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  الباب الثالث

  طريقة البحث

للحصول على النتائج املناسبة بالبيانات املوجودة يف ميدان البحث، استخدمت 
ا فيما يلي   :الباحثة الطريقة التجريبية وبيا

  الطريقة التجريبية  .أ 

الطريقة التجريبية هي الطريقة اليت تستخدم ملعرفة السبب واملسبب بني 
وتصميم البحث . 1العوامل األخرى املشوشة العاملني الذان ظهرت الباحثة بنقص

موعة الواحدة"يستعمل عادة من التجريبية أي تصميم  وتصميم ) One-Group" (ا
موعة الضابطة" موعة الضابطة"وهنا تستخدم الباحثة ). Control-Group" (ا   ".ا

موعة الضابطة هو يستعمل أكثر من فرقة و منه فيما يلي     :تصميم ا

  مو  )Experimental Group(عة التجريبية ا

  موعة الضابطة   )Control-Group(ا

  نوع البحث  .ب 

و حبث  )kualitatif(نوع البحث ينقسم إىل قسمني، يعين حبث الكيفية 
وحبث اجلودة هي البحث بالكلمة أو اجلمل أو الصوار، و .)kuantitatif(الكمية 

يعين يراد أن . من حبث الكمية وتستعمل الباحثة. 2حبث الكمية هي البحث بالرقم

                                                
  :یترجم من 1

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
cet. 2010. Edisi revisi), hal.9 

  :یترجم من  2
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung, ALFABETA: 2011), hal.23 
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لطالب الفصل لرتقية الكفائة النحوية " صيد القواعد"يعرف فعالية لعب التعليم 
  .الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  مجتمع البحث وعينته   .ج 

 جمتمع البحث .1

دة جمتمع البحث هو الوالية العامة اليت تتكون من األشياء املقصو 
ا وصفتها لتدريس الباحث وأخذ االختصار ويف هذا البحث . 3احملدودة جبود

جتعل الباحثة جمتمعا من التالميذ يف الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية 
 .اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 عينة البحث .2

 جمتمع من جزء هي األصلى البحث جمتمع متثيل البحث ةنبعي املراد
 تبحث أن هلا ميكن ال ألن الطريقة هذه الباحثة واستعملت. صلىاأل البحث

 البحث هذا يف أما. واملصروفات والوقت القدرة حملدودة البحث جمتمع من همكل
 العينة طريقة) Purposive Sampling( العينة داأفر  أخذ يف الباحثة فاستعملت

 الباحثة وأخذت.  اصاخل القصد من بل العشوائية أو الطبقة من ليست القصدية
تمع )اللغة النمودجية(الثاين  لالفص من العينة ىى إل يبلغ البحث هذا يف وا
 30ة والعين, البحث جمتمع من البحث عينة الباحثة أخذت إذن ،طالبا 322

تمع أصغر من فرص اخلطأ التعميم، و .  الباط أكرب عدد العينات تقرتب من ا
مع أكرب خطأ التعميم وعلى العكس قل عدد العينات بعيدا ع وهذا ينطق (ن ا

  4).بصفة عامة

                                                
  61: ص. السابق النفسھ.3
  :يرتجم من 4

 Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), 69 
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  طريقة جمع البيانات .د 

وبعد أن تبني الباحثة األمور املهمة يف البحث فسيبسط طريقة مجع البيانات 
  :وحتليلها املستعلة فيما يلي

  )observasi(املالحظة  )1

هي اإلختبار والتسجيل والتبسيط لكل السلوك واحلالة املناسبة بأهداف 
ذا البحث كلهاخل   .ربة أو التجارب وهذه تستعمل ملعرفة اليت تتعلق 

  )wawancara(املقابلة  )2

ا البيان باألسئلة املنظمة وتفتش  5املقابلة هي املالحظة املباشرة واملراد 
وهذه ملعرفة تعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة إما . واحد بواحد يف إيضاح البيان

  .     ما ترقية الكفائة النحوية للمتعلمني قدميا وحديثاطريقة التعليم للنحو وإ

  )angket(اإلستبيانات  )3

هي عدد األسئلة املكتوبة اليت يرسل إىل املستجبني لنيل األجوبة 
وأحد شروط اإلستبانة هو األسئلة عند ترتيب النفسية الصحيحة من  .6احلقيقية

من الطالب كلهم جلمع  وكان الباحث ال تقابل جمتمع البحث. العام إىل اخلاص
احلقائق ولكن تكفي له عينة البحث منهم بوسيلة األسئلة املكتوبة يف معرفة ما 

