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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

  نوع البحث  .أ 

املسحية بتقنيقيات حتليل املقارنة. وهذه الطريقة تستعمل الباحثة الدراسة ستعملت وإ

دار األمانة الثانوية اإلسالمية سوكارجيا  للتالميذ مبدرسة مهارة الكتابة إجناز  لنيل البيانات عن

  كيندال. وهم يسكنون يف املعهد وخارجه.

  الوقت والمكان لجمع البيانات  .ب 

 إلسالمية سوكارجيا كيندال. إختارتنوية ادار األمانة الثامكان هذا البحث يف مدرسة 

ذلك واد الدراسية املقررة يف تلك املدرسة. وباالضافة إىل ألن اللغة العربية من إحدى امل الباحثة

      أن موقعها بعيد من بيت الباحثه. وهذا سيؤدى إىل تبسيط وتسريع سري عملية البحث.

 2012سبتمرب  20خلميس اوأجري هذا البحث ملدة شهر واحد, وابتدء من يوم 

 .2012أكتوبر  19وينتهي يوم اإلثنني 

 وعينة البحث المجتمع اإلحصائي  .ج 

 اإلحصائياتمع  .1

 ياتمع اإلحصائوعند ابن حجر,  1هو كل موضوع البحث. ياإلحصائ اتمع

يف هذا البحث  ياتمع اإلحصائ 2وية.ساتة شخص الىت كانت ذاعالمة عامة ومهو مجاع

سالمية سوكارجيا كيندال. اإل هو مجيع التالميذ للصف السابع مبدرسة دار األمانة الثانوية

  تلميذا. 233وعددهم 

  فهي كما تلى:

 تلميذا ٣9 Aللصف السابع   )أ 

 تلميذا ٣9 Bللصف السابع   )ب 

                                                
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT rineka 

Cipta, 2006), hlm.130.  
2 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif  dalam Pendidikan, hlm. 

133. 
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 تلميذا C 40 للصف السابع  )ج 

 تلميذا D٤0للصف السابع   )د 

 تلميذا ٣8 Eللصف السابع   )ه 

 تلميذا F  37 للصف السابع  )و 

 عينة البحث .2

   3من اتمع اإلحصائي وخصائصه.العينة هي جزء 

ولتحصيل على العينة  (A, C, D)والعينة الىت تأخذها الباحثة من ثالثة صفوف 

 Purposive) اهلادفة العينة استخدمت الباحثة اتمع اإلحصائي,من كل جمموعة 

sampling)  العينة املختارة بالّدقة حىت تناسب بصمم البحث. حاولت الباحثة  وهي

وعند سوغيونو العينة  4.ىف كّل طبقته ينة توّكل أوصاف اتمع اإلحصائيلتكون الع

   5باملوازنة املعيّنة. العينةتعيني  تقنيقية هي اهلادفة

داخل املعهد  اّلىت يدخل فيها التالميذ لعينةالباحثة لة تستخدمها تقنيقيوهذه ال

 لعينة.  ل (A, C, D)من ثالثة صفوف  فلذلك قصدت الباحثة تأخذ وخارجه.

  البحث متغيرات والمؤشرات  .د 

وأما املؤشرات فهي تكثري  6.متغريات البحث هى كل مايكون موضوعا ىف البحث

 7.جزاء من التغيريأ

  ويف هذا البحث متغريان مها: 

 مهارة الكتابة إجناز .1

 ختبار السنة األوىلإلنشاء من إقيمة ا

  بيئة املسكن للتالميذ, وهذا ينقسم إىل قسمني, ومها:  .2

 التالميذ الذين يسكنون داخل املعهد   ) أ
                                                

3 Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatif  kualitatif dan R & D, (Bandung: Al fabeta, 
2006), hlm. 118. 

4 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 98. 
5 Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatif  kualitatif dan R & D, hlm. 124. 
6 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif  dalam Pendidikan, hlm. 

