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 الباب الثالث
البحث طريقة  

 

 40طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف إجراء وحتليل حبثة.
طريقة البحث بشكل عام ىي فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة من 
أجل الكشف عن احلقيقة، فيتعرض ىنا إىل كيفية العرض، وطرح قضايا ادلوضوع، 
والوسائل اليت سيسلكها الباحث ليصل هبا أىل النتائج ادلطلوبة، حبيث يبدو البحث 

 41بيان نوعو.،وطرقة،ووسائل واضحة ادلعلم، وبالتحديد 

إذن ينبغي للباحث أن يعني مصادر احلقائق اليت تأخذ منها للحصول إىل 
احلقائق اليت تقصد هبا يف ىذا البحث العلمي. والطريقة ادلعينة اليت استخدمها الباحث  

 كما يلي:

 نوع البحث -أ

كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 
(kualitatif) والطريقة الكمية (kuantitatif) .  والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث اليت

تستغين عن األرقام العددية. وعكسها طريقة كمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام 
 العدديّة.

ىو حبث إجرائي و  العلمي استخدمت الباحثة الطريقة الكيفية, وىذا البحث
((class action  والبحث اإلجرائي ىو أحد األساليب ىف حتليل ادلشكالت

 باستخدام العمل التطبيقي وعملية تطوير الكفاءة وحتليل ادلشكالت. 
اهلل إن البحث اإلجرائي ىو البحث يف ميدان الًتبية الذي وقال حسب 

 42.جيري ىف الفصل
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 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 6991), hal. 542. 
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ر يف واذلدف من ىذا البحث لتحسني وتنمية جودة التعليم والتعلم اليت تتصو 
ارتفاع تشويق الطلبة ىف التعلم وحبهم على التعلم وسيطرهتم على الدرس. نستطيع 

هبا  أن نقول إن البحث اإلجرائي ىو الدراسة ادليدانية على سبيل الًتتيب اليت يقوم
رلموعة من ادلدرسني ألجل إصالح العملية التعليمية من خالل عملية تعليمية معينة 

 .العملية التعليمية وتقوميهامع تأملهم يف نتائج ىذه 

جيري ىذا البحث بالتعاون واالشًتاك ما بني الباحث ومدرس اللغة العربية ىف 
إن البحث اإلجرائي ىو البحث الذي قام بو  43الفصل الدراسي. وقال زين العقب

ذ والتقومي بطريقة ادلشاركة بني الباحث يفلصف عن طريقة تصميم اخلطة والتنادلدرس يف ا
 .س ويهدف لتحسني عملية التعليم ولتكون نتيجة الطلبة مرتفعةوادلدر 

استخدام ىذا ادلدخل  .وأما ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث وىو كيفيي
الكيفيي ألن الباحث حياول أن يفهم ما برز وما سًت يف ميدان البحث من ادلسائل أو 
ادلشكالت سواء كانت مرتبطة بالطبيعة والسلوك الذي حدث ىف إحدى ادلؤسسات 

 .واجملتمع البشري أو غري ذلك. سيستطيع الباحث أن حيصل على البيانات ادلوجودة بدقة
اختار الباحث ىذا و  .عل نفسو للة يف حصول البياناتي للباحث أن جيوذلذا، ينبغ

البحث ألن لو خصائص مناسبة ألىدافو ومشكلة البحث األساسية ىي تنمية مهارة 
الفصل عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الكالم بوسيلة فيلم الكرتون لطلبة

يقة البحث اإلجرائي وىو شكل . استخدام ىذا التصميم يناسب حبقسيدوارجو 3
البحث الشمويل الذي يدخل فيو مدرس اللغة العربية والطلبة وادلدرسون اآلخرون ىف 
اإلطار االجتماعي لتنمية مهاراهتم يف اللغة العربية والتحكم من عملية التعليم والتعلم 

