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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 
ة ىف حتليل حبثها  الباحثةها طريقة البحث ىي الطريقة الىت استخدمت    

.فباإلطالق مفهوم طريقة البحث ىو طريقة علمية لنيل البيانات لغرض معُت و فائدة 
 مبا يلي:  الباحثة. والطريقة ادلعينة الىت استخدمها 30معينة 

 وع البحثن -أ 

 والطريقة الكمية (Kualitatif)ىناك طريقتا البحث الطريقة الكيفية   

(Kuantitatif) .والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث الىت تستغٌت عن األرقام العديدة .
 وعكسو طريقة كمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام العدديّة.

 الباحثةالىت استخدمها واعتمادا على موضوع البحث كانت طريقة البحث   
التأثَت تطبيق ىذه الطريقة لنيل البيانات عن  الباحثةىي طريقة التجربة. استخدم 

مبدرسة اخلَت لطالب الفصل الثامن  مهارة الكتابة حنو ترقية   ”scattergories“ اللعبة
 . كاليس بنكالن  األىلية ادلتوسطة 

ومقّررة بالبيانات  فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحثو  
 (Ha)قال سوىرمسي: إن فرضية البحث نوعان وىي الفرضية البدلية  31.اجملموعة

  32.(Ho)والفرضية الصفرية 

                                                 
 : يترجم من 30

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3  

 : من يترجم 31

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-XIV. h. 110  
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فروض البحث الىت حتقق صواهبا  الباحثةسللة األساسية سيقدم بناء على األ   
 ىف البحث التايل، وىي كما تلي:

 الفرضية البدلية  -1

" الذي variable x" دلت الفرضية أن فيها عالقة بُت متغَت مستقبل أو      
" variable yغَت مستقبل أو " ”scattergories“ اللعبةيكون يف ىذا البحث يعٍت 

 الذي يف ىذا البحث يعٍت إتقان ادلفردات اللغة العربية، والفرضية البدلية ذلذا

 مهارة الكتابة حنو ترقية  ”scattergories“ اللعبةالبحث ىي وجود التأثَت تطبيق 
 .كاليس بنكالن  األىلية مبدرسة اخلَت ادلتوسطة لطالب الفصل الثامن 

 الفرضية الصفرية  -2

" و متغَت غَت مستقبل variable xيها العالقة بُت متغَت مستقبل "دلت الفرضية أن ليس ف
"variable y اللعبة " . والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي دلت على عدم التأثَت تطبيق  
“scattergories” األىلية مبدرسة اخلَت ادلتوسطة لطالب الفصل الثامن  مهارة الكتابة حنو ترقية  

 .كاليس بنكالن

 

 البحث هيكل  -ب 

 يلي: ة ىذه البحث العملي إىل مخسة أبواب، و سيأيت البيانات فيماالباحثةقسمت 
ة عن : ادلقدمة و الباحثة:  يف ىذا البحث يبحث  الباب األول -1

البحث و أىداف البحث و  فيها خلفية البحث و القضايا يف
منافع البحث و تعريف بعض و ادلصطلحات وفروض البحث و 

طريقة مجيع البيانات طريقة حتليل البيانات و  طريقة البحث و
                                                                                                                                           

 112,السابق ص ادلرجع 32
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خطة البحث. و ىذا الباب مهم ألنو سيكون وسيلة ليفهم 
 ادلوضوعات التالية

ة عن دراسة نظرية تشتمل على الباحثةتبُت فيو :   الباب الثاني -2
 : أقسامأربعة 

 اللعبة عن تعريف األلعاب اللغوية و : الفصل األول (أ 

“scattergories”   اللعبة وخطوات  “scattergories”  

وأمهية التعلم  مهارة الكتابةعن مفهوم الفصل الثاين :  (ب 
 مهارة الكتابةوأىداف التعلم  مهارة الكتابة

  ”scattergories“   تطبيق اللعبةعن تأثَت الفصل الثالث :  (ج 
 مهارة الكتابة حنو ترقية

 : طريقة البحث  ثالباب الثال -3
ة ستة فصول وىي: نوع الباحثةيف ىذا البحث ينقسم 

وطريقة  البحث و خطة البحث ورلتمع البحث وعينتو
 وحتليل البيانات مجع البيانات وأدوات البحث

 : الدراسة ادليدانّية  الباب الرابع -4
ة فصلُت مها: عرض البينات و الباحثةيف ىذا الباب ينقسم 

 حتليل البينات 
 : االختتام, وتشتمل على اخلالصة واالقًتاحات الباب الخامس -5

 

 وعينته جتمع البحثم -ج 
 رلتمع البحث  -1
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أن وزاد سوىارسيمي اريكانطا ب 33اجملتمع ىو مجيع ادلقاصد يف البحث.
األفراد أو األشخاص واألشياء اليت تكون يف موضع البحث. أما رلتمع البحث يف 

