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  الباب الثالث

  طريقة البحث

 نوع البحث  . أ

  )  Kualitatif(الطريقة الكيفّية : عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني

و تستخدم الباحثة الطريقة الكّمّية يف هذا البحث، ). Kuantitatif(والطريقة الكّمّية  

 عن البيان إجياد ىف كآلة الرقمّية البيانات باستخدام املعرفة نيلل العملية و هي طريقة

  .املنشود الشيئ

هي االستنتاجات البحوث حبيث يتم تكريره إلثبات و أما فروض البحث 

بأّ�ا تفسريات مقرتحة للعالقات متغريين، أحدمها املتغّري  ١ .احلقيقة من حالل البحث

وأما فروض البحث  ٢.املستقل و هو السبب، و اآلخر املتغّري التابع و هو النتيجة

  .(Ho)والفرضية الصفرية ) Ha(فنوعان ومها الفروض البدلية 

  ).Ha(الفروض البدلية  .١

ومتغري تابع  Variabel X)(هي توّضح وجود عالقة بني متغري مستقّل   

(Variabel Y) . يومياتالفروض البدلية هلذا البحث هي وجود تأثري عملية كتابة 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"سة العالية احلادي عشر مبدر لطالب الفصل 

  

                                                           
١
 :Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta يرتجم من  

٢٠٠٩), Kencana Prenada Media Group, hal : ٧٥ 

٢
 .۲٨: ، املركز السعودي للدراسات االسرتاتيجية، ص)١٩٩١: جدة(، تبسيط كتابة البحث العلميالدكتور أمني ساعايت،   
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  .(Ho)الفرضية الصفرية  .٢

ومتغري  Variabel X)(هي توّضح عدم عالقة بني متغري مستقّل 

يوميات الفروض الصفرية هلذا البحث هي عدم تأثري عملية كتابة   (Variabel Y)تابع

 .مالرك بونوروغوجورسان " اإلسالم"احلادي عشر مبدرسة العالية لطالب الفصل 

 هيكل البحث  . ب

  :و تكون هذا البحث إىل ثالث مراحل تصميم البحث

 :، و هي خبطوات التاليةمرحلة اإلعداد .١

 موضوع البحث تقدم  ) أ

 إعداد إقرتاح البحث  ) ب

 إمتحان اإلقرتاح  ) ت

 طلب إذن البحث إىل رئيس املدرسة  ) ث

 تقدمي رسالة إذن البحث من اجلامعة  ) ج

 :التالية، و هي خبطوات مرحلة التنفيذ .٢

 مقابالت مبعلم اإلنشاء و الطالب  ) أ

 تنفيذ اإلختبار قبل التجريبة  ) ب

 تطبيق عملية كتابة اليومية  ) ت

 تنفيذ اإلختبار بعد التجريبة  ) ث

 :، و هي خبطوات التاليةمرحلة بعد التنفيذ .٣

 مجع البيانات ومعاجلة بيانات البحوث  ) أ

 جريبةتصحيح و تقييم حاصل اإلختبار قبل التجريبة و اإلختبار بعد الت  ) ب

 حتليل نتائج البيانات اليت سيتم وصفها يف تقنيات معاجلة البيانات  ) ت

 الفرضية اختبارتقدمي نتائج البحث على   ) ث
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 مجتمع البحث و عينته  . ت

