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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
 نوع البحث .أ 

حبث اجلودة و حبث الكمية. وحبث  ومهانوع البحث ينقسم إىل قسمٌن، 
ر، و حبث الكمية ىي البحث البحث بالكلمة أو اجلمل أو الصو  اجلودة ىي

حيتاج الباحث إىل األىدف ادلرجوة يف ىذا  ذياحلقائق ال  للحصول على . 1بالرقم
البحث اليت استخدمها البحث العلمي يعٌن الباحث مصادر احلقائق. و طريقة 

يعين العلمية يف نيل ادلعرفة  (kuantitatifالباحث يف ىذا البحث ىي الطريقة الكمية )
 .2اإلحصائية بإستعمال البيانات الرقمية و التحليل باستخدام

لرتقية  رواية القصص الرقميةطريقة "فعالية  معرفةالباحث مراد ألن  وذلك  
طريقة رواية القصص الرقمية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل احلادي عشر بشعبة 

، جبانب ذلك استخدم الباحث الطريقة باجنيلاللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 
 ال يت حصل عليها الباحث. ( تأكيدا للبياناتkuantitatifالكمية )

 

 هيكل البحث .ب 

بحث العلمي. ال االعامة عن زلتويات ىذ : ادلقدمة تعطي القراءة الباب األول
فيو خلفية البحث، و قضاياه، وأىدافو، و أمهيتو، و  قدمت

 ده، وتوضيح ادلوضوع وحتديده، وخطتو.و وحدو رلال
رواية القصص صف طريقة ت يتال   ةالدراسة النظرياحتمل :  الباب الثاين

يف تعليم اللغة العربية وأىدافو  مهارة الكالموفهم  الرقمية
 طريقة رواية القصص الرقمية يف تعليم الكالموتطبيق 

                                  
1
  Sugiono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21 
2  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 7 



78 
 

 

 .هاوفع اليت
 ،: طريقة البحث و تشتمل على نوع البحث، و ىيكل البحث الباب الثالث

ورلتمع البحث، وطريقة مجع البيانات، وبنود البحث، و 
اليت تتكون من تعليم اللغة  هايقة حتليل البيانات وحتليلطر 

طريقة رواية القصص الرقمية لرتقية مهارة  العربية باستخدام
الكالم لطالب الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة 

 .باجنيلالثانوية احلكومية 
 : الدراسة ادليدانية منها عرض البيانات وحتليل البيانات و الباب الرابع

 مناقشة البيانات.
ىو االختتام ونتائج البحث و  البحث العلمي،: هناية ىذا  الباب اخلامس

 .واالقرتاحات
 

 مجتمع البحث وعينته .ج 

 رلتمع البحث .1

فراد أو األشياء اليت لديها اجلودة وادلراد مبجتمع البحث ىو مجيع األ
. رلتمع البحث ىو الوالية 3واخلصائص اليت ضبط الباحثٌن للتعليم واالستنتاج

العامة اليت تتكون من األشياء ادلقصودة احملدودة جبودهتا وصفتها لتدريس 
الباحث وأخذ االختصار. ويف ىذا البحث جعل الباحث رلتمعا من طالب 

 .باجنيلالفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 عينة البحث .7

منو.  ةاجملتمع البحث اليت تكون نائبأما عينية البحث فهي بعض 
 Purposive) د الباحث ىف ىذا البحث العينة العشوائيةاستفافلذالك 
Sampling) . التجربية م الباحثاستخد (Perbandingan)   الذين  الطالببٌن 

                                  
3  Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 119 
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ال تستخدم ذلم  الذين  الطالبوبٌن  ذلم طريقة رواية القصص الرقمية ستخدمت
طالب الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الكالم لمهارة لرتقية  طريقة

 .باجنيلالثانوية احلكومية 
 
 طريقة جمع البيانات .د 

البيانات ىي كل ما حتتاجو الباحث من ىذا البحث وقد إستعملت الباحث 
 طرائق كثًنة مواقفة هبذا البحث كما يلي :

 (Observasiطريقة ادلشاىدة ) .1

. وادلقصود يف 4اجلارية بادلراقبة لألنشطةالبيانات  ىي طريقة مجع
ادلالحظة ىي دلعرفة سلوك الشخص يف ادلوقف الفعلي حيث ينظر إىل عملية 
التعل م والتعليم. وكذلك تصوير احلياة اإلجتماعية. تستعمل ادلالحظة إن مل 

كون يلة ادلقتفية. وادلالحظة إما أن أتكن البيانات كثًنة حيث تكون ادلس
الباحث أن  . هبذه الطريقة أرادلة أو غًن مشرتكأيف ىذه ادلس اكالباحث مشرت 

يف تعليم اللغة  رواية القصص الرقميةعرف عملية التعليم و تطبيق طريقة ي
 .باجنيلالفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية  يفالعربية 

 (Dokumentasiطريقة الوثائق ) .7

الوثائق وحتليلها من الوثائق ادلكتوبة ستخدام باالبيانات  وىي طريقة مجع
للوصول إىل البيانات  الباحث ىذه الطريقة استعمل .5أو الصور أواإللكرتونية