 44.الذين يشًتكون فيها يوميا
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 Zainul Aqib, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru (Bandung: CV Yrama Widya, 
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 David Nunan, Research Method Language Teaching (Cambridge University Press), hal. 
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 مجتمع البحث وعينتها -ب
طالبا يف الفصل عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية  وثالثونسبعة رلتمع البحث ىو 

، فأما عينتها ذكورا ينعشر  وىم يتكون على سبعة عشرة نساء و سيدوارجو، 3احلكومية 
. وإلنتاج البيانات دقة، أجري الباحث ادلقابلة مبدرس الفصل العاشر فهي كل طالب ىف

 .ادلدرسةلعربية يف تلك اللغة العربية مث أجري التثليث برئيس شعبة اللغة ا

 فروض البحث   -ج

فروض البحث ىو إجابة مؤقت على مسألة البحث و مقررة بالبيانات اجملموعة. 
والفرضية الصفرية  (Ha)قالت سوىرسيمي: إن فرضية البحث نوعان ومها الفرضية البدلية 

(Ho). 

 الفرضية البدلية .1

 "Variabel X"دّلت الفريضة البدلية أّن فيها العالقة بني متغري ادلستقل 
والفريضة البدلّية ذلذا البحث ىي دّلت وجود ”Variabel Y“. ومتغري غري مستقل 

الثانوية اإلسالمية يف مدرسة  ترقية مهارة الكالم لدى طالب الصف عشر
 يف تعليم اللغة العربية. سيدوارجو بعد استخدام فيلم الكرتون 3احلكومية 

 الفرضية الصفرية .2

دّلت الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل 
"Variabel X"  ومتغري غري مستقبل .“Variabel Y” والفرضية الصفرية ذلذا

الصف عشر لدى طالب  ترقية مهارة الكالمالبحث ىي دّلت على عدم وجود 
سيدوارجو بعد استخدام فيلم الكرتون  3اإلسالمية احلكومية يف مدرسة الثانوية 

 يف تعليم اللغة العربية.

 

 

 

 طريقة جمع البيانات -د
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مجع البيانات ىو عمل مهم إلجراء عملية البحث العلمي، وهبذا العمل 
يستطيع الباحث أن حيصل هبا ادلعارف وادلظاىر ليتم حبثو. والباحث اليستعمل 

 البحث، بل يستعمل الباحث الطرائق ادلوافقة، كما يلي:واحدة ذلذا الالطريقة 

 (observasiطريقة ادلالحظة ) .1

طريقة ادلالحظة ىي عملية مشاىدة وتدوين بنظام على الظواىر الىت حبثو 
  45الباحث.

ىف تعليم لًتقية مهارة الكالم  ويستخدم الباحث ىذه الطريقة جلمع البيانات 
 3يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الصف عشر لدى طالباللغة العربية 

، خاصة دلعرفة عملية تعلم سيدوارجو بعد استخدام فيلم الكرتون يف تعليم اللغة العربية.
  الطالب يف الفصل.

وينال الباحث هبذه الطريقة ثالثة بيانات، وىي قدرة الطالب عندما يشرح نتيجة  
إبتكار الطالب بشرحو الذي يقدمو أمام ادلشاورة أمام أصدقائو، وينال الباحث على 

 أصدقائو، وينال الباحث على إلتزام الطالب بنتيجة ادلشاورة.

