
  

  الباب الثالث

 مناهج البحث

  

  حثنوع الب  .أ 

نوع هذا البحث حبث جترييب كمي هو حبث يشرح االرتباط بني املتغريين فأكثر أو 

 variable)يف البحث التجرييب متغريان ومها متغريات مستقيلة  1طلب تأثري املتغري على األخر.

independent)   ومتغريات تابعة( variable dependent) تها الباحثة صرحا يف أول الذي عين

  البحث.

 مكان البحث ووقته  .ب 

  Gemuh  سالمية غموهالية اإلالع 5ضة العلماء يف مدرسة ومكان هذا البحث 

 14 نتهي يف تاريخأوكتوبر وا 31ع البيانات يف هذه البحث تاريخ يف مجي تبدا الباحثة كندال.

   يوما 15يعين طول  2012 نوفمرب

  هشراتمتغريات البحث ومؤ   .ج 

وأما  2وثة.دور يف احلادثة أو الظاهرة املبح و عامل لهأاملتغيريات هي كّل شيئ 

  3املؤشرات فهي تكثري اجزاء من التغيري.

  ويف هذا البحث متغريان مها:

 (Variable independent )متغري املستقيل  )1

  ) يف هذا البحث هو استخدام معرض التعلم , وهو نوعان:xمتغري مستقيل(

 X1  =ب الذين يتعلمون الّلغة العربية باستخدام منط معرض التعلمالطال 

 X2  =الطالب الذين يتعلمون الّلغة العربية بدون استخدام منط معرض التعلم 

  )Variable dependent ( متغري التابع  )2

  ) يف هذا البحث هو إجناز تعلم مهارة الكتابةYمتغري تابع (
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   هذا البحث حيتمل على:أما مؤشرات إجناز تعلم مهارة الكتابة يف

  . مفيدة اجلمل إىل الكلمات أو الكلمات إىل احلروف بوايرت أن الطالب يستطيع )1

" املوضوع عن الكتابية املادة ىف الكتايب التعبري يعملوا أن الطالب يستطيع )2

 " املراهقة

   .حتريرية سئلةأ جييبوا أن الطالب يستطيع )3

 البحث وعينة اإلحصائي اتمع  .د 

ذا البحث يف ه اإلحصائياتمع  وأما 4هو مجيع الفرد يف البحث. حصائياإلاتمع 

اإلسالمية غموه   5ضة العلماء  العالية درسةاحلادى عشر يف م هو مجيع التالميذ يف الصف

   سّتة وسّتون تلميذا., وكان عددعم  2013\2012كندال, من الطالب للعام 

شرحه أرى كونتوا حينما كان اتمع  قد 5.والعينة هي جزء من اتمع اإلحصائي

حصائي. ولكن إذا  مجيعا ويسمى ببحث اتمع اإل صائي أقل من مائة فينبعي أن يؤخذاإلح

بني عشرة ومخسة عشرة يف املائة أو عشرين ومخسة عشرين يف املائة او  كان أكثر منها فيؤخذ

   6أكثر.

فصالن ، عدد التالميذ ىف  اللية االسالمية غموه كنداالع 5ضة العلماء ملدرسة  

  كل التالميذالباحثة   فتأخذ من البيان السابقالفصل احلادى عشر سّتة وسّتون تلميذا، 

وتأخذ الباحثة التالميذ يف وهذا البحث هو حبث اتمع اإلحصائي.  كمجتمع إحصائي.

ة وثالثون وكان عدد التالميذ فيه مثاني )Experimental Group(كمجموعة جتريبية  فصل "أ"

وكان عدد التالميذ فيه مثانية  )Control Group(ضابطة  كمجموعة وفصل "ب" ذاتلمي

  .ذاوثالثون تلمي

 مجع البيانات طريقة  .ه 

 أما الطرق اليت تستخدمها الباحثة يف مجع البيانات يف هذه البحث فهي:

  ( Metode dokumentasi ) طريقة التوثيق .1

ات لألمور أو املتغري تكون منها مذكورة طريقة التوثيق هي البحث عن البيان

ول ادلنقوش ومذكورة املشاورة ودفرت األساتيذ واجلئد واالت وااونسخة والكتب واجلر 

تستخدم الباحثة هذه الطريقة للحصول على و   7قعة.اوغريها اليت تدل على البيانات الو 
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م, وملعرفة أمساء البيانات عن أمساء الطالب يف فصل الظابطة وفصل التجريىب وعدده

  املدرسني وعددهم, والبيانات قيمة الحلساب متجانس.

 ( Metode tes ) اإلختبار طريقة .2

 ملعرفة املهارة الباحثةها تستعملألسئلة أوالتدريب أو غريها اليت اهي جمموعة ا

وتستخدم الباحثة هذه الطريقة باختبار حتريريا عن  8لألفراد.املعلومات والقدرة وإرادة 

حلصول البيانات عن إجناز تعلم مهارة الكتابة باستخدم منط معرض  ضوع " املراهقة"املو 

 التعلم. 

