
٢٠ 

  الباب الثالث

  مناهج البحث

 داف البحثأه .أ 

 :من هذا البحث ترجوا الباحثة أن حتصل األهداف كمايلي

ملعرفة مهارة الكتابة لدى التالميذ الذين يستخدمون إستراجتية ترتيب اجلمل العربية باملادة  )أ 

 " .املهنة"

مل العربية باملادة اجلملعرفة مهارة الكتابة لدى التالميذ الذين اليستخدمون إستراجتية ترتيب   )ب 

 " املهنة"

ملعرفة هل يوجد فرق يف مهارة الكتابة بني التالميذ الذين يتعلمون بإستراجتية ترتيب اجلمل   )ج 

لدى " املهنة"والذين ال يتعلمون بإستراجتية ترتيب اجلمل العربية باملادة " املهنة"العربية باملادة 

   املتوسطةاإلسالمية جبفارامبدرسة ضة الفىت  ٨التالميذ يف الصف الثامن 

 

  البحث نوع  .ب 

طريقة  هو ،)Sugiyono(يونو جي عند سوو. التجريبية هذا البحث حبثَكان نوع 

ولذلك  .بطةضان على الطرف األخر يف احلالة العن تأثري عالج املعي تالميذالبحث املستخدمة لل

    ١.ابطةظواموعة امل، )treatment( حبث التجريبية هو عالجيقال 

    

 البحث و وقتمكان  .ج 

مارس  ١يف التاريخ  اإلسالمية جبفارا املتوسطة" الفىت ضة"مدرسة  مكان البحث هو

  . ف مدير املدرسة أستاذ الدكتورندس نور حضرا، حتت إشر٢٠١١س مار ٣١حىت 

  

  جمتمع اإلحصائي والعينة .د 

ينة هي جزء لعوا. ٢موضوعية الىت تأخذمنها العينةتمع اإلحصائي هو كلّ جمموعة ا

  ٣.واخلصائص اموعة فيه من اتمع اإلحصائي

                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D., (Bandung: Alfa Beta, 

2002), Hlm. 72 
2
  Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pedoman Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 

,1996) hlm  115   
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" ج"ىل إ" أ"يع التالميذ يف الصف الثامن هم مج يف هذا البحث فاتمع اإلحصائي

والعينة يف هذالبحث هي التالميذ  .مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية فتكيان تاهونان جفارا

 ةيبيجتر كصف"ب"والصف الثامن  )kontrol( ضابطة كصف" أ"يف الصف الثامن 

)eksperimen (ضة ويف  ٢٠١١ اإلسالمية فتكيان تاهونان جفارا سنة الفىت املتوسطة مبدرسة ،

   .تلميذ ٦٠كل الصف ثالثون تلميذ اذن عددهم ستون 

حث لكل مائة شحص فأكثر العينة يف الب ىحدوعند سوهار مسى أريكونطا يكون إ

ل التالميذ ن نقص من ذلك فينبغي أن يدخ، وإ%٢٥- %٢٠أو % ١٥- %١٠جيوز أن يؤخذ، 

  .جمتمعا إحصائيا كلهم ويسمى حبث العلمي

  

 متغريات البحث واملؤشرات .ه 

.  ٤كلّ شيئ أو عامل الذي له دور يف احلادثة او الظاهرة املبحوثة املتغريات هي

  .٥جزاء من التغريري أاملؤشرات هي تكث

   variabel pembahasan dan indikatorالبحث واملؤشرات اتمتغري  

  :يليأما متغريات البحث فهي كما 

 (variable independent)متغري مستقل

جية ترتيب اجلمل يستقل يف هذا البحث استخدام استراتامل اتتغرياملويكون 

  :فهي أما مؤشراا. العربية 

  ). x1(مل العربية تيب اجلالتالميذ الذين يتعلمون مهارة الكتابة باستخدام استراجتية تر  -  أ

   

م استراجتية ترتيب اجلمل التالميذ الذين يتعلمون مهارة الكتابة بدون استخدا -  ب

 ).x2(العربية

 (variable dependent)متغري تابع

  :ومؤشرات .البحث قدرة مهارة الكتابة تابع يف هذاالتغري املويكون 

                                                                                                                                      
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif (Bandung : Alfabeta,Cet. V, 2008) 

hlm.80  
 

4 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian,  hlm 25 
5
  Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pedoman Praktek, hlm  99 
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 .التالميذ يف تطبيق الطريقة التعليمية يف الفصل القدرة .أ 