 (tesطريقة االختبار ) .2

االختبار ىو بعض السؤال أو التمرينات أو األدوات األخرى الذي 
يستخدمها الباحث دلعرفة مقدار ادلهارة و ادلعرفة والقدرة أو ادلوىبة لكل فرد أو 

 .عةاجملمو 

 و االختبار البعدي (Pre-Test)ويستخدم الباحث طريقة االختبار القبلي 

(Pos-Test) استخدام فيلم دلعرفة مهارة الطالب. أما االختبار القبلي ىو جيري قبل 
و أما االختبار استخدام فيلم .اللغوية أو كفائتهم اللغوية قبل يطبق ذلم الباحث 

دلعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفائتهم استخدام فيلم البعدي ىو جيري بعد تطبيق 
اإلختبارين دلقارنة مهارة ونتيجة ىذان استخدام فيلم اللغوية بعد يطبق ذلم الباحث 

                                                 
45

 361ص. ،.نفس ادلرجع  
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 3الصف عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لدى طالب  الكالم
 . سيدوارجو

 (dokumentasi)طريقة الوثائق  .3

مصادرىا ادلكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد ىي طريقة مجع البيانات 
والبحوث ادلوجودة واحلكايات وغريىا. ىذه الطريقة لنيل البيانات عن خلفية ادلدرسة 

 وبيئتها وادلعلومات األخرى حول ادلدرسة.

 

 طريقة تحليل البيانات  -ه

حتليل البيانات ىي إحدى الطرائق الذي يستخدمها الباحث لنيل 
فعالية تطبيق كل حبث. وينقسم الباحث طريقة حتليل البيانات اإلجابة عن أسئلة 
 على قسمني، ومها:

 (prosentase)الرموز ادلأوية  .1

 وأما رمز النسبة ادلأوية فيما يلى:

P =  x 100 % 

 النسبة ادلأوية = P :  البيان

 F = تكرار اإلجابة 

N = عدد ادلستجيبني 

  

 

 

 

وأما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفًتاض العلمية   
 كما يلي: (suharsimi arikunto)فتستخدم الباحثة ادلقدار اليت قررهتا سوىارمسي أريكونطا 

  % = جيد3..-98%

 % = مقبول77-56%
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 % = ناقص77-6%.

 46% = قبيح41-3%.

  t (paired t-Tes)   -اختبار .2

ال او االمتحان الذي يستعملو الباحثة دلعرفة مهارة الطالب يف وىي السؤ 
 47.كالمتعليم اللغة العربية وباخلصوص مهارة ال

وتستخدم الباحثة طريقة االختبار القبلي و االختبار البعدي. أما االختبار القبلي   
دلعرفة ىو جيري قبل تطبيق القرص ادلضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو 

القرص ادلضغوط لتدريس  الباحثة مهارة الطالب اللغوية أو كفاءاهتم اللغوية قبل تطبق ذلم
وأما االختبار البعدي ىو جيري بعد تطبيق القرص  .اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو

ادلضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو دلعرفة مهارة الطالب اللغوية أو  
القرص ادلضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن  اللغوية بعد تطبق ذلم الباحثة كفاءاهتم

سوطابا يووانو. ونتيجة ىذان االختبارين دلقارنة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احدى 
 سيدوارجو. 3احلكومية  عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية

 فتستعمل الباحثة ،بينهماللعينتني الصغريتني وإرتباط Test t" "وأما رمز ادلقارنة 

 :48صيغة فيما يلى

   
  

    
 

 : البيان 

  = t0ادلقارنة 

                                                 
46

 يًتجم من: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik : Edisi Revisi 2 

(Jakarta: Rineka Cipta, 5335) hal.542 
47

 314ص. ،.نفس ادلرجع 
 يًتجم من:  48

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 6991) 

hal. 519. 



01 
 

 = MD ادلتوسطة(Mean) من متغري X الفرقة التجريبية( واحلصول على( 

 الصيغة:

   
∑ 

  

 

 )الفرقة ادلراقبة( Y)الفرقة التجريبية( ومن متغري  xعدد سلتلفة من متغري  =   ∑

N = مجلة البيانات 
)الفرقة ادلراقبة(  Y)الفرقة التجريبية( ومن متغري  xاإلحنراف ادلعياري من متغري  =      

 واحلصول على الصيغة:
 

    √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

 

 = اإلحنراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة:     
 

      
   

√   
 

 H0عالقة قبل وبعد تطبيق القرص ادلضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا  =  عدم
 .يووانو مبهارة الكتابة

