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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 تنبغى إذ. 24حبثه حتليل ىف الباحث استخدمه الىت الطريقة هي البحث طريقة
 هذا ىف إليه تقصد الىت احلقائق إىل للحصول منه تأخذ الىت احلقائق مصادر تعني أن للباحث
 :يلى مبا الباحث استخدمه الىت املعينة والطريقة .العلمي البحث

 نوع البحث .أ

نوع البحث العلمى وهو مكتبية وميدانية وطريقة  يف هذا البحث تبني الباحث
هي طريقة البحث الكّمية و هي العلمية يف نيل  ها الباحثالبحث الىت إستخدم

أما  25،املعرفة باستعمال البيانات أو الرقم آلة يف إجياد البيان عن الشيء املنشود
بطريقة الفعالية. واهلدف من هذه الصفة ملعرفة  صفة هذا البحث الكمى فهي 

الميذ يف الفصل العاشر باملدرسة لتّ ل الممهارة ك ترقية استخدام حكاية الفابيل على
ونعرف عن قوة الفعالية وتستعمل فيها مقياس الفعالية  .كرسيك  1 احلكومية العالية

 .خصائيةإلستعمال حتليل البيانات ابا استخدام حكاية الفابيللتعيني قوة الفعالية 
على مسألة البحث و مقّررة بالبيانات  مقيدةإجابة  هي البحث فروض وأّما

البحث  ضو فر و  (Ha)البحث البدلية  فروضوفروض البحث نوعان مها  26اجملموعة.
 (variable x)الفرضية البدلية ما يظهر العالقة بني املتغري املستقل . (Ho)الصفرية 

                                                             
 يرتجم من:. 24

Arikunto Suharsimi. 2006. “Prosedur Peneleitian”. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke-VI. hal. 62  
 يرتجم من:  25

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 105. 
 من يرتجم 26

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.62 
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الصفرية ما ال أما الفرضية  27أو وجود تفريق بني الفرقتني. (variable y)واملتغري التابع 
 28يظهر العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع وعدم وجود التفريقة بني الفرقتني.

 الفرضية البدلية .1

استحدام حكاية  فعاليةالفرضية البدلية هلذا البحث هي: يوجد 
العالية  درسةبامل األوللطالب يف الفصل مهارة الكالم الفابيل على ترقية 

 كرسيك.  1احلكومية 
 

 الصفرية الفرضية .2

استحدام حكاية فعالية الفرضية الصفرية هلذا البحث هي: ال يوجد 
العالية  درسةبامل األوللطالب يف الفصل مهارة الكالم الفابيل على ترقية 

 كرسيك.  1احلكومية 
 

 البحث هيكل .ب

 :يلى كما وتفصيلها أبواب مخسة إىل العلمى البحث هذايف  الباحث قسمي

 والقضايا يف البحث، وأهداف البحث، خلفية عن تبحث الباب هذا ىف :األول الباب

املوضوع   وتوضيح البحث، وجمال البحث وحدوده ومنافع البحث،
 سيكون ألنه مهمّ  الباب وهذا البحث. وحتديده، دراسة سابقة, وخطة

 .التالية املوضوعات لفهم وسيلة
 :النظرية تشتمل على الفصلنيحيتوي هذا الباب على الدراسة  : الباب الثاين

                                                             
  27  نفس املرجع، ص: ۳۷

  28  نفس املرجع، ص : 42     
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 الفصل األول: تعريف القّصة 
   تعريف اخلرافة )حكاية الفابيل( .1

 تاريخ من اخلرافات .2

 خصائص العامة وخصائص اخلرافات .3

 مقدم اخلطوات القصة .4
 تعريف الكالم الفصل الثاين: 

 تعريف املهارة الكالم .1

 أمهية تعليم مهارة الكالم .2

 أهداف مهارة الكالم .3

 مهارة الكالم طريقة تعليم .4

 مراحل التدريب على الكالم .5
 وهيكل, البحث نوع عن تبحث أي البحث طريقة البحث هذا تبحث: الثالث الباب

, البحث وبنود, البيانات مجع وطريقة, وعينته البحث وجمتمع, البحث
 .البيانات وحتليل

وحيتوي الباب الرابع: تبحث هذا الباب دراسة ميدانية على عرض البيانات وحتليلها 
 على فصالن:

  1العالية احلكومية  رسةاملد عن البيانات عرض: األول الفصل
 كرسيك.

