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 الباب الثالث

 طريقة البحث

إذ ينبغى   1طريقة البحث هي الطريقة الىت استخدمتها الباحثة ىف حتليل حبثها.
للباحثة أن يعني مصادر احلقائق الىت يأخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت يقصد إليها 

 ىف هذا البحث العلمي. والطريقة املعينة الىت استخدمها الباحثة مبا يلى:
 

 البحثنوع  - أ
نوع البحث هو طريقة البحث الىت استخدمها الباحثة يف هذا البحث وهي 
طريقة كمية، يعين الطريقة العملية يف نيل املعرفة بإستعمال البيانات الرقمية كآلة يف 

 2إجياد البيان عن الشيء املقصود.
فيمكن على الباحثة أن يترجم املادة العلمية على األرقام الىت يتم حتليلها 

أو  (SPSS)بوسيطة احلاسوب اآللية املتطورة باستعمال برنامج س.ب.س.س. 
 بطريقة اإلحصائية اليدوية. 

 
 هيكل البحث - ب

 :تصميم البحث  مراحل 3، هناك هذه البحث يف3
 .يف امليدان قبل األولية مشروع

  .مشكلةحتديد املدرسة و مراقبة 
 .مثرية لالهتمامعناوين البحث و مشاكل صياغة

                                                            
 يترجم من:  1

Syaodih Nana Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009) hal. 52 
2

 يترجم من: 

Yatun Riyanto, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya: Unesa Aniversary, 2007) 

hal. 50 
3  
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 .البحوث تقدمي مقترحات
 .املقترحات البحثية جمموعة من
 .املقترح البحثي االمتحان
 .املقترح البحثي تنقيح

 .الدورة املسودة الثانية عندما تكون يف
 .بالكلية من البحوث إذن من تقدمي رسالة

 .الرصدمواقع 
 .الطالباملعلمني و مقابالت
 .املوضوع املدرسني باستخدام أسلوب االختبار ما قبل تنفيذ
 .الباحثني مت تطبيق باستخدام الوسائط اليت اختبار ما بعد تنفيذ

 .يف امليدان املسودة النهائية بعد
 .من امليدان اليت مت احلصول عليها بيانات البحوث مجع

 .من امليدان اليت مت احلصول عليها البحثيةالبيانات  وصف
 .نتائج الدراسة العثور على
 .البيانات البحثية وصف
 .التقارير البحثية إنشاء

 .التقارير البحثية جمموعة من
 .البحثية دراسة التقارير

 .التقارير البحثية تنقيح
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 جمتمع البحث وعينته . ج
 جمتمع البحث -1

مجيع من األفراد أو األشياء اليت تصف مبا واملراد مبجتمع البحث هو 
وزاد سوهارسم أريكونطا بأن األفراد أو األشخاص واألشياء اليت  4يصفه.

 تكون يف موضوع البحث.
وجمتمع البحث أن تبحث مجيع جمتمع البحث فأخد الباحثة عينة 
البحث نيابة عن اجلميع، إن كان عدد اجملتمع ناقصا من مائة نفر فحسن أن 

مجيعه فيسمى ذلك البحث ببحث اجملتمع، وان كان أكثر من مائة نفر يؤخذ 
  5% أو أكثر.01-%01% أو 01-%01فيؤخذ منه بني 

وأما اجملتمع يف هذا البحث مجيع الطالب يف الفصل السابع باملدرسة 
طالبا يف عشرة  303املتوسطة اإلسالمية دار العلوم سيدوارجو، فهي 

 فصول.
 

 عينة البحث -2
حث هي جزء من جمتمع البحث أو بعض منه وتكون نائبة عينة الب

استخدم الباحثة هذه الطريقة ألهنا المتكن عليه أن يتصل مجيع جمتمع  6عنه.
 Purposive)البحث، لذلك أخذ الباحثة يف هذا البحث العينة القصدية 

Sample ،) استخدم الباحثة هذا التيكنيك لسبب من األسباب منها بسبب
ملبلغ وكذلك هلدف اخلاص. وأما العينة يف هذا البحث هي ضيق الوقت وا

 .و الفصل السابع "ب""مجيع الطلبة يف الفصل السابع "أ

                                                            
 منيترجم  4

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta ).hal 

111 
   .Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,hal 134 نفس المرجع 5
  .Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,hal 102 نفس المرجع 6
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كرب عدد العينات تقترب من اجملتمع أصغر من فرص اخلطأ التعليم، 
وعلى العكس قل عدد العينات بعيدا عن اجملتمع أكرب خطأ التعليم )وهذا 

   7ينطق بصفة عامة(.
 

