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  ثالثالباب ال
  ثطريقة البح
  

  فروض البحث .1
مسألة  الذى يالحظه يف ن شيئفروض البحث يعىن إجابة مؤقة ع

إّن الفروض هو اجلواب املؤقت حنو مسالة البحث وجيب أن  1.ث لفهمهالبح
  .خيترب صحيحة اختباريا

ة  ّ ة  (Ha)وفروض البحث نوعان مها الفروض البدلي ّ والفروض البدلي
أووجود تفريق بني   (y) الفرقة الضبطيةو  )x( فرقة التجربيةني المايظهر العالقة ب

ا الفروض الّصفرية. الفرقتني  x) (فرقة التجربية ماال يظهر العالقة بني ال  (Ho)أمّ
 2.عدم وجود التفريقة بني الفرقتنيو   (y)   الفرقة الضبطيةو 

ة .1 ّ  الفروض البدلي
 (y) الفرقـة الضــبطية و  )x(فرقـة التجربيـة هـي توضـيح وجـود عالقـة بــني ال

فعاليـــة تطبيـــق طريقـــة الوحـــدة يف ترقيـــة  والفـــروض البدليـــة هلـــذا البحـــث هـــي يوجـــد
ــــة مبدرســــة  ــــة األخــــالق مهــــارة قــــراءة الطلبــــة باللغــــة العربي اإلســــالمية  املتوســــطةتربي

  . ويدوروأنوم غرسيك
  الفروض الّصفرية .2

ا الفروض الّصفرية هلذا البحـث اليوجـد يقـة الوحـدة يف فعاليـة تطبيـق طر  أمّ
ويــدوروأنوم اإلســالمية  املتوســطةتربيــة األخــالق ترقيــة مهــارة القــراءة الطلبــة مبدرســة 

  . غرسيك
  طريقة البحث.2

                                                
 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) Hal 39یترجم من  1
 Ine I. Amirman Yousda, Zainal Arifin, Penelitian & Statistik Pendidikan (Jakarta : Bumi یترجم من  2
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 نوع البحث .1
كما عرفنا أّن طريقة البحث ينقسم إىل قسمني مها الطريقة 

ية  (Kualitatif)الكيفية الطريقة الكيفية هي طريقة  (Kuantitatif) والطريقة الكمّ
ا . ىن فيها احلساب واألرقام العدديةعلبحث الىت استا ية فإ و عكسها طريقة كمّ

" وطريقة البحث الىت استخدمها الباحثة هي . يكون فيها احلساب واألرقام العددية
ية  وهي طريقة العلمية باستخدام البيانات الرقمية كالة ىف اجياد البيان " طريقة الكمّ

  3.عن الشيئ املنشود
واهلدف من هذه  )(Deskriptifهذا البحث فهي حبث وصفي  وأما صفة

ق باملظاهر   .الصفة هي لتصوير املظاهر الواقعية او لتعريف األشياء الىت تتعّل
 جمتمع البحث وعينته - 1

 جمتمع البحث -  أ

 4.هـــو مجيـــع األفـــرد أو األشـــخاص املســـتخدمة لىتعمـــيم حصـــول البحـــث
ن جمتمــع البحـث مــن مجيــع الطـالب مــون اللغـة العربيــة يف الــذين يت  ويتكـوّ  تعلــيمعّل

  .ويدوروأنوم غرسيكاإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق  مبدرسةاللغة العربية 
 عينة البحث  - ب

استخدمت الباحثة  5.هي جزء من جمتمع البحث أو بعض منه وتكون نائبة عنه
ا الميكن عليها ان تتصل مجيعا من جمتمع البحث، لذلك أخذت  هذه الطريقة أل

، استخدمت )Purposive Sampling( حثة يف هذا البحث العينة القصديةالبا
ع الوقت واملبا ّ غ وكذلك لالباحثة هذا التكنيك لسبب من األسباب منها بسبب ضي

 قال. امنثالفصل اليف  البوأما العينة  يف هذا البحث هي مجيع الط. هلدف اخلاص

                                                
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997) Hal 105یترجم من  3
 ) ;130hal     )2006Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekمن یترحم  4

Jakarta, Rineke Cipta,  
 ) ;Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 1992(    102من یترحم  5

Jakarta, Rineke Cipta,   
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تمع كان إذا: أريكونطا سوهارسيمي  عشر بني العينة فأخذت نفر مائة من أكثر ا
 وعشرين مخس إىل مائة من عشرين أو%) ١٥- ١٠( مائة من عشرة مخس مائة من
وينقسم هذا الفصل إىل قسمني، مها  .6ذلك من كثرأ أو%) ٢٥- ٢٠( مائة من