احلكاية الفابيل  استخدامفعالية حتليل البيانات عن  :الثاينالفصل 
(cerita fabel على ترقية مهارة الكالم للتالميذ )

 كرسيك.  1العالية احلكومية  الصّف األول باملدرسة
 ، وحيتوي هذا الباب على اخلالصة واإلقرتاحات.البحث خامتة :الباب اخلامس
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 ج. مجتمع البحث وعينته
وزاد سوهارسيمى أريكونطا بأن األفراد  29اجملتمع هو مجيع املقاصد يف البحث. 

أواألشخاص واألشياء اليت تكون يف موضوع البحث. أما جمتمع البحث يف هذا 
الذين جيلسون يف الفصل  كرسيك 1احلكومية العاليةالبحث هو التالميذ يف املدرسة 

تلميذا يف  282 من الوثائق عن عدد جمتمع البحث قدر الباحثالعاشر. عرفت 
 .كرسيك 1احلكومية  العاليةالفصل العاشر باملدرسة 

 32.البحث جمتمع متلك اليت عالمته و مجلة من او متثيل بعض هي البحث عينة أّما
أما نظام أخذ العينية هي نظام لتأخذ عينية البحث من اجملتمع. العينية احلسنة 
تستطييع أن تتمثل مجيع اجملتمع. يف هذا البحث، تستخدم الباحث اسلوب 

purposive sampling هو اسلوب ألخذ العينية حبسب حقيقة، أن العينة املختارة بناء ،
و العينية يستسلم باعتبار الباحث فيه، من الذى يؤخذ كعض 31على اعتبار معني.

 حبسب األهداف واألغراض. و هم كما يلى:
 كرسيك.  1التالميذ يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية  -أ

 كرسيك.  1معلم اللغة العربية ىف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية  -ب

 

 د. طريقة جمع البيانات
 يف هذا البحث, وهي: جلمع البياناتاستخدم الباحث الطرائق املتعّددة  

  (Observasi)  طريقة املالحظة   .1

                                                             
 يرتجم من: 29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.102. 
 :من يرتجم32

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, hal 131 

 :من يرتجم 31 
Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal 104. 
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نتباه إىل الظواهر والوقائع الهي املالحظة املنهجّية املقصودة الىت تواجهة ا
وتستخدم الباحث هذه  الكالمق مبنهج تعليم اللغة العربية علاليت تت 32. مباشرة

 .الطريقة للحصول على املعلومات واحلقائق اليت تتعلق هبذ البحث
 (Interview) طريقة املقابلة  .2

عتماد على أهداف ااملراد هبا البيانات بالتسائل من جهة واحدة منّظمة ب
 على املدرس والتالميذ ىلإسئلة أن أوهذه الطريقة ترجو الباحث  33.البحث

 .( على ترقية مهارة الكالمcerita fabelة الفابيل )احلكاي استخدام
 (Angketطريقة االستبيانات ) .3

لنيل البيانات  هي جدول األسئلة ليجيبها عينة البحث حتت رعاية الباحث
الباحث ال تقابل جمتمع البحث أو  توهبذه الطريقة  كان 34املتعلقة بالبحث.

العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى هلا وسيلة األسئلة املكتوبة الىت البد 
 .إجابتهـا

. كاالعينية تارون الباحثخي نالذي التالميذهذه األسئلة إىل  الباحث ىوأعط
 ceritaاستخدام حكاية الفابيل )وهذه الطريقة مستخدمة لنيل املعلومات عن 

fabel) مهارة الكالم. لرتقية 
 (Dokumentasi) طريقة الوثائق .4

واملراد هبا مجيع البيانات املكتوبة مثل الكتب واجملاّلت واجلرائد والوثائق 
 الباحث هذه خدماست 35غريها.اليومّية و  وحمضر اإلجتماع والنظام واملذكورات

                                                             
                    يترجم من 32

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta : Andi Offset, 1989), Cet. Ke-18,  h. 136 
                 المرجع السابق 33