156. 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  hlm.116. 
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 .خارج املعهد يسكنونالتالميذ الذين   ) ب

  فهي كما تلي: املؤشراتما وأ

 مفهوم إجناز مهارة الكتابة للتالميذ داخل املعهد. .1

 مفهوم إجناز مهارة الكتابة للتالميذ خارج املعهد. .2

 مفهوم الفرق يف إجناز مهارة الكتابة للتالميذ داخل املعهد وخارجه. .3

  طريقة جمع البيانات  .ه 

  استخدمتها الباحثة جلمع البيانات هي: فأما الطريقة الىت

  طريقة التوثيق .1

البيانات ألمور أو املتغريات تكون منها امللحوظة البحث يف طريقة التوثيق هي 

وهذه  8والنسخة والكتب واجلرائد وااالت والثقية ومذكرة املشاورة ودفرت واجلدول وغريها.

مبدرسة  للتالميذ مهارة الكتابة إجنازالبيانات عن الباحثة إلكتساب الطريقة استخدمتها 

. وللحصول على البيانات عن أمساء التالميذ وعددهم, وملعرفة أمساء املدرسني دار األمانة

  وعددهم.

 اإلختبار طريقة .2

املعلومات  ملعرفة املهارة الباحثةها تستعملو غريها اليت إألسئلة أوالتدريب أهي جمموعة ا

مهارة وتستخدم الباحثة هذه الطريقة حلصول البيانات عن إجناز  9لألفراد.والقدرة وإرادة 

  الكتابة للتالميذ داخل املعهد وخارجه.

 طريقة تحليل البيانات  .و 

) و إجناز للتالميذ X1الباحثة عما يتعلق إجناز مهارة الكتابة للتالميذ داخل املعهد (تبحث 

 دار األمانة الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال.مبدرسة سابع ) للصف ال2Xخارج املعهد (

  ولذلك تستخدم الباحثة احلطوات كما تلى:

  

                                                
8 Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 158. 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , hlm. 193. 
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 توصيف البيانات   )أ 

يف أول مرة, مجعت الباحثة البيانت الكمية من املتغريات. مث بعد ذلك 

مهارة الكتابة للتالميذ. وتستخدم  إجناز احثة البيانات احملصولة  عليها عنحللت الب

   الباحثة يف هذا البحث مبعادلة إختبارات "ت" املستقلة, فهي:
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1X    :  للتالميذ داخل املعهد. هارة الكتابةإجناز امل متوسط من 

2X    :   للتالميذ خارج املعهد. مهارة الكتابةإجناز متوسط من  
2

1x :مهارة الكتابة للتالميذ داخل املعهد.إجناز  فرق مربع لكل من 
2

2x    :  مهارة الكتابة  للتالميذ خارج املعهد.إجناز  فرق مربع لكل من 

1n    :   داخل املعهد. التالميذ جمموع 

 2n    :   خارج املعهد.التالميذ جمموع  

  الفرضية ختبارإ  )ب 

 )to(م الفرق, تقارن الباحثة بني قيمة تقييم الفرق احملصولة وملعرفة داللة تقيي

%. وإذاكانت قيمة معامل تقييم الفرق احملصولة ٥او  %١يف داللة) tt(و قيمة اجلدول 

مقبولة  )Ha(" فتكون داللة, فهذا يعىن أن الفرضية اإلجرائية tأكرب من قيمة جدول "

إذاكانت قيمة تقييم الفرق احملصولة بالعكس, غري مقبولة.  )H0(والفرضية الصفرية 

" فتكون غري داللة, وهذا يعىن أن الفرضية اإلجرئية غري  tأصغر من قيمة جدول " 

  مقبولة.) H0(مقبولة والفرضية الصفرية 

                                                
10 Karnadi Hasan, Dasar-dasar Statistik Terapan, ( Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2009), hlm. 26. 


