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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 وع ومدخل البحثن -أ 

نوع البحث يف ىذا البحث يعىن حبث ادليدان عن فعالية أسلوب 
اإلمالء ادلنظور يف تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف السابع دبدرسة عناية 

 ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر.
وفقا kuantitatif) لذالك قام البحث باستخدام مدخال كميا )

ف الدين أزوار، الباحث مدخال كميا ضغط ربليلو يف البيانات عدد سي
  33ادلصنوع بطريقة االحصاء.

ىذا البحث يعىن البحث باستخدام تصميم البحث التجرييب 
((eksperiment جرييب وفقا لتذير، ادلنهج الت(ekperiment class ىو )

ادلالحظة يف ظل احلالة ادلصنوع و تنظيم الباحث، و البحث التجرييب 
ىو البحث الزمان دبوجود مضاربة مالية على موضوع البحث مع موجود 

 34(.control classالضابطة )
 

 

                                                           
33

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5 

 
34

 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Indonesia, 1999), hal. 74 
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 البحثتصميم   -ب 
تصميم الذي يستخدم يستخدم الباحث يف ىذا البحث بتجرييب. 

يف ىذا البحث  الباحث رلموعتٌن ىي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.
 يستعمل الباحث اختبارين وىي اختبار قبلي واختبار بعدي

 
 موضوع البحث -ج 

مالء أسلوب اإل فعالية استخدام أما موضوع من ىذا البحث ىي
نظور يف تعليم الكتابة لطلبة الصف  السابع دبدرسة عناية ادلرزوقي ادل

 بنجر منطقةادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف 
 

 مجتمع البحث وعينته -د 
 مجتمع البحث -1

اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة الذين يدرسون اللغة 
ألىلية تاتو اليف عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية االعربية دبدرسة 

 كما يف اجلدول:  ، بنجر منطقة
 

 اية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالميةعنالطلبة دبدرسة  البحث من رلتمع 3. 1اجلدول 
 األىلية تاتو اليف منطقة بنجر

 الرقم الصف اجلنس عو اجملم

 الرجل النساء
أ السابع  17 17 34  1 
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ب السابع  11 14 35  1 
 3 السابع  ج 17 18 35
أ الثامن  11 13 15  4 
 5 الثامن ب 11 11 14
 6 الثامن ج 13 11 13
 7 التاسع أ 9 14 13
 8 التاسع ب 8 14 11
 9 التاسع ج 9 14 13

 ع الكليىو اجملم 118 116 144
 

 عينة البحث -2
عناية ادلرزوقي طلبة الصف السابع دبدرسة  عينة ىذا البحث ىى

عددىم قسم "أ" و "ب"  بنجر منطقةتو اليف ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تا
أشخاص. فالصف السابع "أ" اليت تستخدم أسلوب اإلمالء ادلنظور  69

أشخاص. فالصف السابع "ب" ال  34موعة ذبريبية، عددىم اجملويسمى ب
 35مالء ادلنظور ويسمى رلموعة ضابطة، عددىم اإلتستخدم أسلوب 

 أشخاص.
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دبدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة يف الصف السابع  عينة البحث الطلبة 3.1اجلدول 
 اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر

 البيان المجموع الصف  
 "أ"سابع ال
 "ب" سابعال

34 
35 

 موعة التجريبية اجمل
 موعة الضابطةاجمل

  69 اجملموع
 

 البيانات و مصادرها -ه 
 البيانات -1

 يانات األساسية و البيانات الداعمة.البيانات ىف ىذا البحث نوعان : الب
 البيانات األساسية -أ 

و ىذه البيانات ادلنظور يف تعليم الكتابة مالء اإلأسلوب  استخدام
 ربصل عليو الباحث من االختبار القبلي و البعدي.

 لبيانات الداعمةا  -ب 
ىذه البيانات عبارة عن تصور عام على زلل البحث و ىي تشتمل 

 على :
 وير العام عن موقع البحثتصال -1
وادلسؤولٌن عن شؤون  ذاتتاواألس حاالت األساتيذ -2

 .الطلبة
 .حاالت األجهزة ادلدرسية -3
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 حاالت الطلبة -4
 مصادر البيانات -2

 عن مصادرىا من ادلوارد اآلتية: تلك البيانات طلب الباحث إىل صولو للو 
رزوقي الصف السابع دبدرسة عناية ادلادلستجيب يعين طلبة  -1

 .بنجر منطقة تاتو اليف ادلتوسطة اإلسالمية األىلية
السابع دبدرسة عناية ادلرزوقي مدرس اللغة العربية للصف  -2

  .بنجر منطقة تاتو اليف ادلتوسطة اإلسالمية األىلية
  .وثائق ادلدرسة يعين مجيع الوثائق اليت ذلا إرتباط بالبحث -3

 
 أساليب جمع البيانات -و 

 تية:ألساليب اآلابحث يستخدم الباحث ليف ىذا ا
 ختباراإل -1

فاالختبار  واالختبار نوعان ىو االختبار القبلى و االختبار البعدى.
مالء ادلنظور يف أسلوب اإلالقبلى ىو االختبار الذى يفعل قبل استخدام 