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian……, h. 126 
  : منيترجم  34

Nasution, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 128 
 : نفس المرجع  35
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 املعّلمني ومجلة وتارخيها املدرسة أحوال عن واملعلومات البيانات إىل للوصول الطريقة

 .هذه املدرسة يف  تالميذوال
 

 ه. بنود البحث
 أدوات الباحث واستعمل 36.بيانات جلمع الباحث استخدمها الة هو البحث بنود
 :منها ,كثرية البحث

مهارة   ترقيةعلى  حكاية الفابيل استخدامفعالية  ملعرفة املالحظة صفحة .1
 كرسيك.  1العالية احلكومية الميذ يف الفصل العاشر باملدرسة تّ لكالم ل

 البيانات إىل للوصول الوثائق طريقة يف واإللكرتونية الصور و املكتوبة الوثائق .2
مهارة   على ترقية حكاية الفابيل استخدام وتطبيق املدرسة عن املعلومات و

 .كرسيك  1 الميذ يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكوميةلتّ كالم ل

 استخدام فعالية عن واملعلومات احلقائق لنيل التمرينات و األسئلة جمموعة .3
الميذ يف الفصل العاشر باملدرسة لتّ مهارة كالم ل على ترقية حكاية الفابيل

 .كرسيك  1العالية احلكومية 

 ف. تحليل البيانات
طريقة البحث المتحان ”UJI T” استخدم الباحث بالطريقة اإلحصائية بالقائدة : 

الميذ يف الفصل لتّ مهارة كالم ل على ترقية حكاية الفابيل استخدامفعالية  وملعرفة
 .كرسيك  1العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

                                                                                                                                                                              
Suharsimi, Prosedur Penelitian……, h. 131 

 :من يترجم 36  

Arikunto Suharsimi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. Hal 136 
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 أما الرموز الىت يستعمل الباحث هي: 
 (Prosentase)رمز املأوية  .أ

 على ترقية حكاية الفابيل استخدام فعالية عن لتحليل البيانات (P)رمز املأوية 
 مهارة كالم.

 اليت حصل عليها الباحث  بطريقة االستبيانات وهي :
 

P =  x 100 
 :البيان 

 P =املائوية النسبة 

 F =االجابة تكرار 

 N =املستجبني عدد 

إلفرتاض العلمّي, فيسـتعمل أّما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق ا
 37املقدار الذي قّدمه سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:  الباحث

  
%122  -  %76 
%75  -  %56 
%55   -  %42 
%39  -  %12 

 جيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

                                                             
 املرجع السابق, 37

Suharsimi Arikunto, Prosedur…., 246. 
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 ( "Tes "tختبار )الا رمز .ب

 :هذ الرمز لنيل املعرفة كما يلي الباحث تاستخدم  
إّن  قبل جتربة الوسائل وبعد التجربة كالممهارة التني يف قاختالف احوال الفر 

عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقّل من ثالثني. ويف هذا البحث ما 
(، ألّن هذا البحث العلمي يستعمل فرقتني. يقال y( واملتغري)xرتباط بني املتغري)افيه 

صدر الثابت أو رتباط بني املتغريين" إذا النتيجة اليت حنصل عليها من املا"هناك 
  38سواء.

رتباطــا بينهمــا، فيســتعمل إل( للعينتــني الصــغريتني و ”Tes t“وأّمــا رمــز املقارنــة )
 ( فيما يلى:Fisherرمز فيسر )

 

 

  1= M املتوسط (Mean) متغرّي  منx  (التجريبية الفرقة) 

 2= M متغرّي  من املتوسط y (املراقبة الفرقة ) 

M1= SE املتغري فساد املتوسط x (التجريبية الفرقة) 

M2= SE املتغري فساد املتوسط y (املراقبة الفرقة) 

 Ho  =الميذ لتّ مهارة كالم ل على ترقية حكاية الفابيل استخدام التأثري عدم
 .كرسيك  1يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

                                                             
 يترجم من :  38

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),h.279. 
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 = Ha الميذ لتّ مهارة كالم ل على ترقية حكاية الفابيل استخداموجود التأثري
 .كرسيك  1يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية 