= Ha  وجود عالقة قبل وبعد تطبيق القرص ادلضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
 . يووانو مبهارة الكتابة

 

 

 بنود البحث -و

ق العلمية اليت يدعم احلقائ بنود البحث ىو للة أو األدوات استخدام الباحثة لنيل
 واستعمل الباحثة البنود اآلتية: عملية البحث



03 
 

القرص ادلضغوط صفحة ادلالحظة دلعرفة أنشطة الطالب يف تطبيق  -1
ًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف عشر يف لعربية لتدريس اللغة ال

 .سيدوارجو 3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

الوثائق ادلكتوبة للوصول إىل البيانات وادلعلومات عن ادلدرسة الذي  -2
عربية لًتقية مهارة الكالم القرص ادلضغوط لتدريس اللغة اليطبق فيها 

 3لدى الطالب الصف عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 . سيدوارجو

ج الطالب عن نتائ احلقائق وادلعلومات عة األسئلة والتمرينات لنيلمو رل -3
. ودلعرفة فعلية دلعرفة كفائة مهارة الكالم الطالب يف الدراسة القدمية

ًتقية مهارة الكالم لدى لعربية لتدريس اللغة الاستخدام فيلم تطبيق 
 3طالب الصف العاشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 . سيدوارجو

 تحليل البيانات -ز

ترتيب البيانات وحبثها على سبيل  حتليل البيانات ىو زلاولة الباحث يف
ادلنظم والتدرج من ادلالحظات، وادلقابالت وما أشبو ذلك لتنمية فهم الباحث 

 49.لؤلشياء ادلبحوثة وتقدميها لآلخرين

ينفذ التحليل باستخدام البيانات الكمي وتلك البيانات Moleong وقال 
 :اليت قد اجتمعت حتلل بطريقة

 

 مطالعة أو مراجعة مجيع البيانات،  1

 تفصيل البيانات،  2

 23.اخلالصة وحتقيقها 3

                                                 
49

 Muhajir, Ibid., hal. 26. 
50

 Meleong, Ibid., hal 693. 
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الينفذ التحليل عند مجع البيانات فقط بل يف أثناء مجع البيانات ويرجى أن 
يشحذ ادلالحظات ادلركزة من ذلك العمل ولتعميق ادلشكلة ادلهمة وترتبط 

نات، يستعد الباحث أن بادلشكلة ادلبحوثة األساسية. بعد ما حلل الباحث البيا
 :يقدمها، ولكي يتمكن من حتليلها فالبد أن يتبع الباحث اخلطوات التالية

 عرض البيانات  -1
يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم وترتيب البيانات يف 

اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة  اجلداول وكذلك عملية
  .ضوع ادلعنيادلعينة أو إىل ادلو 

فعرض البيانات كمجموعة البيانات ادلنتظمة وادلرتبة حىت ميكن من 
استنتاجها وختطيطها ىف أية خطوة العمل منها، فبهذا العمل يقوم الباحث 

 .بتحرير وتنظيم تلك البيانات

 تصنيف البيانات  -2
بعد ما قام الباحث مجع البيانات بأدواهتا، فاآلن يقوم الباحث بتصنيف 

هبا حبيث تسهل معرفتو  البيانات. فالتصنيف ىو وضع كل فرد ىف فئة خاصة
 51.ودتييزه عن غريه

مث يقوم الباحث بنقل البيانات من ىذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا لنظام 
 52.مناسب حىت ميكن حتليلها وتفسريىا على حنو منظم

فعة والبيانات غري النافعة حىت يقوم الباحث ىف ىذه اخلطوة بتحديد وتعيني البيانات النا

تبقي لدي الباحث البيانات النافعة، مث يفرق الباحث البيانات اجملموعة ويفصلها على 

 .حسب مشكلة البحث اليت قدمها الباحث
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