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  لثالثا بابال

  البحث طريقة

  

 ينبغي، العلمي البحث اهذ ىف الباحث حيتاجها الىت احلقائق على للحصول

  : التالية الطريقةب الباحث يأخذها اليت احلقائق درمصا يعني أن للباحث

 البحث نوع  . أ

 )Kualitatif( الكيفية الطريقة :ومها ،قسمني إىل تنقسم البحث طريقة نإ

 طريقة هي الباحث إستخدمها الىت البحث وطريقة  .)Kuantitatif( الكمية والطريقة

 الرقم أو البيانات باستعمال املعرفة نيل ىف العلمية هيو )Kuantitatif( الكمي البحث

 بطريقة  فهي الكمي البحث هذا صفة أما ١،املنشود الشيء عن البيان إجياد ىف آلة

 جدار التعليمية سيلةالو استخدام فعالية ملعرفة الصفة هذه من واهلدف .اليةالفع

 الفصل ىف العربية اللغة فرداتمب الطالب يعاباست لترقية)  word wall( الكلمة

 قوة عن ونعرف. ماكيتان موجوفورنو رفمعا الثانوية املدرسة من العاشر

                                                        
  : من يترجم١ 

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 105. 
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 الكلمة جدار وسيلة و الفعالية قوة لتعيني الفعالية مقياس فيها وتستعمل الفعالية

)word wall ( اإلخصائية البيانات حتليل ستعمالبا .  

  

 البحث فروض. ب

 بالبيانات ومقررة لبحثا سألةمب مقيدة إجابة هي البحث فروض

  :نوعان إىل البحث فروض وتنقسم. ٢اموعة

 )Ha( البدلية الفرضية .١

 غري ومتغري )Variabel X( مستقل متغري بني عالقة فيها أن الفرضية دلت

 استخدام فعالية جديو: هي البحث هلذا البدلية والفرضية. )Variabel Y( مستقل

 طالبال عابياست لترقية)  word wall( الكلمة جدار التعليمية وسيلةال

 معارف الثانوية املدرسة من العاشر الفصل ىف العربية اللغة فرداتمب

 .ماكيتان موجوفورنو

 

                                                        
  من یترجم ٢

Suharsimi Arikunto. Prosedur Peneleitian. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006)  Hal. 62 
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 )Ho( الصفرية الفرضية .٢

  )Variabel X( مستقل متغري بني عالقة فيها ليست أن الفرضية، دلت

 اليوجد: هي البحث هلذا الصفرية والفرضية .)Variabel Y( مستقل غري غريومت

 عابياست لترقية)  word wall( الكلمة جدار التعليمية وسيلةال استخدام فعالية

 معارف الثانوية املدرسة من العاشر الفصل ىف العربية اللغة فرداتمب طالبال

  .ماكيتان موجوفورنو

 

  )populasi( البحث معتجم .ج

 األفراد بأن أريكونطا سوهارسيمى وزاد ٣.البحث ىف املقاصد مجيع هو اتمع

 هذا ىف البحث جمتمع أما. البحث موضوع ىف تكون اليت واألشياء أواألشخاص

 جيلسون الذين ماكيتان موجوفورنو معارف الثانوية سةاملدر ىف الطالب هو البحث

 . عاشرال لالصف ىف

 

                                                        
  :من يترجم ٣

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal.102. 



