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 الباب الثالث
 طريقة البحث

  
إذ تنبغى للباحثة .  ث هي الطريقة الىت استخدمتها الباحثة ىف حتليل حبثهاطريقة البح

ىف هذا  أن تعني مصادر احلقائق الىت أتخذ منها للحصول إىل احلقائق الىت تقصد إليها
 :والطريقة املعينة الىت استخدمتها الباحثة مبا يلى . البحث العلمي

 
 نوع البحث -أ 

كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif) والطريقة الكمية (Kuantitatif .) 

ة يف نيل وهي طريقة العملي. الباحثة هي الكمية هاطريقة البحث الىت استخدمت
وأما نوع    .معرفة ابستعمال البياانت الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء املنشود

هذالبحث فهو حبث جتريب ، وأهدافه إستقصاء إمكان العالقة بني السبب والعقيبة 
قارن نتائجها مع الفرقة الضابطة اليت ال جتري إبجراء التجربة إىل الفرقة التجريبية، وي

  .فيها  التجريبة
  

                                                           
 :يترجم من 

Nana Syaodih Sukmadinata.“Metode Penelitian Pendidikan”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)  
hal. 52 

 :يترجم من  
Sugiyono, Metode Penelitian ....,hal. 14 

 :يترجم من  
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 29 
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 البحث خطة -ب 

 : البحث تصميم يف مراحل ثالث هناك البحث، هذه يف
 األولية مشروع . 

 ملوضوعابا السنة لنصف السابع الفصل يف سالدر  اعداد مذاكرة طختطي 
 املدرسية دواتواأل املرافق

  العربية اللغة تعليم مادة اداعد -

 التدريسية الوظيفةاعداد  -

 الكلمة جدار وسيلة اداعد  

 امللّونة األقالم و قرطاسال اعداد -

 للتدريس املوضوع تعيني -

 كبري قرطاس يف ويكتب الكلمة عشر او مخسة تعيني -

 الطالب األستاذ يستلهاو  اتالكلم من احدى املعلم خيتار -

   غريها او الكلمات واحر ليش الطالب دّرسامل أمر مث -

 الكلمة جدار لةيسو  التصديقات اعد  

 للتدريس استلمها قبل الكلمة جدار لةيسو  حتقيق -

 الطالب من لعدد وفقا اإلستبياانت مضاعفة -

 ياا امل يف - 

 السابعة فصل الطبقة اختيار 

 "السالم عليكم ورمحةهللا وبركاته"التسليم بقول  -
 الدعاء -
 يسأل كلمة حتية  -
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 الطالب كفاءة ليعرف األول االختبار وكان. األول االختبار اعطاء 
 الكالم مهارة على

   لفحصها املواد اعداد -

 مباشرة ابةجإل مث لطالب السؤل اعطاء -
 الكلمة جدار وسيلة بتطبيق التعليم أنشطة يعمل 

 الكلمة جدار الوسيلة عن استرياتيجية يشرح -

 الكلمة جدار وسيلة تطبيق بعد اإلختبار اعطاء -

 تعليمية عملية بعد الكلمة جدار وسيلة اإلستبياانت اعطاء -

 املياا  يف بعا - 

 ميتعل نتائج ديدلتح املستخدمة النهائي االختبار. النهائي االختبار تقدم 
 الكلمة جدار وسيلة تطبيق بعد الطالب

 الكلمة جدار وسيلة تطبيق بعد و قبل يقابل -

 واإلختبارات اإلستبياانت من عليها احلصول مت البياانت حيسب -
 الكلمة جدار وسيلة مستعمل بعد و قبل

 البحوث بياانت ومعاجل البياانت مجع 

  البحوث من احلصول حتليل -أ 
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 البحث هيكال . ج

 الثاليث مرحلة الثاين مرحلة  أالول مرحلة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 فروض البحث -ج 

 
وقد . إّن الفرضية إجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت مثوبة ابالبياانت اجملموعة

والفرضية  (Ha) قسم سوهرسم أريكونطا الفرضية البحث إىل نوعان وهي الفرضية البدلية
  .(Ho)الصرفية 

  

                                                           
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,( edisi revisi V, Jakarta, Rineka :يترجم من   

Cipta hal. 64 

 القرطاس اعداد  . 
 اتالكلم

 عن اإلستبياانتاد اعد . 
 الكلمة جدار لةيسو ال

 

 فصلال يف تدرسي . 
 السابع

 االختبار اعطاء . 
 كفاءة ليعرف األول

 مهارة على الطالب
 الكالم

 جدار وسيلة تطبيق . 
 الكلمة

 االختبار اعطاء . 
 تطبيق بعد النهائي
 جدار وسيلة

 .لكلمةا

5.  