 مجع البيانات طريقة  - ت
 طرق مجع البيانات األتية:  ة هذا البحث استفد الباحثيف

 (observasi)طريقة املالحظة  -0
هي وسيلة استخدمها الباحثة يف النساب اخلريات واملعلومات من 
خالل ما تشاهد أو تسمعع منه وهي طريقة مشاهدة األعراض 

 8واألمرات مث كتبها وتكون املالحظة مباشرة وغري مباشرة.
 (test) اإلختبار -0

األخرى  األدوات أو أو التمارين اإلختبار هو بعض األسئلة
اليت  املوهبة أو، والقدرة املعرفة والذكاء املهارة املستخدمة لقياس

 9.اجملموعات أو األفراد ميتلكها
 (wawancara)املقابلة  -3

وقف مواجهة، تعرف املقابلة بأهنا تفاعل لفظي بني شخصني يف م
باملقابلة أن يستثري بعض  ةالقائم ةالباحث أحدمها وهيحيث حياول 

املعلومات أو التعبريات لدى اآلخر وهو املبحوث واليت تدور حول 
 10آرائه ومعتقداته.

                                                            
  : يترجم من 7

Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 69 
  : يترجم من 8

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010)hal.229   

  Suharsimi Arikunto, hal 193 نفس المراجع،  9
 85( ص: 9111)وزارة المعارف المملكة العربية السعودية:  البحث العلمي،عبد الرحمن بن عبد هللا الواصل،  10
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أن يفعل  ةاملقابلة هي واحد من تقنية مجع البيانات إذا أراد الباحث
دراسة األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من 

 املعرفة الطريقة هذه ةالباحث ستعمليف 11املستجيبني يف عدد صغري.
 فعالية تطبيق مدخل علمية عن البيانات
  ((Scientific Approach  لفصل السابع مهارة الكتابة ليف

 واألخبار .سيدوارجو العلوم وارباملدرسة املتوسطة اإلسالمية دار 
 .العلمي البحث هبذا كثريًا تتعّلق اليت اآلخر

  (dokumentasi)     الوثائق -4
 اجلرائد واجملاّلت الكتب مثل املكتوبة البيانات مجيع هبا واملراد
 إىل وما اليومّية واملذكورات والنظام اإلجتماع وحمضر والوثائق
 البيانات إىل للوصول الطريقة هذه ةالباحث إستعمل 12ذلك

 يف  والطاّلب املعّلمني ومجلة وتارخيها املدرسة أحوال عن واملعلومات
 .املدرسة هذه

 
 بنود البحث - ث

ليقيس  ةاس يف البحث الذي استخدمه الباحثبنود البحث هو املقي
 ق مبعىن أن تلك البنود يستطيع أنصدق و ثبوت متغّير البحث. الصد

يستعمل ليقيس ما يقيس. و الثبوت مبعىن اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات 
. االختالفات يف نوع أداة البحث 13عديدة يف موضوع واحد فنتيجته ثابتة

باد  التوجيهية. واستعمل ، واملالحظة مقابلة املحتقيق قائمةكان استبيان، 
 أدوات البحث كثرية منها: ةالباحث

                                                            
  : يترجم من 11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 194 
 hal 131.  Arikunto Suharsimi،جعاالمرنفس  12

13
  hal 136     ،  Arikuntoالمراجعنفس  
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 عملية تعليمية اللغة العربية يف املدرسة.صفحة املالحظة ملعرفة  -0
إىل  الوثائق املكتوبة و اإللكترونية يف طريقة الوثائق للوصول -0

 البيانات و املعلومات عن املدرسة.
فعالية تطبيق مدخل  التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن -3

علمية يف التدريس اللغة العربية الفصل السابع باملدرسة 
 .سيدوارجو اإلسالمية دار العلوم واراملتوسطة 

 
 حتليل البيانات  - ج

المتحان  ”Uji T“استخدم الباحثة الطريقة اإلحصائية بالقاعدة:
طريقة البحث وملعرفة فعالية تطبيق مدخل علمية يف تدريس اللغة العربية 

 الفصل السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وار سيدوارجو.
يف تدريس  (x)تطبيق مدخل علمية  نع املتغري من ناتالبيا نيل بعد
 ،الكتاب أو الوثائق، املقابلة ،املالحظة تقسيم بطريقة (y)اللغة العربية 
حث الكمية وهي البيانات بطريقة الب ةحلل الباحثياإلختبار. ف، االستبيانات

 .وحتليلهائية  يف تقدمي البيانات حصاستخدم األرقام اإليطريقة البحث اليت 
  : مايلى يفة الباحث ستعملهاي اليت الرمز أما
 (Prosentase)  املأوية رمز -0
يف املدرسة العربية  اللغة التعليم عملية عن البيانات لتحليل (P) املأوية رموز

 .سيدوارجو املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وار
   : وهي اإلستبيان بطريقةة الباحث عليها حصل اليت
 

(F) األجوبة تكرير 

(N)   املستجبني عدد P = X 100 % 
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 اإلفتراض وحتقيق اجملموعة البيانات حتليل يف والتعيني التفسري أّما
 يف أريكونطا سوهارسيمي هقدم الذي املقدارة الباحث فيستعمل ,العلمي
 14:مايلي

