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 الباب الثالث

 طريقة البحث

إذ تنبغى للباحثة أن تعني . طريقة البحث ىي الطريقة الىت استخدمتها الباحثة ىف حتليل حبثها 
. مصادر احلقائق الىت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق الىت تقصد إليها ىف ىذا البحث العلمي

 :والطريقة ادلعينة الىت استخدمتها الباحثة مبا يلي

 نوع البحث -أ

 والطريقة الكمية( Kualitatif)كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 

(Kuantitatif) . طريقة البحث استعمل الباحثة الطريقة الكمية(Kuantitatif) وىي العملية يف نيل 
وأما جنس ىذا  .ادلعرفة باستعمال احلقائق الرقيمية الىت كانت يف إجياد البيان عن األشياء ادلنشود

 وأىدافو استقصاء امكان العالقة بني السبب وعقيبتو بإجراء (Uji coba ) البحث فهو حبث جترييب
 Control)  ويقارن نتائجها مع الفرقة الضبطية (Eksperiment Group)التجربية اىل الفرقة التجربية 

Group) الىت ال جتري فيها التجربة. 

استخدمت الباحثة . ىذا البحث الىت استخدمتها الباحثة ىي طريقة دراسات ميدانية وطريقة
 حنو ترقية مهارة الكتابة فيس بوك الطريقة الكيفية لنيل البيانات عن فعالية تطبيق الوسائل االجتماعية

 مث يواصل إىل الطريقة الكمّية، وىذه لنيل .الثانوية احلكومية غاوي لطالب الفصل السابع بادلدرسة
.  ادلعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة ىف إجياد البيان عن الشئ ادلقصود 

قال . واّما فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقّررة بالبيانات اجملموعة 
. (Ho)والفرضية الصفرية ( Ha)إن فرضية البحث نوعان وىي الفرضية البدلية : سوىرمسي

                                                             
  :يًتجم من  

Suharsimi Arikunto, Metodologi Peneleitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),hal 345  
 من يًتجم 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: Rineka Cipta,1998) hal 104 
  :من يًتجم  

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-I. h. 15  
  :من يًتجم  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian (Jakarta: Rineka Cipta,2010) h.110  
 112 ، ادلراجع نفس  
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واعتمادا على األسئلة األساسية الىت سوف تقدم الباحثة فروض البحث الىت حتقق صواهبا ىف 
 :البحث التايل، وىي كما تلي

 (Ha)الفرضية البدلية  -1

  ومتغري غري مستقل(Variabel X )دلت الفرضية أن فىها العالقة بني متغري مستقل

(Variabel Y) .فيس بوك   توجد تطبيق الوسائل االجتماعية: والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي 
. الثانوية احلكومية غاوي حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة

 (Ho)الفرضية الصفرية  -2

 ومتغري غري (Variabel X )دلت الفرضية، أن ليست فيها العالقة بني متغري مستقل
  تطبيق الوسائل االجتماعية والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي اليوجد .(Variabel Y)مستقل 

   .الثانوية احلكومية غاوي حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة فيس بوك

     عينه و البحث مجتمع -ب

  (populasi ( البحث رلتمع -1

وأما اجملتمع يف . رلتمع البحث ىو مجيع األفراد واألشخاص واألشياء ادلرتبطة هبذا البحث
 160مجلتو . الثانوية احلكومية غاوي ىذه البحث ىو مجيع التالميذ الفصل السابع بادلدرسة

. طالب

 (Sampel) البحث عينة  -2

 عينة عن البيان لنيل والفرض. البحث ىدف كان فرد كل من بعض ىو البحث بعني ادلراد

. البحث رلتمع بعض من ادلالحظة بطريقة البحث

الثانوية  بادلدرسة السابع فصل يف الطالب مجيع ىو البحث ىذا يف البحث عينة وأما
 Purposive ىي البحث ىذا يف العينة اخذ فطريقة. طالبا"  25" وىي احلكومية غاوي

Sampling.   