٣٧ 

 

 
 

 )sampel( البحث عينة  . د

 اما ٤.البحث جمتمع متلك اليت عالمتهو مجلة من متثيل وأ بعض هي البحث عينة

 أن تستطييع احلسنة العينية. اتمع من البحث عينية لتأخذ نظام هي العينية خذأ نظام

 ،purposive sampling اسلوب الباحث يستخدم البحث، هذا ىف. اتمع مجيع تتمثل

 فيه، ٥.معني اعتبار على بناء املختارة العينة أن حقيقة، حبسب العينية ألخذ سلوبأ هو

. واألغراض األهداف حبسب الباحث باعتبار يستسلم العينية كعضو يؤخذ الذى من

 ماكتان موجوفورنو معارف الثانوية باملدرسة العاشر الفصل ىف طالب هوو

 

  البيانات مجع طريقة.ه

 البيانات مجع طريقة فستطرد البحث ىف املهمة األمور عن الباحث تبني وبعدأن

  : يلي فيما الطرق الباحث واستعمل وحتليلها،

 (Observasi)   املالحظة طريقة .١

 والوقائع الظواهر إىل اإلنتباه تواجهة الىت املقصودة املنهجية املالحظة هي

                                                        
 :من يترجم٤

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, hal 131. 
  :من يترجم  ٥

Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal 104. 
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 الطريقة هذه الباحث ويستخدم شفهيا العربية اللغة تعليم مبنهج تتلعق اليت ٦.مباشرة

 .البحث ذ تتعلق اليت واحلقائق املعلومات على للحصول

 (Interview)  املقابلة طريقة .٢

 ٧البحث أهداف على بإعتماد منظّمة واحدة جهة من بالتسائل البيانات ا املراد

 على ب الطال وأ اواملدرس املدرسة املدير اىل لةاسئ ان الباحث ترجو الطريقة وهذه،

  .لكلمةا جدار التعليمية وسيلة استعمال

 )Angket( االستبيانات طريقة .٣

 البيانات لنيل الباحث رعاية حتت البحث عينة ليجيبها األسئلة جدول هي

 مباشرة لعينةا أو البحث جمتمع يقابل ال الباحث كان  الطريقة وذه ٨.بالبحث املتعلقة

  إجابتهـا البد الىت املكتوبة األسئلة وسيلة هلا تكفى ولكن احلقائق جلمع

 وهذه .كاالعينية الباحث ختتارون الذي طالّب إىل األسئلة هذه الباحث وأعطى

 جدار التعليمية وسيلة عن املستجيبني اراء عن املعلومات لنيل مستخدمة الطريقة

 .العربية اللغة فرداتمب طالبال استعاب لترقية الكلمة

                                                        
                     یترجم من ٦

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta : Andi Offset, 1989), Cet. Ke-18,  h. 136 
                  المرجع السابق ٧

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian……, hal. 126 
   : منیترجم  ٨

Nasution, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 128 
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 )Dokumentasi( الوثائق طريقة .٤

 والوثائق واجلرائد واالّت الكتب مثل املكتوبة البيانات مجيع هي الوثائق طريقة

 هذه الباحث استعمل ٩ذلك إيل وما اليومية واملذكورات والنظام اإلجتماع وحمضر

 املعلّمني ومجلة وتارخيها املدرسة أحوال عن واملعلومات البيانات إىل للوصول الطريقة

  .املدرسة هذه ىف  والطالّب

 (Tes) اإلختبار طريقة .٥

 مرة ميتحن ومل. املدرس من اإلختبار طريقة الباحث استخدام البحث هذا ىف

 كفاءة ملعرفة الطريقة هذه الباحث استخدم ١٠.ومميزانة عيوبة تعرف ال حىت كثرية

 .العربية اللغة املفردات عابياست ىف الطالب

 

 البحث بنود.و

 الباحث واستعمل ١١.بيانات جلمع الباحث خدمهااست الة هو البحث بنود

 :منها كثرية البحث أدوات

                                                        
   :نفس المرجع  ٩

Suharsimi, Prosedur Penelitian……, hal. 131                
  :نفس المرجع ١٠

Suharsimi, Prosedur Penelitian……, hal. 224  
  :من یترجم  ١١ 

Suharsimi,“Prosedur Penelitian ............,hal. 136 



٤٠ 

 

 
 