 هذا ىف وا�تمع ٣.البحث ىف واألشخاص األفراد مجيع هو البحث جمتمع

" اإلسالم" مبدرسة العالية  احلادي عشر الفصل يف مجيع الطّالب من يتكّون البحث

 .طلبا١٧١وعددهم  جورسان مالرك بونوروغو

أما إذا كان عدد  ٤.و أما عينية البحث هو بعض األفراد من جمتمع البحث

، فاألحسن أخذ مجيع جمتمع البحث، و كان البحث ١٠٠جمتمع البحث قليل من 

 ه١-١٠، فيؤخذ ١٠٠و أما إذا كان جمتمع البحث أكثر من . هو حبث ا�تمع

و أما يف هذا البحث استعملت الباحثة طريقة العينية  ٥%.ه ٢- ٢٠أو % 

، و هي أخذ أفراد العينية ليست من الطبقة أو )purposive sampel(القصدية 

أما القصد اخلاص منه ألداء عملية التجريبة عن   و ٦.بل من القصد اخلاص ئيةالعشوا

" اإلسالم"العالية مبدرسة  "ف"احلادي عشر التكثيفي الفصل  كتابة اليوميات يف

  .طلبا ٢٩هم و عدد جورسان مالرك بونوروغو

 طريقة جمع البيانات  . ث

تعليم اإلنشاء يف هذه املدرسة يستخدم أنواع طرائق التعليم و هي طريقة 

و جتّرب الباحثة عملية كتابة . املناقشة، و طريقة القواعد و الرتمجة و غري ذلك

ملعرفة تأثري و ترقيتها يف مهارة كتابة اإلنشاء " ف"اليوميات يف الفصل احلادي عشر 

البيانات هي النموذج عن . رك بونوروغوجورسان مال" اإلسالم" مبدرسة العالية 

                                                           
٣
 ١٥ .hal ,(١٩٩٧ ,Jakarta, PT Rineka Cipta) Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan يرتحم من  

٤
 ١٣١ :PT. Rineka Cipta, hal ,(١٩٩٦ :Jakarta) ,Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian يرتحم من  

٥
 ١٣٤-١٣٠: نفس املرجع ص  

٦
 ١٤١ : نفس املرجع ص  
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و قد استعملت الباحثة طريقة . ٧موضع البحث الذي حتتاج إليه الباحثة يف امليدان

  :كثرية موافقة لنيل البيانات، و هي

 طريقة املالحظة   ) أ

طريقة اليت تستخدم �ا الباحثة جلمع البيانات و املكتوب باملالحظة 

أحوال و  الباحثة مباشرة أو غري مباشرة عن و �ذه الطريقة تالحظ ٨.احلسّية

" مبدرسة العالية احلادي عشر يف عملية كتابة اإلنشاء الفصل  أنشطة طالب

 .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم

  طريقة املقابلة   ) ب

البحث بطريقة األسئلة و اإلجابة  هي عملية نيل البيانات لقصد

دام هذه الطريقة تشتمل و كلما استخ. حبيث يتقابل الشخصان أو أكثر

استعملت الباحثة هذه الطريقة  ٩.و املستجبني و مادة البحث لنيئالساعلى 

 اإلنشاء تأثري عملية كتابة اليوميات لرتقية مهارة كتابةلنيل البيانات عن 

جورسان مالرك " اإلسالم" مبدرسة العالية  لطالب الفصل احلادي عشر

املقابلة مع مدرس اإلنشاء لطالب  و قد عملت الباحثة طريقة. بونوروغو

الفصل احلادي عشر و هو األستاذ إمام مضاري و بعض الطالب يف ذلك 

 .الفصل

 
 

                                                           
٧
 :Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta يرتجم من  

٢٠٠٩), Kencana Prenada Media Group, hal : ١١٩ 

٨
 ١٣٤ :نفس املرجع ص  

٩
 ١٢٦ :نفس املرجع ص  
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 طريقة الوثائق   ) ت

طريقة مجع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب وا�الت واجلرائد  

عن  اتاستخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول على املعلوم ١٠.وغريها

 .ئل و أبنية املدرسةو حالة الوسا تاريخ تأسيس املدرسة وحالة املعلم واملتعلم

 طريقة اإلختبار   ) ث

هي الطريقة املقدمة يف أداء عملّية املقدار، و فيها كثري من األسئلة، 

استخدمت  ١١.و اإلجياب، و الوظائف و جيب على الطالب أن جييبوها

الب يف درس اإلنشاء و نيل البيانات الباحثة هذه الطريقة ملعرفة كفاءة الط

احلادي عملية كتابة دفرتاليومية لرتقية تعليم اإلنشاء لطالب الفصل عن تأثري 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم" مبدرسة العالية  عشر