 .قدرة علي استخدامها يف اجلملةال .ب 

 .القدرة على تركيب الكلمة .ج 

يستطيع التالميذ أن يعملوا التعبري الكتايب يف املادة الكتابية عن  .د 

 ".املهنة"املوضوع 

 .فهم املعناها .ه 

 .القدرة على نطق حروف املفردات وكتابتها بكتابة صحيحة .و 

 

  طريقة مجع البيانات .و 

  :ع البيانات فهي كما يليجلمتها الباحثة أما الطرق اليت استخدم

 )Interview(طريقة املقابلة .١

هي مجيع البيانات بتقدم األسئلة واألجوبة مباشرة كانت وغري مباشرة من 

قوم بتنفيذ ها الباحثة مبقابلة احلرة املوجهة وهي أمتأمااملقابلة الىت استخد. ٦مصادر البيانات

ا إىل متكني أما املقابلة املوجهة أهدفت . التهدفتر األسئلة املتعلقة عن احلالة الىت نا إعطاء

ى ماحتصل فيهامن البيانات التنحرف ولك انات احملصولة بيانا صحيحا وصديقا،البي

  :وقامت الباحثة باملقابلة إىل.بالصدق والثبات

على املعلومات ، للحصول اإلسالمية  جفارا ضة الفىت املتوسطةمدير املدرسة  )١

 .ادارا، وتنظميها، و وسئلهاعن تاريخ املدرسة، و

، نشيطتهم على اإلسالمية  جفارا ضة الفىت املتوسطةمعلم اللغة العربية مبدرسة  )٢

و طريقة  جية ترتيب اجلمل العربيةيإستراتحني تستمرار الدرس بإستخدام 

  .تعليمها

 )Observasi(طريقة املشاهدة .٢

استخدمت الباحثة . ٧ةوالكتابة إىل املظاهر املبحوثة املنظم هي أسلوب نظري

اإلسالمية  جفارا  كتساب املعلومات عن حالة مدرسة ضة الفىت املتوسطةهذه الطريقة ال

                                                 
6 M . Ali , Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa , 1982), hlm 83 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pedoman Praktek, hlm 234  
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لدى التالميذ يف " املهنة"جية ترتيب اجلمل العربيةباملادة يوكيف تطبيق استتخدام إسترات

  .الفىت جبفارا ضة اإلسالمية يف مدرسة املتوسطة "ب" و "أ"الصف الثامن 

  

 )Dokumentasi(يقة التوثيق طر .٣

 ٨هي تقرير مكتوب عن الواقعة الىت تدل على البيانات والتفكري عنها ويكتبهاو

واألساتيذ والطالب ودفتر  طريقة تستخدم لنيل البيانات عن أحوال املدرسة،وهذه ال . 

النظام ، واملوقع اجلغرايف، وهيكل التاريخوسائل ونظام اإلدارة ىف املدرسة، التالميذ   وال

 .تتعلق بالبحث  واملكتوبة األخرى

  ختبارطريقة اال .٤

ىل أهداف ت ملعرفة منو التالميذ و الوصول إالطريقة االختبارية هي التمرينا

  . ٩التعليم

  ذه الطريقة تس

أن يعرف البيانات عن نتيجة تعلّم اللّغة العربية يف ناحية مهارة طيع الباحثة 

لدى التالميذ للصف الثامن " املهنة" باملادة يب اجلمل العربيةالكتابة باستخدام استراجتية ترت

  .٢٠١١املتوسطة اإلسالمية جفارا سنة " ضة الفىت"مبدرسة 

  

 البحث طريقة .ز 

ت وحتليلها ويطورها حملاصلة على الطريقة هي اخلطوات املستعملة جلميع البيانا

حث هي و البوهي حمتاج إىل الطريقة ألجل مشكالت أ. ١٠الصدق واألمانةمعلومات باستعمال 

  .١١تار الفرضيةعن اإلجابة يف املسائل وخي

البحث عن ترقية  يف هذابالطريقة التجربية  الباحثة طريقة الدراسة املسحية واستعملت

مل العربية جية ترتيب اجليإسترات تخدمونالذين يس مهارة الكتابة للطالب يف الصف الثامن

                                                 
8 Winarno, Surakhmad , Dasar-Dasar Dan Teknik Research, (Bandung: Tarsindo ,1972) 

hlm 215 
9
  Haryanto, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta :Rineka Cipta,2000)hlm.77  