 جدار التعليمية وسيلةال ماستخدا فعالية ملعرفة املالحظة صفحة .١

 اللغة فرداتمب الطالب عابياست لترقية)  word wall( الكلمة

 معارف الثانوية املدرسة من العاشر الفصل ىف العربية

 .ماكيتان رنوموجوفو

 إىل للوصول الوثائق طريقة ىف واإللكترونية الصورو املكتوبة الوثائق .٢

 الثانوية باملدرسة طالبال وعدد املدرسة عن املعلوماتو البيانات

 .ماكتان موجوفورنو معارف

 فعالية عن واملعلومات احلقائق لنيل التمريناتو األسئلة جمموعة .٣

 لترقية)  word wall( الكلمة دارج التعليمية سيلةالو استخدام

 من العاشر الفصل ىف العربية اللغة فرداتمب الطالب يعاباست

 .ماكيتان موجوفورنو معارف الثانوية املدرسة

  البيانات حتليل طريقة.ز

 األوىل املسئلة واإلجابة البحث ىف ةاملستخدم األسئلة إجابة الطريقة إحدى هو

 اللغة فرداتمب الطالب يعاباست لترقية  الكلمة رجدا التعليمية وسيلة عن الثانيةو
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  ١٢.املأوية النسبة الباحث ستخدمفا. العربية

  : هي الباحث يستعملها اليت الرموز وأما

  (Prosentase) املأوية رمز  . أ

 استعاب لترقية  الكلمة جدار وسيلة عن البيانات لتحليل (P) املأوية رموز

  .العربية اللغة مفردات على التالميذ

  : وهي االستبيانات بطريقة  الباحث عليها حصل اليت

      P = 
N
F  x 100 % 

  :البيان

P =املائوية النسبة  

F =االجابة تكرار  

N =املستجبني عدد 

، العلمي اإلفتراض وحتقيق اموعة البيانات حتليل ىف والتعيني التفسري أما

 ١٣: يلي فيما أريكونطا سوهارسيمي قدمه الذي املقدار الباحث فيستعمل

                                                        
  : یترجم من  ١٢

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal.43 
  ،السابق املرجع ١٣

Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian…., hal 246. 
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  %٧٦%  -  ١٠٠  

%٥٦%  -   ٧٥  

%٤٠%  -   ٥٥  

%١٠%  -   ٣٩ 

  جيد

  مقبوال

  ناقصا

 قبيحا

  

 )Tes "t( اإلختبار رمز  . ب

  :  يلي كما املعرفة لنيل الرمز هذ الباحث استخدام

اءة ملعرفة مقارنة الوصول اىل كف) tes-t(ة برمز املقارن  استخدم الباحث

إذا كان . عاب املفرداتيالفرقة الضبطية ىف تدريس استالطالب بني الفرقة التجربية و 

الطالب للفرقة التجربية و الفرقة  بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة

وجود فعالية بني مبعىن ، مردودة) Ho(على أن الفرضية البدلية  الضبطية فهذا يدلّ

فردات اللغة مب يعاب الطالبلترقية استجدار الكلمة  التعليمية استعمال الوسيلة

أو  العربية ىف الفصل العاشر من املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكيتان

بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب 

 )Ho(ة فهذا يدلّ على أن الفرضية الصفرية للفرقة التجربية والفرقة الضبطي
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لترقية جدار الكلمة التعليمية استعمال الوسيلة مبعىن ليس هناك فعالية ، مقبولة

فردات اللغة العربية ىف الفصل العاشر من املدرسة الثانوية مب يعاب الطالباست

  .معارف موجوفورنو ماكيتان

ني الكبريين والإرتباطا بينهما، فيستعمل للعينت (Paired  “t” test)أما رمز املقارنة   

 : رمز فيما يلى

  

푡 = (푋 − 푌)
푛(푛 − 1)

∑ (푋 − 푌)
 

 

 نتيجة عن البيانات لتحليل SPSS Statistic 16.0 برنامج الباحث إستخدم

 .اإلختبار