  .الفرقة التجربية والفرقة الضبطية
 تطريقة مجع البيانا  - 2

ت الباحثة الطرائق وللحصول اىل البيانات املختلفة املتنوعة استخدم
  :املتعددة كما يلى

 )Observasi(طريقة املشاهدة  .أ 

ة مبالحظـــة التفاعـــل هـــي مـــنهج للحصـــول علـــى البيانـــات بطريقـــة املشـــاهد
ة مباشـــرة ظـــاســـتخدمت الباحثـــة هـــذه الطريقـــة إلقامـــة املالح 7.وظـــواهر املوجـــودة
يف الوحــدة بطريقــة وهــي ملعرفــة إجــراء عمليــة تعلــيم اللغــة العربيــة . ملوضــوع البحــث

. ويدوروأنوم غرسيكاإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق  مبدرسة شعبة اللغة العربية
وجبانبــه، هــذه املشــاهدة لنيــل زيــادة املعلومــات كمصــادر التعلــيم، وســهولة التعلــيم، 

 .   ريهغو 
 )Interview(طريقة املقابلة  .ب 

باحثة هي احدى األساليب املستخدمت جلمع البيانات باملقابلة بني ال
أو باحلوار  واملبحوثني مباشرة لتبادل املعلومات واألراء بطريقة األسئلة واألجوبة

 استخدمت الباحثة هذه املقابلة لنيل البيانات عن سرية 8.بغرض لنيل األخبار
أو تارخها الذى   ويدوروأنوم غرسيكاإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق  مدرسة

اوبعض املاملدرسة سيقوم مع مدير  مني الذين يعرفو مث لنيل البيانات عن . عّل

                                                
Suharsimi Arikunto، Prosedur Peneleitian suatu praktek(edisi Revisi II), (Jakarta: PT. Rineka 6 

 Cipta,1993), h. 107 یترجم من 
 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) Hal    یترجم من 7

237  
     S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) Hal 113   یترجم من 8
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لم يف  تلك  يف مهارة القراءة يف طريقة الوحدةوعن تطبيق تلك املدرسة حالة املعّ
  . املدرسة

ة ثوىف هذه املقابلة الباح. وطريقة املقابلة الىت يستعمله هي مقابلة الرتكيبية
تستعملها األسئلة . تعطى األسئلة اىل املستجيب باألسئلة املكتوبة واملتخطط

، ثوخطة املقابلة هي وسيلة للبح.  بالكلمة والرتتيب واملسجل يف خطة املقابلة
  . أما املقابلة هي طريقة جلمع البيانات

واملزاية يف هذه الطريقة تنال األخبار املوحدة من مجيع املستجيبني 
   .ة العريبةغواملستجيب هو رئيس املدرسة و معلم الل. ويسهلها يف عمل املقارنة

 )Angket(انات يطريقة اإلستب .  ج
هي  طريقة مجع احلقائق باألسئلة املكتوبة لنيل املعلومات من 

ذه الطريقة تقوم الباحثة بتوزيع اإلستفتاء إىل بعض الطالب ملعرفة  9.املستجبني
  .يف مهارة القراءةطريقة الوحدة فعالية تطبيق 

 )Dokumentasi(طريقة مجع الوثائق .    د
ر الباحثة  10.هي األشياء املكتوبة يف تطبيق هذه الطريقة ويف تنفذها، حترّ

الّت وغري ذلك استعملت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة . املكتوبات كالكتب وا
قة بأهداف البحث واملصادر البيانات احملتاجة  ملدرسةالوثائق املوجودة يف ا املتعّل

 .إليها
  رطريقة االختبا - 3

مة الىت اعطيت على األفراد لنيل االجوبة املطلوبة مسطورا أو هي ألة مقد
تستخدم الباحثة هذه كتاب ملعرفة نتائج التعليم الطلبة بعد  11.لسانا أو فعال

                                                
  243 نفس المراجع، ص  9
  

  158. المرجم السابق، ص, سوھارسمي أریكونطا  10
11 100)  1989Nana Sudjana dan Ibrahim M.A, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung, 

Sinar Baru Offset,   
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تربية  مبدرسةلرتقية مهارة القراءة يف شعبة اللغة العربية طريقة الوحدة تطبيق 
ا .ويدوروأنوم غرسيكاإلسالمية  املتوسطةاألخالق   الذي إلختبارا أمّ

ةيالتجر  هذه يف الباحث ستخدما ّ  post(النهائي  اإلختبار عيني ةمبرّ  وقوعاً  بي
test(.   

