند الفردية أو ا

تعبري اآلراء طريقة  استعمالب طالبال كالمهذه الطريقة ملعرفة كفاءة مهارة  

بستان العلوم  املتوسطةالسابع يف املدرسة يف الفصل قبلها وبعدها الرئيسية 

  .سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

 بنود البحث .و

واستعمل الباحث  43.اسيخدمها الباحث جلمع بياناتبنود البحث هو الة 

 :أدوات البحث كثرية منها

تعبري اآلراء "طريقة صفحة املالحظة ملعرفة فعالية استخدام  .1

مبدرسة السابع لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل " الرئيسية

 .موجوكرطا دالجنو سومربكرانج العلوم بستان املتوسطة

الوثائق املكتوبة والصور واإللكرتونية ىف طريقة الوثائق للوصول  .2

الفصل يف إىل البيانات واملعلومات عن املدرسة وعدد الطالب 

                                                             
  :یترجم من 42

Subana, dkk.StatistikPendidikan.(Bandung: PustakaSetia. 2000) hlm. 28  
  :من یترجم  43 

Suharsimi,“Prosedur Penelitian ............,h. 136 
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 دالجنو سومربكرانج العلوم بستان املتوسطةمبدرسة السابع 

 .موجوكرطا

جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية  .3

لرتقية مهارة الكالم " تعبري اآلراء الرئيسية" استخدام طريقة

 العلوم بستان املتوسطةمبدرسة السابع لطالب الفصل 

 .موجوكرطا دالجنو سومربكرانج

  طريقة تحليل البيانات. ز

المتحان " Uji T: "بالقائدة بالطريقة اإلحصائية ةالباحثت استخدم

السابع الفصل  يفطريقة تعبري اآلراء الرئيسية  استعمال اليةطريقة البحث وملعرفة فعّ 

  .بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةيف املدرسة 

رمز النسبة  :يرموز حتليل البيانات، وهي كما يلة الباحثت واستخدم

  .)test-t( ورمز املقارنة )Prosentase( املائوية

 )Prosentase( رمز النسبة املائوية )1

، الثانية، هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة األوىل ةالباحثت استخدم

  :ياما رمز النسبة املائوية كما يل .والثالثة يف قضايا البحث
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P = 
N
F  x 100 % 

 النسبة املائوية = P :البيان  

 F = جابةتكرار اإل 

N = عدد املستجبني 

  

ذا الرمز  اما التفسري  : 44يوهى كما يلوالتعيني 

76 % - 100 % 

56 % - 75 % 

40 % - 55 % 

10 % - 39 %  

 جيدا

 مقبوال

 ناقصا

  قبيحا

 

 )test-t( رمز املقارنة )2

مقارنة  )test-t( الطريقة االخصائية برمز املقارنةة الباحث تاستخدم

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

                                                             
  :نفس المراجع 44

        Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, hlm.319  
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ىل كفاءة الطالب إإذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول . المالك

ة والفرقة الضبطية فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية  ّ  (Ho)للفرقة التجربي

وكفاءة طريقة تعبري اآلراء الرئيسية  مبعىن وجود فعالية بني استعمال، مردودة

 سومربكرانج لعلوما بستان املتوسطة مبدرسة المالطالب لرتقية مهارة الك

أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بني الوصول  .موجوكرطا دالجنو

ة فهذا يدّل على أّن إ ّ ة والفرقة الّضبطي ّ ىل كفاءة الطالب للفرقة التجربي

طريقة  مبعىن ليس هناك فعالية بني استعمال ،مقبولة (Ho)الفرضية الصفرية 

 املتوسطةمبدرسة  المالب لرتقية مهارة الكوكفاءة الطتعبري اآلراء الرئيسية 

  .موجوكرطا دالجنو سومربكرانج العلوم بستان

ا معادلة املقارنة   :للعينتني الصغريتني والإرتباطا بينهما )”Tes t“(وأمّ

2-  =  ഥି ഥ

ඨ



ା




ି ൬ 

ඥ
൰൬ 
ඥ

൰

 

  :البيان

T   =املقارنة  

ഥ =املتوّسط )Mean ( 1من عينة البحث   

ഥ= املتوّسط)Mean(   2من عينة البحث  
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  1من عينة البحث(varians)  تفاوت

 2من عينة البحث(varians)  تفاوت

 1من عينة البحث (simpangan baku) احنراف

 2عينة البحث من (simpanganbaku)احنراف 

 1عدد عينة البحث

 2عينة البحثعدد 

  عالقة  متبادلة بني عينيت البحث

  

  

 

 

 

 

  