 بنود البحث  . ج

تستخدم الباحثة البنود يف هذا البحث بنود البحث أي آلة جلمع البيانات، 

  :و هي كما يلي البيانات حبيث عن طريقة مجع

 صفحة املالحظة .١

و . احدى من آلة جلمع البيانات يف هذا البحث هي صفحة املالحظة

تتضمن عن عبارات و البيانات من احوال الطالب عند كتابة اليوميات و 

ق اليت ئو يف صفحة املالحظة تناسب الباحثة مجيع احلقا. اإلنشاء يف الفصل

ت املكتوبة يف صفحة املالحظة بإعطاء العالمة توجدها يف الفصل مع العبارا

  .يف الصندوق املناسب (√)

                                                           
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: ٢٠٠٦), PT. Rineka Cipta, hal: ١٠  ١٥٨  

١١
  Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: ٢٠١٣), PT Remaja Rosdakarya, hal: ١١٨ 
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ق و أنشطة ئو باستعمال هذه البنود أي صفحة املالحظة مجيع احلقا

  .الطالب يف الفصل تستطيع أن تالحظها بدقة

 صفحة املقابلة .٢

قبل أن تستخدم الباحثة طريقة املقابلة فلزمت عليها أن جتعل صفحة 

فصفحة املقابلة تكون مادة املقابلة . ن مقابلة فعالية و منظمةاملقابلة لتكو 

و يف صفحة املقابلة تتضمن على  .لتوجيه السائل أو الباحثة يف أداء املقابلة

لة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات من ناحية مدرس ئجمموعة األس

" سالماإل"اإلنشاء و بعض من الطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية 

  . جورسان مالرك بونوروغو

  :فتشتمل صفحة املقابلة على األسئلة اآلتية

  :املقابلة ملدرس اإلنشاء

 لة عن طريقة تعليم اإلنشاءئاألس  ) أ

 لة عن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاءئاألس  ) ب

 لة عن نتيجة الطالب يف كتابة اإلنشاءئاألس  ) ت

 لة عن مشكالت الطالب يف كتابة اإلنشاءئاألس  ) ث

  :املقابلة لطالب الفصل احلادي عشر

 لة عن طريقة مدرس يف تعليم اإلنشاءئاألس  ) أ

 لة عن مشاعرهم عند تعليم اإلنشاءئاألس  ) ب

 لة عن مشكالت الطالب يف الكتابة اإلنشاءئاألس  ) ت
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 صفحة لإلختبار .٣

و باستعمال اإلختبار يف هذا البحث، تستطيع الباحثة أن تعرف 

جورسان " اإلسالم"مبدرسة العالية عن كفاءة طالب الفصل احلادي عشر 

مالرك بونوروغو يف كتابة اإلنشاء حينما يستخدم عملية كتابة اليوميات 

  .لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء

االختبار قبل  :يف هذا البحث استعملت الباحثة االختبارين

و تطبيق هذا .  (Post-Test)و االختبار بعد التجريبة  (Pre-Test)التجريبة

االختبارين ملعرفة ترقية مهارة كتابة اإلنشاء و التأثري يف تطبيق عملية كتابة 

جورسان " اإلسالم" مبدرسة العالية الفصل احلادي عشر لطالب  يوميات

و لتحاسب الدراجات لكل طالب يف االختبارين . مالرك بونوروغو

  :فاستعملت الباحثة هذا املعايري يف التقومي

  )٢حة اللو (

  المعايير لتقويم مهارة الكتابة

  الخصائص  الدرجة  المعيار  النمرة

١  
موافق 

  باملوضوع

  . كافة يف اتصال مضمون الفقرات و تنظيم يف تركيب القصة  ١٠٠-٧٦

  .اتصال مضمون الفقرات و تنظيم القصة جّيدا  ٧٥-٥٦

  .االتصال حسب فقرة األوىل و لكن تركيب القصة جيد  ٥٥-٤٠

  .عدم االتصال بني الفقرات و التنظيم يف القصة  ٣٩-١٠

  القواعد  ٢
  .تركيب الفقرة مناسبة بالقواعد الصحيحة و بشكل كامل  ١٠٠-٧٦

تركيب الفقرة مناسبة بالقواعد الصحيحة و لكن الشكل غري   ٧٥-٥٦
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  .الكامل