  .يريده ويسمى هذه اإلستبانة املغلقة أي موجودة األجوبة املعينة

  )dokumentasi(الوثائق  )4

                                                
  :یترجم من  5

Anto Dajan, Pengantar Metode Statistic, Jilid 1, (Jakarta: LP3ES. 1986), hal. 32 
6   Anto Dajan38: ، المراجع السابق ، ص 
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ا تطلب البيانات عن األشياء أو املتغري مثل مذكرات ونسخة  واملراد 
وهذه . 7الت ووثائق وملحوظة إجتماع وبرامج وغري ذلكوكتب وجرائد وجم

 .تستعمل للوصول إىل البيانات واملعلومات عن املدرسة والتعليم فيها

  )tes(اإلختبار  )5

. هي مجلة من األسئلة املقدمة إىل الشخص أو األشخاص إلظهار درجة
جة كما قال سهرمسي إن هذا اإلختبار يستخدم لقدرت الكفائة األساسية والدر 

واستخدامت الباحثة هذه اإلختبار للوصول إىل املعلومات عن فعالية  .8الفهمية
الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم  لطالب" صيد القواعد"تطبيق لعب التعليم 

  .الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  بنود البحث   .ه 

بنود البحث هو املقياس يف البحث الذى استخدمت الباحثة لتقيس صدق 
الصدق مبعىن أن تلك البنود يستطيع أن  يستعمل لتقيس ما . ثبوت متغّري البحث

و الثبوت مبعىن اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد . تقيس
املهمة  البيانات اليت  مجعاملستخدمة يف البحوث أو مرفق داةو هو أل.9فنتيجته ثابتة

 أكثر سهولةولذلك هو كاملة و ال واملنتظمة أكثر دقة النتائج مبعىنأفضل و  أسهل
، قائمة، قائمة، حتقق استبيان كان أداة البحث يف نوع االختالفات. معاجلتها

  :واستعملت الباحثة أدوات البحث الكثرية منها. املبادئ التوجيهية مقابلة واملالحظة

                                                
Suharsimi Arikunto 7274: ، المراجع السابق ، ص  

8  Suharsimi Arikunto266: ، السابق النفسھ، ص 
  : یترجم من  9

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiyah, (Bandung: Tarsito, 1994) h. 180        
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 الوثائق للوصول إىل البيانات و املعلومات عن املدرسة ئق املكتوبة يف طريقة الوثا
لرتقية الكفائة النحوية يف اللغة العربية " صيد القواعد"لعب التعليم  تطبيقو 

 .لطالب الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن
 صيد القواعد"لعب التعليم  وفعالية تطبيق صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليم "

لرتقية الكفائة النحوية يف اللغة العربية لطالب الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم 
 .الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 لعب  تطبيق فعالية عن واملعلومات احلقائق لنيل التمرينات و األسئلة جمموعة
الكفائة النحوية يف اللغة العربية لطالب الفصل  لرتقية" صيد القواعد"التعليم 

 طريقة يف الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن
  .االختبار

  تحليل البيانات  .و 

هو كل اإلجراءات املنظمة تنظيما خاصا املستعملة لدراسة البيانات 
ذكرنا أن البيان السابق يكون كما    t-testوتستخدم الباحثة برمز اإلختبار . املسجلة

  .من فرقتني مها الفرقة التجربية والفرقة الضابطة

والفرقة الضابطة اليعطى بعملية ) Treatment(والفرقة التجربية يعطى بعملية 
ويف هذا البحث فال بأس من الفرقة الضابطة حاضرا أم كان غائبا على  حساب 

  .معادلة ألن ذالك عامل واحد

ثة البيانات ملعرفة ترقية الكفائة النحوية لطالب فصل وستستعمل الباح
وحساب . الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية روضة القراءن عاسيم عاجوم مالنج

 :فيما يلي  t-testمعادلة اإلختبار 
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t =  

  : البيان
   M = متوسط لكل الفرقة  
   X = اخنراف نتيجة النفس لكل الفرقة  
   n =   كل الفاعل من كل الفرقةجمموع  
موعة التجريبية متوسط لكل الفرقة=    من ا

موعة الضابطة متوسط لكل الفرقة=     من ا

موعة التجريبية اخنراف نتيجة النفس لكل الفرقة=    من ا

موعة اخنراف نتيجة النفس لكل الفرقة=    الضابطة من ا

موعة التجريبية جمموع كل الفاعل من كل الفرقة=     من ا

موعة الضابطة جمموع كل الفاعل من كل الفرقة=    من ا
 

 