10
 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan, (Jakarta: 

Radja Grafindo Prasada,1996, cet.1) hlm 10 
11

 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar baru 
1989) hlm 16  
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األهداف  وحملاصلة على. تكيان تاهونان جفارامبدرسة ضة الفىت فيستخدمون والذين ال

ختبار الاقطع احلروف اهلجائية مث يستمري إىل  وهو اختبار اتصال. استخدمت الباحثة اختبار

ثة قارنت بني اإلختبار املستقل ألن الباح الباستعم مث عملت الباحثة التحليل اإلحصائي الكتايب،

لذا استعملت الباحثة . ةجية ترتيب اجلمل العربية يف عملية تعليم الكتابيإسترات تستعمل العينة اليت

خذ ت وطريقة حتليل البيانات وطريقة أوهذه مناسبة بالبيانات وطريقة مجع البيانا .ختبارطريقة اال

  .العينة

كمـا  )  purposive sampling (ار العينة فهي اهلادفـة   اختيطريقة املستخدمة يفالأما 

صة الـىت  و الصفات املخصوللباحثة يصدر على اخلاص أشرح سوتريسنوا هادى يف العينة اهلادفة 

  .توجد يف اتمع اإلحصائي

  

 حتليل البيانات طريقة .ح 

يف تعليم جية ترتيب اجلمل العربية يالباحثة لتحصيل البيانات بقيمة يف استرات تحبث

  .الفىت جبفارا اإلسالمية ضة درسة املتوسطةامليف مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثامن 

  :ولذالك تستخدم الباحثة اخلطوات كمايلي

 أعلى القيمة لكل فرقة من الفرقتني وأدناها .١

  ١٢:القيمة لكل فرقة من الفرقتني باستخدام املعادلة ةسطمتو .٢

n

∑Χ
=Χ 

Χ     : قيمة املتوسط  

∑Χ     : يمة من كل فرقة قجمموع  

n       :عدد ألفراد  

  

  ١٣:االحنراف املعياري باستخدام املعادلة-٣

kd
Sx

.

2∑Χ
= 

Sx     : االحنراف املعياري 

                                                 
12

 Mustaqim, Statistik Pendidikan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 2008), hlm;15 
13

 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 1, (Yogyakarta, 1988), hlm ;15 
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∑Χ2     :جمموعة من فرق مربع لكل الدرجة لتالميذ 

kd.     :١ n-    ٢٩=١- ٣٠  

و بعد ذالك الباحث حتليل البيانات للحصول عليها من اإلختبارات بطريقة اإلحصـاء  

-Independent tمت الباحثة مبعادلـة  ويف هذا البحث استخد. يلو إلحصاء اإلستدال يالوصف

test    وهي:  
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1X متوسط الدرجة للطالب الذين يستخدمون إستراجتيةترتيب اجلمل   : 

  لترقية مهارةالكتابة" املهنة"العربيةباملادة

2X متوسط الدرجة للطالب الذين ال يستخدمون إستراجتية ترتيب اجلمل   : 

  لترقية مهارةالكتابة" املهنة"العربيةباملادة
X1

مربع لكل من الدرجة للطالب الذين يستخدمون إستراجتيةترتيب اجلمل  فرق  : 2

   العربية
X2

فرق مربع لكل من الدرجة للطالب الذين ال يستخدمون إستراجتية ترتيب اجلمل   : 2

  العربية
n

  جمموع العينة للطالب الذين يستخدمون إستراجتيةترتيب اجلمل العربية  : 1
n2 :  ين ال يستخدمون إستراجتية ترتيب اجلمل العربيةجمموع العينة للطالب الذ  
Df :  ١٤ةدرجة احلري  

    

من اجلدول على مستوى   T-tabelمن احملاصلة سيقرا بقيمة      ”t“وبعد نيل القيمة     

ففرضية البحث ذات   T-tabel أكرب من قيمة   T-test    ان كانت قيمة  %5و %1داللة  

 .    فهذه الفرضية غري الداللة     T –tabelيمة أصغر من قيمةإن كانت الق، والعكس الداللة

                                                 
14 Karnadi Hasan, Modul Dasar-Dasar Statistika Terapan Bahan Mata Kuliah Statistik 

Pendidikan, (Semarang, 2006), hlm. 17. 


