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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 

للوصول إىل اغبقائق اليت ربتاج إليها الباحثة يف ىذا البحث العلمي, ينبغي للباحثة 
 أن تعُت مصادر اغبقائق اليت تأخذىا الباحثة بالطريقة التالية :

 نوع البحث  . أ

 طريقة البحث تنقسم إىل قسمُت مها الطريقة الكيفّيةكما عرفنا أّن  

(Kualitatifوالطريقة الكّمّية   (Kuantitatif الطريقة الكيفّية ىي طريقة . 
البحث اليت تستغٍت عن اغبساب واألرقام العدديّة. وعكسها طريقة كّمية فإهّنا يكون 

 فيها اغبساب واألرقام العدديّة. 

متها الباحثة ىي"الطريقة الكّمّية". وىي طريقة البحث اليت استخد وطريقة 
 البحث لنيل اؼبعرفة حىت ذبد الباحثة إجابة عن اؼبشكلة.

 22أن الفرضية ىي إجابة مؤقتة عن أسئلة البحث اليت ربتاج إىل تبُت العلمي. 
إذا صح  Typed Game أما فروض البحث يف ىذا البحث فهو إن تطبيق لعبة

استخدامو ديكن أن ترقي مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة 
  كرسيك.  -موراوودي  2دار السالم اإلسالمي 

 

 هيكل البحث . ب

 ة ىذا البحث إىل طبسة أبواب : قسمت الباحث 
خلفية البحث و قضايا البحث و أىداف البحث و منافع  :  الباب األول 

 .البحث و توضيح بعض اؼبصطلحات و الدراسة السابقة
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuanlitatif dan Kualitatif , (Bandung:Alfabeta:  هي ٌترجن  

2010) hal 96.  
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 دراسة نظرية يشتمل على فصلُت  فصول :  :  الباب الثا ي 
" لطالب الفصل Typed Gameحيتوى على اللعبة "  أ(

 2اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي  الثامن باؼبدرسة
 كرسيك.  -موراوودي 

حيتوى على تعريف مهارة الكتابة, وأمهية الكتابة, وأىداف  ب( 
تدريس الكتابة, وأنواع مهارة الكتابة, ومشكالت تعليم 

   مهارة الكتابة.

ىيكل البحث، ؾبتمع البحث وعينتو، طريقة صبع  طريقة البحث، :  الباب الثالث 
 لبيانات، بنود البحث و ربليل البيانات. ا

يبحث ىذا الباب دراسة ميدانية على غرض البيانات وربليلها  :  الباب الرابع 
 وينقسم ىذا الباب إىل فصلُت:

 2السالم اإلسالمي  حملة عن اؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار .1
 كرسيك   -موراوودي 

 عرض اغبقائق وربليلها يشتمل على : .2

 "Typed Gameبيق اللعبة "تط ( أ

" لًتقية Typed Gameفعالية تطبيق اللعبة " ( ب
 مهارة الكتابة

 خاسبة, حيتوى ىذا الباب على اػبالصة و اؼبقًتحات. :  الباب اػبامس

 

 مجتمع البحث و عينته   . ت

   ؾبتمع البحث .1
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و اجملتمع يف  30ؾبتمع البحث ىو صبيع األفراد و األشخاص يف البحث.  
ىذا البحث يتكّون من صبيع الطاّلب يف الفصل الثامن باؼبدرسة ؼبؤسسة دار 

 كرسيك.  –موراوودي  2السالم اإلسالمي 
 عينة البحث .2
والفرض لنيل البيان عن   31عينة البحث ىي بعض من ؾبتمع البحث.   

وأما عينة البحث يف ىذا  عينة البحث بطريقة اؼبالحظة من بعض ؾبتمع البحث.
باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم  البحث فهي صبيع الطالب يف الفصل الثامن

" طالبا. فطريقة اخذ العينة يف ىذا البحث ىي 43وىي " 2اإلسالمي 
Purposive Sampling  

 

 طريقة جمع البيانات  . ث

إىل ترقية الطالب الفصل الثامن  Typed Game لعبة وؼبعرفة تطبيق 
ال تأخذ الباحثة طريقة واحدة بل  2اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي باؼبدرسة 

اؼبقابلة واؼبالحظة والوثائق واالستبيانات واالختبار. وعرضت  الطريقة اؼبتنوعة وىي:
  يانات أو اؼبعلومات اليت حصل عليها كما يلي:الباحثة الب

  ( Interviewطريقة اؼبقابلة ) .1

ا يف ىذ 32ىي عملية األسئلة و األجوبة بُت شخ  أو أكثر شفويا.  
اؼبنهج تتناول الباحثة التصريح من أستاذ ؿبمد أوسط غفاري وحي كمعلم اللغة 

، عن تدريس اللغة  2اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي العربية باؼبدرسة 
العربية يف ىذه اؼبدرسة. ومن ىذه اؼبقابلة، حصلت الباحثة على أن يف تدريس 

                                                           
30

  Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal 61:   هي ٌترجن  
31

 62:  جعالورا ًفص  
32

 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka  :هي ٌترجن  

Cipta, 2013), hal 198-199 
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تعمل عملية اؼبقابلة يف  أربع مهارات. اللغة العربية يستعمل اؼبدرس بطريقة تناسب
 .2114أبريل  22التاريخ 

 (Observasi)طريقة اؼبالحظة  .2

ندون بنظام على الظواىر اليت حبثتها  اؼبالحظة ىي عملية مشاىدة و  
 Typedلعبة بعد عملية التجربة تتناول الباحثة البيانات عن تطبيق  الباحثة.

