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الفصل الثالث
منهجية البحث

تصميم البحثأ.  
كتابةالمهارة لرتقيةوسيلة امللصق باستخداميب يإن هذا البحث حبث جتر 

العينة . ومبعهد دار احلكمة بكنبارواإلسالميةاملدرسة الثانوية يف الطالب ىلد
ينو الصف الثاوسيلة امللصقيب يكصف جتر ،"أ"األوليف هذا البحث الصف 

.وسيلة امللصقالباحثة فيه بطي  و ال تستخدماكصف ض"ب"

:Control Group Pre test-Post testثة فيهحو تصميم البحث الذي تستخدم البا
Post testTreatmentPretest

T1XTo
T1-To

همكانو البحث زمان. ب
هو فهأما مكانو م.2015أغسطوسة من الباحثتأفبدالبحثزمان

.مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةاملدرسة الثانوية اإل
أفراد البحث وموضوعهج. 

" ب" و "أ"ولالصف األة اللغة العربية يفأفراد البحث هي مدرس
فعالية . وموضوع البحث مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةالثانوية اإلاملدرسة ب

.الكتابةمهارةاستخدام وسيلة امللصق لرتقية
مجتمع البحث و عينتهد. 
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تمع ىف هذا البحث هو كل طالب املدرسة يف "الدينية"الصف األولا

.طالبا125عددهم مبعهد دار احلكمة بكنبارو اإلسالميةالثانوية 

3.1الجدول 

.املدرسة الثانوية الدينية مبعهد دار احلكمة بكنبارويف ولالصف األطالبمجتمع

رقم الصف المجموعة
1 X .1 22

2 XI.2 20

3 XI.3 33

4 XI .4 33

5 XI .5 19

125

طالبا)، و أما عينة البحث فهو صفان، 125أما جمتمع البحث فهو (

طالبا) و الصف األول "ب" 22"أ" (ولطالبا)، يعىن الصف األ42عددهم (

طالبا).20(

أدوات البحث.ه
املالحظة.1

النعمالمالَحظةرقم

املدرسة كل ادوات التعليم تناسب استعدادت 1
باملواد التعلمية

تشرح املدرسة أهداف التعليم والوسيلة 2
املستخدامة



23

تكتب املدرسة مادة التعليم و تلصق وسيلة 3
امللصق يف السابورة و يقلد الطالب.

تقدمي األمثلة الصحيحة.درسةامل4

التدريبات الىت تناسب باملواد درسةعطىي املت5
التعلمية

الطالب أن يعملوا التدريبات.املدرسةطلبت6

اية ةلخص املدرست7 و الطالب الدرس معا يف 
ميالتعل

.التقومي ةقوم املدرست8

االختبار.2

إسمرقم
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1تابة

1الطالب 1

1 Sujai, Inofasi Pembelajaran Bahasa Arab, Walisongo press, Semarang: 2008. Hal.
19-22
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2الطالب 2

اخل3

طريقة جمع البياناته. 
أ) امللحظة : تستخدم الباحثة طريقة مجع البيانات باملالحظة يف إجراء 

كاملالحظة هي املعلم اللغة استخدام وسيلة امللصق يف تعليم اللغة العربية اّما  
العربية.

ب) االختبار : تستخدم الباحثة باالختبار ملعرفة مهارة الكتابة لدى 
الطالب يف درس اللغة العربية.

تحليل البياناتو. 
:ز اآليتو باستخدام الرمالحظةحتليل البيانات املستخدمة ىف امل. 1

100x
N

F
P 

االيضاح:

P  :ويةئنسبة م

F :التكرار

Nجمموع :
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) 100% - )جيد جد81%
)   80% - )جيد61%

60% - (مقبول)% 41
) 40% - )ناقص21%
) 20% - )2جداناقص0%

اآلالرمزباستخداموأما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف هذا البحث . 2
N<30 (Test(يت “t”:3

TO = M − M
√ ² + √ ²

االيضاح:

T:اختبار

Mx:املتوسط من املتغري

My:املتوسط من املتغري

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري

SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري

N:العينة

2 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 15.

3Hartono, Statistik Untuk Penelitian,Pekanbaru: Zanafa, 2010, hlm.217.
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I :الرقم الثابت

التغيرياحنرافمعيارزو رم

=
التغيرياحنرافمعيارزو رم

= 2
ملعدلزو رم

= ∑
املعدلزو رم

= ∑


