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الباب الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث1)

وحنتاج إىل طريقة مطابقة لتحسني البحث املقام به، ألن الطريقة املطابقة تتأثر ىف حاصلة 

البحث املأخوذة. وميكننا أن خنتار الطريقة املطابقة لوجود خالف موضوع البحث. بناء 

على ذلك قالت سوهارسيمى آري كونتو" إن البحث ينقسم إىل املدخلني إمجاليا : الطريقة 

(إن كانت الظواهر ex post factoكانت الظواهر الصادرة عمدا، وطريقة التجريبية (إن

املبحوثة موجودة بالطبيعي.

وتصميم البحث فيما يلى

موعة االختبار القبلي  املعاجلة     االختبار البعديا

موعة التجريبية    oxoا

موعة املراقبة          ooا

موعة "أ" وجمموعة "ب"  تمع. وتعطى الباحثة و ا تؤخذ من نفس ا نفس اخلصائص أل

موعتني، وللمجموعة التجريبية إجراءة خاصة وللمجموعة املراقبة  االختبار القبلي إىل ا

موعتني. وحاصلة االختبارين  إجراءة عادية وبالتلى تعطى الباحثة االختبار البعدي إىل ا

لة االختبارين يدل على تأثري اإلجراءة املنفذة.يقارن خالفهما، واخلالف اهلام بني حاص
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زمان البحث ومكانه2)

زمان البحث.١

نصف شهرية ينايرحىت شهر ىف2014سنة دراسيةوأما زمان هذا البحث فهو منذ 

.مارس

مكان البحث.٢

ستقوم الباحثة بالبحث ىف معهد دار احلكمة باكنبارو.

فرد البحث وموضوعه3)

فرد البحث)1

دار احلكمةالفصل الثاىن مبدرسة الثانوية معهدوأما فرد البحث فهو طالب 

موضوع البحث)2

وأما موضوع البحث فهو فعالية طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرة لرتقية مهارة 

.للفصل الثاىن مبدرسة الثانوية  معهد دار احلكمةاإلنشاء

مجتمع البحث وعينته4)

مجتمع البحث.١
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تمع يتكون من اإلنسان، الشيئ، إن ا تمع جمموعة املوضوع املتجانس، وا

فهو مجيع الطالب وجمتمع البحث 1احلدث، الوقت، املكان بالصفة املتجانسة.

الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة، وعددهم ثالمثائة وتسعة 

وعشرون طالبا.

عينة البحث.٢

%) من عدد الطالب الصف الثاىن أو أربعون طالبا. 15عشر ىف املائة (والعينة املأخوذة مخسة 

وبيان عينة البحث مكتوب ىف اجلدول اآليتوطريقة أخذ العينة عينة عشوائية.

املراقبالصفالتجرييبالصف

35احلادى عشر35احلادى عشر "أ"

طريقة جمع البيانات5)

البحث فيما يلى :وطريقة مجع البيانات املستخدمة ىف هذا 

االختبار).١

هذا االختبار يستخدم ملعرفة حاصلة تعلم اللغة العربية (القدرة على اإلنشاء) بعد 

اإلجراءة باستخدام طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرة.

املراقبة.).٢

1Hamid Darmadi. MetodePenelitianPendidikan. Bandung: Alfabeta. 2011. h.14
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. واستخدمت القواعد والرتمجةاستخدمت الباحثة املراقبة ملراقبة استخدام الطريقة

الباحثة ورقة مراقبة املدرس.

طريقة تحليل البيانات6)

وطريقة حتليل البيانات املستخدمة تبيني اإليضاح أو البيانات املأخذوة ليفهمها الباحث 

واألخرون.

اجلدول والتحليل

موعة أي  اجلدول هو حساب البيانات الىت قد أعطيت النتيجة اعتمادة على البيانات ا

مث تغري إىل البيانات الكمية. فالتقنية املستخدمة حتليل إحصائي باستخدام البيانات النوعية 

الرمز اإلحصائي. والرمز املستخدم

P = x 100%2

اإليضاح

P :عدد املئوية

F :الرتدد

N :(عدد املتسجيبني) الرقم

وتلك البيانات جتمل على حسب اخلصائص اآلتية :

%81.أ - : جيد جدا100%

2AnasSudijono, 2009, PengantarStatistikPendidikan, Jakarta, Raja GrafindoPersada, h.43
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%61.ب - جيد: 80%

%41.ج - : كايف60%

%21.د - : ناقص40%

%0.ه - 3: غري جيد.20
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البيان

اختبار:  T

املتوسطمناملتغري : x

المتوسط من المتغیر : y

اإلحنرافاملعيارمناملتغري : SDx

:اإلحنرافاملعيارمناملتغري SDy

 :العينة
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