فرقة  (أ )الثاين الفصل من تتكون الباحثة، دلراد ومناسبة السابع الفصل الطالب فأخذت
 .(ب)جتربية  و فرقة ضبطية 

 

 طريقة جمع البيانات -ج
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البيانات ىي كل ما حتتاج البحث من ىذا البحث وقد إستعمل الباحثة طريقة كثرية موافقة هبذا 
 :البحث كما يلي 

 (Uji Coba )التجربة  -1

التجربة يف ىذا البحث ىي تطبيق الوسائل االجتماعية فيس بوك حنو ترقية مهارة 
 دلعرفة الوصول إىل كفاءة مادة الثانوية احلكومية غاوي الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة

 .الكتابة لطالب بادلدرسة ادلتوسطة
 (observasi)طريقة ادلشاىدة  -2

. وىي الوسيلة يف اكتساب اخلربات وادلعلومات من خالل من يشهد أو يسمع عنو
. وادلقصود يف ادلالحظة ىو دلعرفة سلوك الشخص كالواقعة الفعلية حيث ينظر سلك العملية

تستعمل ادلالحظة إن مل تكن البيانات كثرية حيث . وكذلك ألعرض تصوير احلياة االجتماعية
 .وادلالحظة إما أن يكون الباحث مشًتكا يف ىذه ادلسئلة أو غري مشًتك. تكون ادلسئلة مكتفية

حنو ترقية مهارة فيس بوك   هبذه االسًتاتيجية يريد الباحثة أن وسيلة االجتماعية
  الكتابةالطالب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية غاوي

 (interview)طريقة ادلقابلة  -3

 وقام ادلراد هبا البيانات بالتسائل من جهة واحدة منّظمة بإعتماد على أىداف البحث،
وىي االسًتاتيجية اليت تسلكها الباحثة بوسيلة احملاورة . الباحثة هبا جلميع البيانات وتكملها

شفويا مع الطلبة يف ادلدرسة و ادلدبرات احملاركة اللغوية و األساتذ للحصول على األخبار أو 
الوثائق عن قدرة لطالب على الكتابة بالعربية وعن احملاوالت اليت قام هبا بادلدرسة لًتقية 

 .مهارة الكتابة وكذالك ادلشكالت ادلواجهة وحلها وعن تأسيس ادلدرسة وما إىل ذالك

 (angket)طريقة االستبيانات  -4

                                                             
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta 1997 )ص، 144    :    من يًتجم 

 126 .........ادلرخع نفسة 
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 ىي األسئلة حلصول العلومات والبيانات من ادلستجبني باختيار االجابة الصحيحة ذلم من

 .اجملموعة االجابات بالصفة ادلعلقة

ىي األسئلة ادلكتب البيانات و ادلعلومات من ادلستجبني وىي التفرير عما يف أنفسهم 
و االستبيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي اإلستبيانات ادلعلقة، ىو اختيار . ويعرفونو

ويعطى الباحثة ىذا . االجابة الصميمة من رلموعات االجابة الذى يطلب من ادلستجبني
و ىذه الطريقة .  الذين خيتارىم الباحثة كالعينةبادلدرسة ادلتوسطة احلكومية غاوي،االستبيان 

مستخدمة لنيل ادلعلومات عن أراء ادلستجبني يف وجود ىذه الطريقة لًتقية مهارة الكتبة 

 (Dokumentasi)  طريقة الوثائق -5

نظام الوثائق ىي الباحثة تفتش عن . الوثائق تأيت من كلمة وثيقة مبعٌت األشياء ادلكتوبة
 الكتب واجملاّلت واجلرائد والوثائق وزلضر اإلجتماع والنظام وادلذكوراتاألشياء ادلكتوبة مثل 

 عن البيانات وادلعلومات إىل الطريقة للوصول  يستعمل الباحثة ىذه.اليومّية وما إيل ذلك

 .ادلعّلمني والّطالب ىي ىذه ادلدرسة ومجلة ادلدرسة وتارخيها أحوال
  (tes)  طريقة االختبار  -6

. ىي ألة مقدمة الىت تعطي على الفرد لنيل االجوبة و ادلطلبة مسطورا أو لسانا أو فعال
حنو فيس بوك    يستخدم الباحثة ىذه الطريقة لنيل احلقائق و ادلعلومات عن وسيلة االجتماعية

االختبار قبل و بعد . مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية غاوي ترقية
 فيس بوك تطبيق تعليم وسائل إجتماعيا

 بنود البحث  -د

 واستعملت الباحثة أدوات البحث كثرية .بنود البحث ىو الة استخدمتها الباحثة جلمع بيانات
: منها

                                                             
       :من يًتجم 

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta: 2009 

), hal:142 
            :من يًتجم 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal.131 
: من يًتجم   