 البياانت مجع . 
 بياانت ومعاجل

 البحوث
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 (Ha) البدلية الفرضية  - 

 الذي "variabel x" أو مستقبل متغري بني عالقة فيها أنّ  الفرضية دلت
 أو مستقبال غري" الكلمة جدار" وسيلة تطبيق يعين البحث هذ يف يكوين

"variabel y" العربية كالم يف الطالب مهارة يعين البحث هذا يف الذي 
 لرتقية" الكلمة جدار" وسيلة تطبيق وجود هي البحث هلذا البدلية والفرضية

 اإلسالمية" العلوم حبر" املتوسطة مبدرسة السابع الفصل لطلبة الكالم مهارة
 .ماجاكرطا جفانكو 

 (Ho)الفرضية الصفرية   - 
 و "variabel x" مستقبل متغري بني العالقة فيها ليس أن الفرضية دلت

 على دلت هي البحث هلذا الصرفية والفروض. "variabel y" مستقبل غري متغري
 السابع الفصل لطلبة الكالم مهارة لرتقية الكلمة جدار وسيلة تطبيق عدو

 .ماجاكرطا كوفاع اإلسالمية" العلوم رحب" املتوسطة مبدرسة
 

 جمتمع البحث وعينته -د 

 جمتمع البحث   - 
واملراد مبجتمع البحث هو مجيع من األفراد أو األشياء اليت تصف مبا 

 اليت واألشياء األشخاص أو األفراد أبن أريكونطا سوهارمسى وزاد 5.يصفه
 .البحث املوضوع يف تكون

 البحث عينة  - 
 البحث جمتمع من جزء أي األصل البحث جمتمع متثيل هي البحث عينة

 يف أريكونطا سوهارسيمى قالت. طالبا 03 البحث جمتمع وعدد. األصلي
                                                           

5
 ,Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta: يترجم من  

1997), hal. 111 
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 فتأخذ 033 م انقص( الطالب) األشخاص عدد كان ول, كتاهبا
 .عينات تصريون( الطالب) أفراد كل أتخذ فالباحثة. كلها الباحثة

 
 طريقة مجع البياانت -ه 

البياانت هي كل ما حتتاج البحث من هذا البحث و قد استعمل الباحثة طريقة  
 :كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي

 (Observasi)املشاهدة  - 
ي الوسيلة يف اكتساب اخلربات و املعلومات من خالل من يشهد أو هو 

و املقصود يف املالحظة هو ملعرفة سلوك الشخص كالواقعة الفعلية .  يسمع عنه
تستعمل . ض تصوير الياة االجتماعيةو كذلك ألعر . حيث ينظر سلك العملية

و املالحظة إما . املالحظة إن مل تكن البياانت كثرية حيث تكون املسئلة مكتفية
هبذه االسرتاتيجية يريد . أن يكون الباحثة مشرتكا يف هذه املسئلة أو غري مشرتك

تطبيق مسيلة جدار الكلمة لرتقية مهارة الباحثة أن يعرف عملية التعليم و يف 
اإلسالمية كوفاع " حبر العلوم"كالم لطلبة الفصل السابع مبدرسة املتوسطة ال

 .موجوكرطا
 (Wawancara) املقابلة  - 

املراد هبا البياانت ابلتسائل من جهة واحدة منّظمة إبعتماد على أهداف 
و هي االسرتاتيجية اليت . و قام الباحثة هبا جلميع البياانت و تكملها  البحث،

تسلكها الباحثة بوسيلة احملاورة شفواي مع الطلبة يف املدرسة و املدبرات احملاركة 
 الطالب مهارة اللغوية و األساتيذ للحصول على األخبار أو الواثئق عن قدرة

                                                           
 :يترجم من  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 144 
 :يترجم من  

Suharsimi Arikunto. ProsedurPenelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 126 
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و عن احملاوالت اليت قام هبا املدرسة حنو ترقية مهارة  يف كالم اللغة العربية
لك املشكالت املواجهة و حلها و عن أتسيس املدرسة و ما إىل او كذ المالك

 .ذلك
 (tes)االختبار   - 

هي ألة مقدمة اليت يعطى على الفرد لنيل األجوبة و املطلبة مسطورا أو 
الباحثة هذه الوسائل لنيل احلقائق و املعلومات عن ابستخدام . لساان أو فعال

مبدرسة  سابعالفصل ال ةبالم لطللرتقية مهارة الك تطبيق وسيلة اجلدار الكلمة
 تطبيقاالختبار قبل و بعد . متوسطة حبر العلوم اإلسالمية كوفاع موجوكرطا

 قال سوهارسيمي أنه اختبار مقعود ملعرفة نتائج درس وسيلة اجلدار الكلمة
توزع هذه االختبار مرتني يعين االختبار األول قبل جتريبية واالختبار . الطالب
 .النهائ