100%  -  76% 
75%  -  56% 
55%  -  40% 
39%  -  10% 

 جّيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 

 (”Tes “t)رمز املقارنة  -0
هذا الّرمز    ةستخدم الباحثي "Tes t"رمز املقارنة يسمى أيضا               

. إذا بعد لغة العربيةىف تدريس ال فعالية تطبيق مدخل علمية لنيل املعرفة عن 
التحليل يوجد الفرق بني الوصول  اىل كفائة الطاّلب  للفرقة التجربّية و 

مبعىن  ،دودةمر (H0)للفرقة الضبطّية فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرّية 
مبدرسة  مدخل علمية يف تدريس اللغة العربية  إستخدام ود فعاليةوج
حليل أو بالعكس إذا بعد الت ،إلسالمية دار العلوم وار سيدوارجواتوسطة امل

للفرقة ائة الطاّلب  للفرقة التجربّية وىل كفإ ال يوجد الفرق بني الوصول
مبعىن ليس هناك  ،مقبولة (H0)الضبطّية فهذا يدّل على أّن الفرضّية الصفرّية 

توسطة املمبدرسة  مدخل علمية يف تدريس اللغة العربية  ستخدامافعالية بني 
 لوم وار سيدوارجو.إلسالمية دار العا
إّن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقّل من ثالثني. ويف      

, ألّن هذا البحث  (y)واملتغري (x)هذا البحث ما فيه إرتباط بني املتغري

                                                            
  : يترجم من14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 

hal.246  
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العلمي يستعمل فرقتني أو مصدرين. يقال "هناك إرتباط بني املتغريين" إذا 
 15املصدر الثابت أو سواء.النتيجة اليت حنصل عليها من 

فيستعمل رمز  ،إرتباطا بينهما نتني الكبريين والللعي (”Tes “t)وأّما رمز املقارنة 
 فيما يلى:

 

  = 
     

       
 

 

 : البيان

t0 املقارنة  = 
Mx =  املتوّسط (Mean  من املتغّير  )X) Variabel X.) 

 

 :Mean (Mx)وأّما رمز   
= MX   

  X النتيجة من املتغّير=  جمموع 
Nx   عدد املستجيبني من املتغّير =X 

My  (املتوّسط =Mean من املتغّير  )Y) Variabel Y رمز .)My: 
 = M Y                      

 Y =  جمموع النتيجة من املتغّير 

Ny   عدد املستجيبني من املتغّير = Y  
 وأّما رمز           :

                                                            
15
  يترجم من : 

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, : 1996), hal 

297 

xN

x

 X

yN

Y

Y
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12

2
2




N

SD
SEatauSE MMY

 Deviasi standar) معايري اإلحنرراف مرن املرتغرية املسرتقّلة    يبحث عن  -0
variabel X )برموز 

 

XSD  atau 1SD  = 
1

2

N

X

 

 Deviasi Standar) يبجث عن معايري االحنراف من املتغرية غرري املسرتقّلة   -0
(Variabel Y برموز 

 
 

YSD  atau 2SD  = 
2

2

N

y

 

 Standar Error) يبحث عن معايري اخلطاء من معرّدل املرتغرية املسرتقّلة    -3
Mean Variabel X )برموز 

 

11

1
1




N

SD
SEatauSE MMX

 

 Standar Error) يبحث عن معايري اخلطاء من معّدل املتغرية غري املسرتقّلة  -4
Mean Variabel Y )برموز 
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يبحث عن معايري اخلطاء من خالف معّدل املتغرية املستقلة ومعدل املتغرية غرري   -1
 StandarError Perbedaan Antara Mean Variabel) املستقلة

X dan Mean Variabel Y )برموز 
 

2

2

2

2 MMIMMI SESESE                  

 

 رمز املقارنة (“t” tes)   " او رمزFisher" 
 

    
 البيان:

t0 املقارنة  = 
Mx =  املتوّسط (Mean  من املتغّير  )X) Variabel X.) 

 :Mean (Mx)وأّما رمز   
= MX   

  X =  جمموع النتيجة من املتغّير
Nx   عدد املستجيبني من املتغّير =X 

My  (املتوّسط =Mean من املتغّير  )Y) Variabel Y رمز .)My: 
 = M Y                      

  Y =  جمموع النتيجة من املتغّير 
Ny   عدد املستجيبني من املتغّير = Y  

 
 

 
 21

21

21

22
0

.2 NN

NN

NN

yx

MyMx
t












xN

x

 X

yN

Y
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x = X - Mx  

  x( احنراف النتيجة =Deviasi skorمن املتغّير  ) x 

 Xالنتيجة من املتغري =X 
y  = Y-My 

 y(احنراف النتيجة =Deviasi skorمن املتغّير  )  y  
 Y النتيجة من املتغري =y 

 

 