Game فصل التجريب، وعرفت الباحثة أن وجود دبشاىدة أحوال الطالب يف ال
وقبلها.   Typed Gameالفرق بُت مفهوم الطالب بعد أن يستخدموا لعبة 
 لعبة فعالية تطبيق  وجود واستخدمت الباحثة ىذه الطريقة عبمع البيانات عن

Typed Game   لًتقية مهارة الكتابة, و فيها عملية اؼبدرس و الطالب يف
 تدريس اللغة العربية. 

 (Angket)طريقة االستبيانات  .3

ىي األسئلة للحصول على البيانات من اؼبستجيبُت باختيار اإلجابة   
 Typed عن تطبيق لعبة 33الصحيحة ؽبم ؾبموعة اإلجابات بالصفة اؼبغلقة, 

Game   لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة
 كرسيك. -موراوودي  2دار السالم اإلسالمي 

 (Dokumentasi)طريقة الوثائق  .4

و  ىي طريقة صبع البيانات و مصدرىا مكتوبة من الكتب و اجملاّلت   
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على اؼبعلومة عن  34اعبرائد و غَتىا.
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 ,Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R & D:  هي ٌترجن  

(Bandung: Alfabeta, 2008), 199 
34

 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka  :هي ٌترجن  

Cipta, 2013), hal 274 
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العاّمة عن  تاريخ تأسيس اؼبدرسة وحالة اؼبعلم و التعلم و ؼبعرفة الصورة الفكريّة
 موضوع البحث. 

  (Tes)طريقة االختبار  .5

 اليت الشخ  سلوك قدرة لتناول معقدة أنشطة أو إجراء أو آلة ىو االختبار

الدعينة. واستخدمت الباحثة يف ىذه  الدراسية اؼبادة يف ديلكها الكفاءة تصور
قبل  ذا االختبارالدراسة نوعُت من االختبار: أوال، االختبار القبلي، قامت الباحثة هب

" ؼبعرفة كفاءهتم قبل أن ديروا بالتجريب. وثانيا،  Typed Gameتطبيق لعبة "
االختبار البعدي، وقامت الباحثة هبذا االختبار البعدي ؼبعرفة فعالية تطبيق لعبة 

"Typed Game  لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة "
   كرسيك. -موراوودي  2سالمي اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإل

 بنود البحث  . ج

بنود البحث ىي اؼبقياس الذي استخدمتو الباحثة لتقيس الصدق و تثبيت  
متغَت البحث. الصدق دبعٌت تلك البنود تستطيع أن تستعمل لتقيس ما تقيس. و 
الثبات دبعٌت االتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجتو 

 35.ثابتة

 

 واستعملت الباحثة أدوات البحث الكثَتة منها: 

 

  Typed Game تطبيق لعبة صفحة اؼبالحظة ؼبعرفة عملية التعليم و .1
الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار  لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل

   كرسيك. -موراوودي  2السالم اإلسالمي 

                                                           
 

35
 ٌترجن هي: 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D. (Bandung : Alfabeta. 2009). Hal 121 
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الوثائق اؼبكتوبة و الصور و اإللكًتونيكية يف طريقة الوثائق للوصول إىل  .2
لًتقية   Typed Game البيانات و اؼبعلومات عن اؼبدرسة و تطبيق لعبة
توسطة ؼبؤسسة دار السالم مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼب

 كرسيك.-موراوودي  2اإلسالمي 

 ؾبموعة األسئلة و التمرينات لنيل اغبقائق واؼبعلومات عن فعالية تطبيق لعبة .3

Typed Game   لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة
 كرسيك. -موراوودي  2اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي 

 

 لبيانات تحليل ا . ح

ربليل البيانات ىو إحدى الطرائق لإلجابة من اؼبسئلة اؼبستخدمة يف 
البحث. يف ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وىي حقائق من األرقام 

 36اؼبردة بالطريقة اإلحصائية.

ولكن ال خيلو من اغبقائق الكيفية لذلك قدمت الباحثة طريقتُت من الطرائق 
اإلحصائية يعٌت إلجابة السؤال األول عن مهارة الكتابة لطالب فصل الثامن يف 

 أّما معادلتها فما يلي: 37تعلم اللغة العربية استخدمت الباحثة النسبة اؼبأوية،

 

 X %100( F)   تكرار األجوبة(: P) رموز المأوية. 1 

 (N) عدد اؼبستجبُت        

 

 : 31يلي أما التفسَت و التعيُت بكلمة الكيفية من اؼبعادلة السابقة فكما
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 ترجن هي  

Saiful Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal 50 
37

 : ترجن هي  

Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 40 
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 جيدا 111%-66% 
 مقبوال 65%-56%
 ناقصا 55%-41%
 قبيحا 33%-11%

 

 

 T -باختبار  .2

واستخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة نوعُت من االختبار: أوال، االختبار 
"  Typed Gameقبل تطبيق لعبة " الختبارالقبلي، قامت الباحثة ىذا ا

ؼبعرفة كفاءهتم قبل أن ديروا بالتجريب. وثانيا، االختبار البعدي، وقامت الباحثة 
" لًتقية  Typed Gameىذه االختبار البعدي ؼبعرفة تأثَت تطبيق لعبة "

مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم 
  كرسيك. -موراوودي  2 اإلسالمي
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: Rineka:  هي ٌترجن  
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 32:  لو خطوات فهي otلتحصيل

 Typedنتيجة الكتابة بعد و قبل تطبيق  F (frekuensi)أعّد اللوحة توزيع  .1

Game 

و صبلة  (Deviasi Standar)  , شبو اؼبعيار Meanحبث قيمة اؼبتوسط ) .2
 .اؼبربع من شبو اؼبعيار
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 342 : الوراجع ًفص  