 (Angket) اإلستبياانت - 
يف  طالبلايح هي طريقة اإلستبياانت أو أسئلة املكتوبة اليت ترتبها ترتيبا وتت

وهذه وسيلة املستخدمة . املدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفاع موجوكرطا
لنيل املعلومات والبياانت عن املستجيبني عن تطبيق وسيلة جدار الكلمة لرتقية 

  .مهارة الكالم
 (Dokumentasi)الواثئق   -5

و اجملالت و اجلرائد و  هي طريقة مجع البياانت و مصدرها مكتوبة من الكتب
استخدام الباحثة هذه الطريقة للحصول على املعلومة عن اتريخ أتسيس .  غريها

 .املدرسة و حالة املعلم و املتعلم
  

                                                           
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 167 :يترجم من   

 M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 131   :يترجم من  
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 البحث بنود -و 
 الباحثة استخدمه الباحثة استخدمه الذي البحث يف املقياس هو البحث بنود

 يستعمل أن يستطيع البنود تلك أن مبعىن الصدق. البحث متغري ثبوت و صدق ليقيس
 موضوع يف عديدة مرات لتقيس التمسك أو اإلتساق مبعىن والثبوت. يقيس ما ليقيس
 قائمة، حتقيق استبيان، كان البحث أداة نوع يف االختلفات   .اثبتة فنتيجته واحد

 :منها كثرية البحث أدوات الباحثة واستعمال. التوجيهية البادئ  مقابلة واملالحظة
 الكلوة ) (Word wall جدار وسيلةال استخدام تطبيق ملعرفة املالحظة صفحة - 

 حبر اإلسالمية املتوسطة مبدرسة السابع الفصل لطلبة الكالم مهارة لرتقية
 .موجوكرطا كوفانج العلوم

 البياانت اىل للوصول الواثئق طريقة يف واإللكرتونية والصور املكتوبة قالواثئ - 
 كوفانج ميةاإلسال املتوسطة العلوم حبر مبدرسة الطالب وعدد واملعلومات
 .موجوكرطا

 لرتقية  ) (Word wall الكلمة جدار وسيلة تطبيق والبعدى القبلي اإلختبار - 
 نجكوفا اإلسالمية املتوسطة مبدرسة السابع الفصل لطلبة الكالم مهارة

 .موجوكرطا
 

 طريقة حتليل البياانت -ز 
يف . البحثحتليل البياانت هم أحدى الطرائق لإلجابة من السؤل املستخدمة يف 

هذه الفرض قدمة الباحثة حقائق الكمية وهي حقائق من األرقام املرتذة بطريقة 
   .االحصائية

ولكن ال خيلو من حقائق الكيفية لذالك قدمت الباحثة طريقتني من طريقة 
                                                           

   
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka: من يترجم 

Cipta,1997). Hal 136 
 
  

 Saifudin Anwar, Metode  Penelitian (Yogyakarta: Pustaka belajar,2003) hal.50  :يترجم من 
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ائية يعين اإلجابة املسألة األوىل يف كفاءة الطالب حنو تكلم العربية استخدمت االحص
 .الباحثة النسبة املئوية

 X033%  (F)تكرار األجوبة :  (P) رموز املأوية 
   (N)عدد املستوجبني  

P  =النسبة املأوية 
F =تكرار األجوبة 
N =عدد املستوجبني 

انت اجملموعة وحتقيق اىفرتاض العلمي فستعمل اما التفسري والتعيني يف التحليل البيا
  0:، كمايلي Suharsimi Arikuntoالباحثة املقدار الذى قدمة 

 
 
 
 
 
 
 
 

تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن تطبيق  T-Testوأما رمز املقارنة املسمى 
وسيلة جدار الكلمة لرتقية مهارة الكالم ابملدرسة املتوسطة حبر العلوم اإلسالمية كوفاع 

 00:وأما رمز املقارنة .موجوكرطا، واإلجابة األسئلة الثالثة
t0 = 

  

    
 

 

                                                           
 
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka:من يترجم  

Cipta,1997) hal 246 
 Anas Sujono, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada,2007) hal 324: يترجم من    

 جيدا 033%-%  

 مقبوال 6% -% 6

 انقصا 66%-03%

 قبيحا % 0-03%
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t0 =املقارنة 

M1= املتوسط (Mean) من املتغري x (variabel x) 

M2= املتوسط (Mean)  من املتغريy  (variabel y) 

N=عدد املستجبني من املتغري  x  

N=املتغري عدد املستجبني من y 

 ∑D/Diferensiaالتميري مجلة 

 :برمز ( SD)مقيال االحنراف 

    
    

 
 –    

 

    

 Standart Mean Error يطلب

SEMD =    

    
 

   (Mean)يطلب املتوسط

 

 

  
  

 
 

 

 