وعدد الطالب  رواية القصص الرقميةو ادلعلومات عن ادلدرسة و تطبيق طريقة 
 .فيها

  

                                  
4  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009) hlm. 220 
  771ص:  ، نفس ادلرجع 5
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 (Tes) ختبارطريقة اال .0

لقياس ادلهارة وادلعرفة  ادلستخدمةىي رلموعة األسئلة و التمرينات 
استخدم الباحث ىذه  .6والذكاء والقدرة أو الكفائة عند الفردية أو اجملموعة

 رواية القصص الرقميةالطريقة لنيل احلقائق وادلعلومات عن فعال تطبيق طريقة 
طالب الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة ل مهارة الكالميف ترقية 

الذي استخدم الباحث يف ىذه الدراسة  ختبار. أم ا االباجنيلالثانوية احلكومية 
  البعدي ختبارفهو اال واحد اختبارالتجربي ة وقوعًا ب

(post tes). 

 بنود البحث .ه 

قيس صح ة ياستخدمها الباحث ل ذيبنود البحث ىو ادلقياس يف البحث ال
ما قياس ذلك البنود أن يستعمل ل استطاعة. الصحة مبعىن هاوثبيتفرقة البحث 

الثبيت مبعىن اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد س. و اقي
 .7فنتيجتو ثابتة

 : واستعمل الباحث أدوات البحث الكثًنة منها
يف  رواية القصص الرقميةدلعرفة عملية التعليم و تطبيق طريقة  صفحة ادلالحظة  .1

لغة بادلدرسة الثانوية الفصل احلادي عشر بشعبة التعليم اللغة العربية يف 
 يف طريقة ادلشاىدة. باجنيلاحلكومية 

الوثائق ادلكتوبة و الصور واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات و  .7
يف وعدد الطالب  رواية القصص الرقميةتطبيق طريقة سة و ادلعلومات عن ادلدر 

 .باجنيلية الفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكوم

                                  
 Subana dkk, Statistik Pendidikan (Bandung: Pustasa Setia, 2000), hlm. 28 

6
  
 171ص:  نفس ادلرجع، 7
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رلموعة األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن فعال تطبيق طريقة  .0
الفصل احلادي عشر  مهارة الكالم لطالبيف ترقية  رواية القصص الرقمية

 .ختباريف طريقة اال باجنيلبشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 تحليل البيانات .و 

طريقة البحث  ختبارال t-testاستخدم الباحث الطريقة اإلحصائية بقائدة 
الفصل احلادي عشر بشعبة ودلعرفة فعالية استخدام طريقة رواية القصص الرقمية يف 

  .باجنيلاللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 
 (Prosentaseرمز النسبة ادلائوية ) .1

P =  x 100 
 البيان: 
 Pالنسبة ادلائوية = 
 Fتكرار االجابة = 
 Nعدد ادلستجبٌن = 
أم ا التفسًن والتعيٌن يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض   

، فيستعمل الباحث ادلقدار الذي قد مو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي  8العلمي 
 : 8يلي

%133  -  %76 
%75  -  %56 
%55   -  %03 
%09  -  %13 

 جيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 

  

                                  
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 173 

8
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 (T Test) اختباررمز  .7

 ( مقارنةt-testاستخدم الباحث الطريقة اإلحصائية برمز ادلقارنة )
الوصول إىل كفاءة مهارة كالم الطالب بٌن الفرقة التجربية والفرقة الضبطية يف 
تدريس الكالم. إذا وجد الفرق بٌن الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية 

( مردودة، مبعىن وجود H0والفرقة الضبطية فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية )
الفصل الرقمية وكفاءة الطالب يف فعالية بٌن استخدام طريقة رواية القصص 

لرتقية مهارة الكالم.  باجنيلاحلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية 
وبالعكس، إن مل يوجد الفرق بٌن الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية 

( مقبولة، H0)والفرقة الضبطية بعد التحليل فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
مبعىن ليست ىناك فعالية بٌن استخدام طريقة رواية القصص الرقمية وكفاءة 

 باجنيلالفصل احلادي عشر بشعبة اللغة بادلدرسة الثانوية احلكومية الطالب يف 
 لرتقية مهارة الكالم.

إرتباطا بينهما،  ( للعينتٌن الصغًنتٌن وال”Tes t“وأم ا رمز ادلقارنة )
 ( فيما يلى:Fisher) فيستعمل رمز فيسر

 
  
 

 = M1  ادلتوسط(Mean) التجريبية  من الفرقة (x  )  

 = M2 يادلتوسط الفرقة الضبط(  ةy ) 

 = SEM1 ادلتوسط فساد الفرقةx )الفرقة التجريبية( 

 = SEM2 ادلتوسط فساد الفرقة yة(ي)الفرقة الضبط 
 Ho  فهم القواعد  لرتقية معلمى األقران طريقة تطبيق= عدم التأثًن

 .باجنيلاحلكومية  العاليةالت الميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة 
 = Ha فهأم القواعأد  لرتقيأة معلمأى األقأرانطريقأة  تطبيأقوجود التأأثًن التأأثًن

 باجنيل.الت الميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية احلكومية 