  األىلية مبدرسة اخلَت ادلتوسطة ىذا البحث ىو مجيع الطالب يف الفصل الثامن 
 .كاليس بنكالن

 عينة البحث  -2

عينة البحث ىي بعض أو متثيل من مجلة وعالمتو اليت متلك رلتمع  
كاليس   األىلية مبدرسة اخلَت ادلتوسطة وعدد الطالب يف الفصل الثامن  34.البحث
ىي  Nonprobability samplingة الطريقة الباحثة، فتستعمل 100أقل من  بنكالن

( فأما الغرض بطريقة العينة ادلتشّبعة ىي طريقة sampling jenuh)العينة ادلتشّبعة 
مع البحث كالعينة كما قال سوىارسيمي التعيُت العينة إذا استعمل كل رلت

 فيستطيع أن يأخذ كلو. 100اريكانطا عندما شخصو اقل من 

 

 طريقة جمع البيانات  -د 

وللحصول إىل  البيانات ىي كل ما حتتاج إليها الباحثة ىف ىذا البحث.   
ا البيانات ادلختلفة ادلتنّوعة استخدم الباحثة الطرائق ادلتعددة ىف حتصيلها وىى كم

 :يلي

 (Observasi)طريقة ادلالحظة  -1

                                                 
  :  يًتجم من . 33

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rinekacipta, 2006) hal 102 
 131 ابق صادلرجع الس.  34
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ادلالحظة ىي ادلالحظة ادلنهجية ادلقصودة اّليت توجو االنتباه إىل الظواىر  
ث ىذه الطريقة واستخدمت الباح 35والوقائع مباشرة كانت أم غَت مباشرة.

جلمع البيانات عن حالة  لوماجانعمبدرسة الثناوية  يف مباشرة أي حضور
 حنو ترقية استماع القّصة , والبيانات عن تعليم لدارسُتواو ادلدرس  مبدرسة

 مهارة االستماع .

 (Wawancara)طريقة ادلقابلة  -2

ادلراد هبا طريقة مجع البيانات الىت حصل عليها الباحثة من وسيلة  
تقدمي األسللة الشفوية إىل ادلنبع. باعتماد على أىداف البحث. فيستعمل 

  األىلية مدرسة اخلَت ادلتوسطة الباحثة ىذه الطريقة دلعرفة البيانات عن أحوال 
، من حيث بنائها و أحوال ادلدرسُت و ادلوظفُت  واألخبار  كاليس بنكالن

 األخرى الىت تتعلق هبذا البحث العلمى.
 (Dokumentasi)وثائق طريقة ال -3

وىي طريقة مجع البيانات باجلمع والتحليل الوثائق إّما الوثائق 
. فتىستعمل 36ادلكتوبة مثل الكتب والنظام وادلذكورات اليومية وما إىل ذلك

 ت وادلعلومات عن ادلدرسة بنو ىاشمالباحثة ىذه الطريقة للوصول إىل البيانا

تارخيها ومجلة ادلعلمُت والطالبات هبذه  ادلتوسطة جانيت وارو سيدوارجو مثل
 تطبيقالادلدرسة واحوال ادلدرسُت والدراسُت. والبيانات عن كيفىة استعمال 

  ىف عملية تعليم اللغة العربية. ”scattergories“  اللعبة

 (Angket)طريقة االستبيانات  -4

                                                 
Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136 : 35يترجم من  

  .Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, h 224 :السابق ص ادلرجع 36
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تعترب ىذه الطريقة مقابلة كتابية. وهبذه الطريقة ال تقابل الباحثة رلتمع      
البحث أو العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى لو وسيلة األسللة 

 ادلكتوبة البّد إجابتها. 
مبدرسة اخلَت لطالب الفصل الثامن وأعطيت الباحثة ىذه األسللة إىل ا     

التأثَت . وىذه الطريقة لنيل ادلعلومات عن كاليس بنكالن  األىلية ادلتوسطة 
 لطالب الفصل الثامن مهارة الكتابة حنو ترقية ”scattergories“ اللعبةتطبيق 

 .كاليس بنكالن  األىلية مبدرسة اخلَت ادلتوسطة 

  (Tes) االختبار -5

ة و التمرينات اليت تستخدم لقياس ادلهارة وادلعرف األسللةىي رلموعة  
 ىذا استخدم الباحثة 32والذكاء والقدرة أو الكفائة عند الفردية أو اجملموعة.

مدرسة اخلَت  لثامناطلبة ىف الفصل ال الكتابةدلعرفة كفاءة مهارة  اللعبة
 وبعده.  ”Scattergories“  اللعبة تطبيق قبل اليس بنكالنك  األىليةادلتوسطة 

 

 بنود البحث  -ه 
ملت واستع 38بنود البحث ىو الة استخدمتها الباحثة جلمع بيانات.  