 ( Metode observasi )  طريقة املشاهدة  .3

وهى طريقة الىت قام ا مشاهدة موضوعات مبحوثه مباشرة كانت أم غري 

ضة العالية وتستخدم الباحثة هذه الطريقة الكتساب البيانات عن حالة املدرسة 9.مباشرة

, وعملية تعليم مهارة الكتابة باستخدام منط  العالية اإلسالمية غموه كندال 5العلماء 

  معرض التعلم. 

 ( Metode wawancara ) املقابلة  طريقة .4

واألجوبة مباشرة كانت وغري مباشرة من مصادر  األسئلةهي مجيع البيانات بتقدم 

الباحثة للحصول على أوائل البيانات عن طريقة  أما املقابلة اليت استخدمتها 10البيانات.

  التعليم ووسائل التعليم املستخدمة, ونتائج التعليم من جهة الطالب.

    

 طريقة حتليل البيانات  .و 

حتليل البيانات هي خطوة مهمة جدا يف البحث ألن وظيفة حتليل البيانات تدل 

  على استنتجات البحث:

 حتليل البيانات األوىل: .1

ستخدمة لتحقيق صدق العينة هي االختبار االستواء والتجانس الطريقة امل 

  والتمييز. 

 (Uji Normalitas)االختبار االستواء.  )أ 

استعمال اإلختبار االستواء ملعرفة هل البيانات توزيع عادة أم ال. ملعرفة توزيع 

11البيانات اليت مت احلصول عليها فاستعمالت الباحثة االختبار االستواء ب 
uji chi 

kuadrat  
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 Uji Homogenitasاالختبار التجانس   )ب 

  12التجانس ملعرفة البيانات هل هي متجانسة أم ال. االختباراستعمال 

  الصيغ املستعمالة:

F =  
 
 

  توصيف البيانات   )ج 

  مها: خمتلفنيفصلني  البحثتكون هذا 

يم الكتابة, وأما لتطبيق معرض التعلم يف تعل منط ونيستخدم نالفصل الثاين (أ) الذي )1

  لة مفيدة.هذه جتريبية تدريب الكتابة  يعين كتب التالميذ مج

معرض التعلم يف تعليم الكتابة, فتقدم  منط ونال يستخدم نالفصل الثاين (ب) الذي )2

املعلم يف  ةلكن دون تدريس الكتابة الذي املستعمول عليهم االختبار يف الكتابة

 . اقبلفيم( أ ) احلادى عشر الفصل 

  يف الشيئني ومها: الباحثةبحث من هذين الفصلني املتفرقني فت

  دنا مها.ى القيمة لكل فرقة من الفرقتني وأأعل )1

 :13الرموزخدام ملتوسط لكل فرقة من الفرقتني باستقيمة ا )2

  

 
 

x    قيمة املتوسط :  

∑ x   موعة قيمةا :x من كل فرقة  

n     :.جمموعة اإلحصائي لكل فرقة  

  :14الرموزحنراف املعياري باستخدام اال )3
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  التباين ىلأع

 أدىن التباين



 

  البيان:

xs حنراف املعيارياال :   

∑
2x  ينقص جمموع القيمة بقيمة املتوسط : 

dk : n-1  )38-1=37(  

 

 الفرضية ختباراحتليل   )د 

الفرضية هي اإلجابة املؤقتة  15البحث املقرتحة املبحوثة الظن على إنتاج هيالفرضية 

يف  الباحثة تقدمتوالفرضية اليت 16ختبار جتريب.ى مسألة البحث وكان صدقها حتتاج إىل اعل

جد تأثري استخدام منط معرض التعلم يف إجناز تعّلم مهارة الكتابة هذا البحث فهي " يو 

  العالية اإلسالمية غموه كندال. 5 لطالب الصف احلادى عشر مبدرسة ضة العلماء

ختبار بعد تناول البيانات باملعادلة ا الباحثةستخدمها اليت ت البياناتوطريقة حتليل 

مع اإلحصائي من فصلني متفرقني فبمعادلة , وألن ات (T. Test Independent)"ت"

  :اختبار "ت" املستقبلة فهي

  : 17 الرموز
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  :البيان

1x  :  تعلم.المعرض  منطتوسط ملهارة الكتابة باستخدام القيمة امل  

2x   :  .االقيمة املتوسط ملهارة الكتابة بدو  

1x   :   الذين يستخدمون منطفرق لكل من الدرجة باالقيمة الوسط ملهارة الكتابة 

  تعلم.المعرض 

2x   :   منط الذين ال يستخدمونفرق لكل من الدرجة باالقيمة الوسط ملهارة الكتابة 

  تعلم.المعرض 

1n   :   تمع اإلحصائي لدى طالب الذين يتعلمون باستخداممعرض  منطجمموعة ا

  تعلم.ال
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2n   :  تمع اإلحصائي لدى طمنطالب الذين يتعلمون بدون استخدام جمموعة ا 

  تعلم.المعرض 

“ القيمة وبعد نيل  t test” االباحثةمن احملاسبة سيقر “  t. table”  دول من اجل

”%, إن كانت قيمة 5% و 1على مستوى داللة   t test ”   أكرب من قيمة“  t tabel”  

t”. وبالعكسى, إن كانت قيمةمقبولة الباحثةففرضية   test”  غر من قيمة اص“  t 

tabel” ليست مقبولةفهذه الفرضية.  
 
 
 