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

136 
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رلموعة األسئلة لنيل احلقائق وادلعلومات عن تعليم اللغة العربية و تعليمها  ىف الفصل  -1
 .الثانوية احلكومية غاوي السابع بادلدرسة

حنو ترقية فيس بوك  صفحة ادلالحظة دلعرفة عملية التعليم تطبيق الوسائل االجتماعية -2
ىف طريقة  الثانوية احلكومية غاوي مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة

 .ادلشاىذة

الوثائق ادلكتوبة والصور يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات و ادلعلومات عن  -3
حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع  فيس بوك ادلدرسة تطبيق الوسائل االجتماعية

 . الثانوية احلكومية غاوي بادلدرسة

 رلموعة األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن تطبيق الوسائل االجتماعية -4

. الثانوية احلكومية غاوي حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة فيس بوك

 تحليل البيانات -ه

المتحان طريقة البحث ودلعرفة  "Uji T": استخدمت الباحثة بالطريقة اإلحصائية بالقائدة 
. الثانوية احلكومية غاوي بادلدرسةىف الفصل السابع  فيس بوك تطبيق الوسائل االجتماعية

 :  ىي"Uji T "واما قائدة والتفسري على قيمة

و  (Prosentase)رمز النسبة ادلائوية  :واستخدمت الباحثة رموز حتليل البيانات، وىي كما يلي
(. test- t) رمز ادلقارنة

 (Prosentase)رمز النسبة ادلائوية  -1

P = 
N

F
 x 100 % 

 النسبة ادلائوية = P :البيان  

 
F = تكرار االجابة 

N = عدد ادلستجبني 
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 : اما التفسري والتعيني هبذا الرمز وىى كما يلي
76 % - 100 % 

 

56 % - 75 % 

 

40 % - 55 % 

 

 

10 % - 39 % 

 جيدا

 مقبوال

 ناقصا

قبيحا 
 

  (test- t) رمز ادلقارنة -2

رمز ادلقارنو ىو الرمز اإلحصائ ادلستعمل لإلختبار صدق الفرضية وتزييفها وحيقق على أن 
 واستخدمت الباحثة ىذا الرمز لنيل ادلعرفة عن مقارنة الوصول إىل .بني عينتان ليس ذلما الفرق

إذا كان بعد التحليل يوجد . كفاءة الطالب بني الفرقة التجربية والفرقة الضبطية يف اتقان الكتبة
الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل على أن الفرضية 

وسيلة االجتماعية فيس بوك حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب مردودة، مبعٌت وجود   (Ho)الصفرية 
الفصل السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية غاوي ، أو بالعكس إذا كان بعد التحليل ال يوجد 

التجربية وللفرقة الضبطية فهذا يدل على أن الفرق بني النموذج التعليم إىل اتقان الكتبة للفرقة 
وسيلة االجتماعية فيس بوك حنو ترقية مهارة  مقبولة، مبعٌت ليست ىناك (Ho)الفرضية الصفرية 

 .الكتابة لطالب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية غاوي

ويف ىذا البحث ما فيو ارتباط . إن عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الكبرية أو اكثر من ثالثني
 للعينتني الكبريتني وإلرتباط بينهما فيستعمل (T” Test“) وأما رمز ادلقارنة (.y)  وادلتغري(x)بني ادلتغري 
: فيما يلي (Fisher)رمز فيسر

 

 

 :البيان
to  = ادلقارنة 

                                                             
  319....... ص: نفس ادلراجع  

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hal 284  :من يًتجم  
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Mx =  ادلتوّسط (Mean ) من ادلتغرّي   (Variabel X) .

: Mean (Mx)وأّما رمز   
 x

Nx
= Mx  

 x    = رلموع النتيجة من ادلتغرّي  X  

Nx   = عدد ادلستجيبني من ادلتغرّيX 

My   =ادلتوّسط(Mean) من ادلتغرّي   Variabel Y . رمزMy :
 y

Ny
 = My                      

 y    = رلموع النتيجة من ادلتغرّي Y  

Ny      = عدد ادلستجيبني من ادلتغرّي Y  

x =  x −Mx  

 x = احنراف النتيجة(Deviasi skor) من ادلتغرّي   x 

x  =النتيجة من ادلتغري x 
y =  y −My 

y =احنراف النتيجة(Deviasi skor  ) من ادلتغرّيy  

y = النتيجة من ادلتغريy 

 