 مهارة سيتدر  عن املعلومات اىل للوصول قةيالطر  هذه الباحثة ستخدمتاو 
نوم ويدوروأاإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق درسة مب امنثال الفصل يف قراءةال

ةيالتجر  للفرقةغرسيك  ّ  و بعد )unit method(طريقة الوحدة  تطبيق قبل بي
  .تطبيقه

  البحث بنود  - 4

 واستعملت 12.بيانات جلمع الباحثة استخدمها الة هو البحث بنود
  :منها كثرية البحث أدوات الباحثة

 لرتقية مهارة )unit method(فعالية طريقة الوحدة  ملعرفة املالحظة صفحة .1
اإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق  درسةمبامن ثالطلبة هي الفصل ال قراءة

 .نوم غرسيكأويدورو 

 البيانات إىل للوصول الوثائق طريقة يف واإللكرتونية الصور و املكتوبة الوثائق .2
 املتوسطةتربية األخالق  مبدرسة تالميذال وعدد املدرسة عن املعلومات و

 .نوم غرسيكأويدورو اإلسالمية 
طريقة  فعالية عن واملعلومات احلقائق يللن التمرينات و األسئلة جمموعة .3

 درسةمبامن ثقراءة الطلبة يف الفصل ال لرتقية مهارة  (unit method)الوحدة
  .نوم غرسيكويدوروأاإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق 

                                                
  من يرتجم  12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2002). Hal 136 
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  طريقة حتليل البيانات - 5
حتليل البيانات هو من إحدى الطرائق لنيل اإلجابة عن األسئلة التطبيق 

  :مت الباحثة طريقة البيانات على قسمني، ومها وقّس . البحث
 )P(الرمز املأوية  . أ

  تكرار االجوبة     :وهو 
              X 100%  

      عدد املستجبني
P = F   x  100% 
  N 

P   =النسبة املأوية  
F  =تكرار االجوبة  
N  =عدد املستجبني  

موعة وحتقيق االفرتاض  وأما التفسري والتعبري يف حتليل البيانات ا
العلمي فتطبيق الباحثة املقدر  وقدمته سوهارمسي أريكونطا املقياس من 

  :النسبة املأوية كما يلى 
د=     100% -76% ّ   جي
  مقبول=     75% - % 65
  ناقص=     55% - % 40
  قبيح=     39% - % 10

هذا التحليل تستخدمة الباحثة لنيل اإلجابة عن قضايا البحث 
  .رتقية مهارة القراءة األوىل يعىن عن تطبيق طريقة الوحدة ل

  t (t- Test ) –اختبار  . ب
هذا حتليل ملعرفة حتليل البيانات عن فعالية تطبيق طريقة الوحدة لرتقية 
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ملعرفة  )tes-t(أما رموز املستخدم فهو اختبار رمز املقارنة . مهارة القراءة
ة يفإمقارنة الوصول  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ  ىل كفاءة الطالب بني الفرقة التجربي

  .قراءةتدريس ال
ىل كفاءة الطالب للفرقة إإذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول 

ة فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية يالتجر  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ  (Ho)بي
وكفاءة  )unit method( طريقة الوحدة الية بنيمردودة، مبعىن وجود فعّ 

اإلسالمية  املتوسطة خالقتربية األ مبدرسة القراءةمهارة يف الطالب 
أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بني الوصول نوم غرسيك ويدوروأ

ة فهذا يدّل على أّن  ّ ة والفرقة الّضبطي ّ اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربي
 unit(بني طريقة الوحدة فعالية   عدم مقبولة، مبعىن (Ho)الفرضية الصفرية 

method(  تربية األخالق مبدرسة قراءة الطلبةترقية مهارة  يفوكفاءة الطالب 
  .نوم غرسيكويدوروأاإلسالمية  املتوسطة

  :13هي”Uji T“القائدة والتفسري على قيمة قائدة 

21

21
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  to  =  
  

  :أما خطوات احلساب فكما يلى
  يبحث عن معّدل املتغرية املستقلة)Mean Variabel X (برموز: 

 

 
 ّدل غري املتغرية املستقلة يبحث عن مع)Mean Variabel Y( برموز: 

 

                                                
-Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal 314یترجم من   13

315 
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  يبحث عن معايري االحنراف من املتغرية املستقلة)Deviasi Standar Variabel X( 

 :برموز
   

 
  يبحث عن معايري االحنراف من املتغرية غري املستقلة)Deviasi Standar Variabel 

Y( برموز: 

  
 

 املتغرية املستقلة  يبحث عن معايري اخلطاء من معدل)Standar Eror Mean 

Variabel X( برموز: 
   

 
 

  غري املتغرية املستقلة  يبحث عن معايري اخلطاء من معدل)Standar Eror Mean 

Variabel Y( برموز: 
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 من خالف معّدل املتغرية املستقلة ومعدل املتغرية غري   يبحث عن معايري اخلطاء
 Standar Eror Perbedaan Antara Mean Variabel X dan Mean(املستقلة 

Variabel Y (برموز:  
 

 
 

 

 