  .قليل األخطاء يف اكتساب القواعد و لكنه بشكل كامل  ٥٥-٤٠

  .كثري األخطاء يف القواعد و تركيب الفقرة، و بدون شكل  ٣٩-١٠

  املفردات  ٣

  .ئغزير املفردات يف كتابة القصة و املفهوم للقار   ١٠٠-٧٦

  .تكرار املفردات يف الفقرة و لكّن املفهوم  ٧٥-٥٦

  .تكرار املفردات و عدم املفهوم يف الكتابة  ٥٥-٤٠

  .فيهاضعيفة املفردات و عدم املفهوم   ٣٩-١٠

  كتابة الكلمة  ٤

تقريبا بدون خطاء يف كتابة الكلمة و املناسب بقواعد اإلمالء   ١٠٠-٧٦

  .و األمناط

  .قليل اخلطاء يف كتابة الكلمة بغري املناسب بقواعد اإلمالء  ٧٥-٥٦

  .كثري من االمناط ال يكتب بالصحيحة  ٥٥-٤٠

  .كتابة األمناط غري مناسبة  ٣٩-١٠

  

املعايري لتقومي مهارة الكتابة السابقة، تستطيع أن يسهل املدرس  و بتأسيس على

مث جعلت الباحثة . يف اعطاء نتيجة لكتابة إنشاء الطالب الفصل احلادي عشر

لة مبوضوعة معينة حبسب على قدرة الطالب و ليخترب عن كفاءة الطالب قبل ئأس

باحثة نفس املوضوع و يف تلك اإلختبارين استحدمت ال. التجريبة و بعد التجريبة

 .ج دقيقة و جليةئلتكون حاصل النتا
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  )٣اللوحة (

  نموذج صفحة اإلختبار قبل التجريبة و اإلختبار بعد التجريبة

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحليل البيانات  . ح

هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف البحث و كذا لإلجابة املسئلة األوىل 

احلادي عشر مبدرسة العالية لطالب الفصل و الثانية يف عملية كتابة اليوميات 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"

  : هو الباحثة تستعمل الذي الرموز وأّما

   (Prosentase)المأوية رمز .١

    النسبة املأوية
تكراراألجوبة 

عدداملستجيبني 
   ١٠٠% X   

    P  =  
�

�
   X  ١٠٠% 

P  :النسبة املأوية  

  "عيدةعطلة س"تابة إنشائية حتت املوضوع اكتب ك
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F   :تكرار األجوبة 

N   :عدد املستجيبني  

أما التفسري و التعيني يف حتليل البيانات ا�موعة و اإلفرتاض العلمي،   

  :فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارمسي أري كونطا

  جيد    ١٠٠- % ٧٦% 

  مقبول     ٧٥- % ٥٦% 

  ناقص     ٥٥- % ٤٠%

  قبيخ    ۳٩- % ١٠% 

  )T-TEST(رمز املقارنة  .٢

عملية  تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة 

 "باب السالم"لطالب الفصل اخلامس مبعهد كتابة دفرت اليومية 

  .كبونساري ماديون  اإلسالمي

 (t- test)١٢:و أما رمز املقارنة 

    ��= 
�٢ ��١

���١��٢

 

  املقارنة   : �٠

 X (Variabel X)من التغيري  (Mean)املتوسط    : �١

  Y (Variabel Y)من التغيري (Mean)املتوسط  : �٢

SE  : معيار اخلطاء )Standart Error( من قيمة املتوسط )Mean( 

                                                           
١٢

 .hal ,٢٠٠٦ ,١٦ .Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Raja Grafindo Persada, cet: مرتجم من  

٣١٤ 