 الباحثة أدوات البحث كثَتة منها:

رلموعة األسللة لنيل احلقائق وادلعلومات عن تعليم اللغة العربية و تعليمها   -1
 .اليس بنكالنك  األىليةمدرسة اخلَت ادلتوسطة  لثامناىف الفصل 

 ”Scattergories“  لعبة الصفحة ادلالحظة دلعرفة عملية التعليم واستعمال  -2

                                                 
 Subana, dkk. Statistik Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia. 2000) hal: 28يترجم من :  32

 Arikunto Suharsimi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT: من يترجم  38 

Rineka Cipta. Hal 136 
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  األىليةاخلَت ادلتوسطة درسة مب لثامناالفصل  البمهارة الكتابة لط حنو ترقية
 .اليس بنكالنك

الوثائق ادلكتوبة والصور يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات و ادلعلومات  -3
 البطمهارة الكتابة وعدد ال حنو ترقية  ”Scattergories“ اللعبةعن ادلدرسة و 

 . اليس بنكالنك  األىليةدرسة اخلَت ادلتوسطة مب

 اللعبة التأثَت تطبيقرلموعة األسللة و التمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن  -4
“Scattergories”  درسة اخلَت مب لثامناالفصل  البلطمهارة الكتابة حنو ترقية

 .اليس بنكالنك  األىليةادلتوسطة 

 

  طريقة تحليل البيانات  -و 

يف   ادلستخدمةحتليل البيانات ىو أحد من الطرائق لإلجابة من السؤال 
ة حقائق الكّمّية وىي حقائق من األرقام الباحثةقضايا البحث يف ىذه الفرصة قّدم 

 39.ادلرتدة بالطريقة اإلحصائّية

  : ىو الباحثةوأّما الرموز الذي يستعمل 

 (Prosentase)رمز نسبة ادلأوية  -1

 مهارة الكتابة حنو ترقية  ”scattergories“ اللعبة رموز ادلأوية لتحليل البيانات عن
اليت حصل  كاليس بنكالن األىلية مبدرسة اخلَت ادلتوسطة لطالب الفصل الثامن 

 بطريقة االستبيانات وىي :  الباحثةعليو 
P =  x 100  

                                                 
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),. 50: من يترجم 39
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 البيان:
= P النسبة ادلأوية 
= F تكرار اإلجابة 
= N عدد ادلستجيبُت 

جملموعة وحتقيق االفًتاض العلمي, أّما التفسَت والتعيُت يف حتليل البيانات ا
 ة ادلقدار الذي قّدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي :الباحثةفيستعمل 

 

 النتيجة النسبة ادللوية
 جّيد %76 - %111
 مقبول %51 - %75
 ناقص %26 - %51
 قبيح %11 - %25

 

  ( "Tes "t)رمز ادلقارنة  -  -2

تعمل لالختبار صدق الفرضية رمز ادلقارنة ىو الرمز اإلحصائي ادلس
ة ىذا الباحثةواستخدمت  40وتزييفها وحيقق على أن بُت عينتان ليس ذلما الفرق.

مهارة الكتابة قبل الطالب يف مقارنة الوصول إىل كفاءة  الرمز لنيل ادلعرفة عن
. إذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بُت وبعدىا  ”scattergories“  اللعبة تطبيق 

مردودة،   (Ho)الوصول إىل كفاءة الطالب فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 

                                                 
 ,Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : من يترجم  40

1995) hal 284 
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 لطالب مهارة الكتابة حنو ترقية ”scattergories“ اللعبةمبعٌت وجود التأثَت تطبيق 
، أو بالعكس إذا كان بعد كاليس بنكالن مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الفصل الثامن 

فهذا يدل  مهارة الكتابة حنو ترقية   اللعبة التحليل ال يوجد الفرق بُت الطريقة 
 اللعبةمقبولة، مبعٌت ليست ىناك تأثَت تطبيق ( Ho)على أن الفرضية الصفرية 

“scattergories” مبدرسة اخلَت لطالب الفصل الثامن  ة الكتابةمهار  حنو ترقية
 .كاليس بنكالن ادلتوسطة 

, ”scattergories“ اللعبة تطبيق تأثَت عن ادلعرفة الوصول على والطريقة

 :41وىي T-Tes الرموز الباحثة وإستعمالت

 
 

 
 لو خطوات فهي: otلتحصيل

و مجلة ادلربع من  (Deviasi Standar) , شبو ادلعيار (Mean)حبث قيمة ادلتوسط 
 .شبو ادلعيار

 

                                                 
   :من يترجم 41

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

Cipta. Hal 349  