االختبار البعدى ىو االختبار الذى يفعل بعد استخدام . و تعليم الكتابة
 .ادلنظور يف تعليم الكتابة مالءأسلوب اإل

 المقابلة -2
 تستعمل ادلقابلة ليحفر البيانات عن تعليم مهارة الكتابة من طلبة

السابع يف ادلدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو  الصف
 اليف منطقة بنجر و دوافع الطلبة.
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 ظةالمالح -3
لة بحث للمسائل، كحااستخدام الباحث دلراقبة مباشرة إىل مكان ال

 .اإلمالء ادلنظور عدد الطلبة قبل استعمالالفصل  و 
 التوثيق -4

يستعمل الوثيق ليحفر البيانات عن عدد طلبة الصف السابع يف 
مدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر 

يل ىذه الطريقة مستخدمة لتحصو عدد ادلدرس يف تلك ادلدرسة. 
مدرسة عناية البيانات ادلتوثقة من ادلدرسة ادلتعلقة عن حالة صورة العامة 

 ادلرزوقي.
 

 : البيانات ومصادر البيانات وأسلوب مجع البيانات.3.3اجلدول 
 وسيلة مجع البيانات مصدر البيانات أنواع البيانات الرقم

1 

مالء أسلوب اإل فعالية استخدام
بة الصف  ادلنظور يف تعليم الكتابة لطل

السابع دبدرسة عناية ادلرزوقي 
ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو 

 .بنجر منطقةاليف 
 كيف تعليم :

 اختبار قبلي .1
 اختبار بعدي .2
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1 

 النظرة العامة عن موقع البحث
ة ادلرزوقي عنايادلدرسة تايخ تأسيس 

ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو 
 .بنجر منطقةاليف 
 احلاالت ادلادة دلباىن ادلدرسة. (أ 
حاالت ادلدرسون وادلدرسات  (ب 

 واإلدارين.
عناية دبدرسة حاالت الطلبة  (ج 

ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية 
 منطقةاألىلية تاتو اليف 

 بنجر

 
 رئيس ادلدرسة

 
 
 

ادلدرسون 
ت وادلدرسا

ادلسؤولٌن عن 
 شؤون الطالب

 ادلالحظة وادلقابلة
 والتوثيق

 
 تصميم القياسات -ز

يف ىيكل يسر ادلرحلة ربليل البيانات يف الباب الرابع، فادلقتضى شيء 
 ما صحة للقيس يف ىذه البحث، كما التايل: 

 ادلؤشر : نتيجة االختبار األخًن لطلبة يف تعليم اإلمالء ادلنظور. 
 األسئلة األوىلو ، ( األسئلة11لالختبار القبلى أسئلة البحث مجلتها ): كيفية قياس

(. 1( و إذا جوابتو خطاء نتيجتو )5إذا جوابتو صحيحا نتيجتو ) أسئلة 6 مجلتها
صار  11يف كل سؤال  1 مجلتهاواألسئلة الثالثة  واألسئلة الثانية كذلك أيضا،
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كذلك الختبار البعدى  . و ل111نتيجة األقصى ربص ل من ادلستجيب و ىو 
 أيضا.

 طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة باستخدام رموز من عثمان وىو:
N= 

              

             
 x 100 

Nنتيجة األخًن : 
 الطلبة: تفسًن نتيجة التعليم 3.4اجلدول 
 بيان قيمة رقم
 ممتاز 91-111 1
 جيد جدا 89 -81 1
 جيد 71-79 3
 مقبول 61-69 4
 ناقص ≤59  5
 

و بعد ذلك قيمة اليت ربصل ادللية باالختبار إحصاء لتحديد موجود و 
غًنه االختالف كبًن من نتائج تعليم الصفان الذي يبحث و بٌن بالتفصيل 
وسيلة ربليل البيانات. ىذا تفسًن نتائج تعليم تستعمل لقيمة االختبار القبلي و 

 اجملموعة التجربة و اجملموعة الضابطة. االختبار البعدي يف
 

 تحليل البيانات أساليب -ح
أما أساليب ربليل البيانات يف ىذا البحث يستخدم الباحث بأساليب 

 SPSS Versi 22يعين:التحليل االحصائ الوصف و 
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 ادلتوسط -1
عند سودجان أن تثبيت مؤىالت نتيجة التعليم احلصول للطلبة 

 SPSS 22ل ادلعدل الذي حدده ب يستطيع أن يعرف من خال
 ادلعياري االحنراف -2

ادلعياري االحنراف العينة ادلستخدمة يف احتساب قيمة  الختبار 
الطبعية. و يستخدم الباحث بررلة لتحليل البيانات من قيمة ادلتوسط و 

 قيمة ادلعياري االحنراف خبطوات التحليل كما يلي:
 Analyze-Descriptive-Statistics-Descriptive، انقر فوق القائمة أوال

 ، ادخل قيمة الطلبة إىل ادلربع ادلتغًن سثانيا
 Options-Centang Mean, Std, Devition dan Variance، انفر ثالثا

 ، انفر نعمرابعا
 

 اختبار الطبيعية -3
أما اختبار الطبيعية مستخدمة دلعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. 

-ت اليت ربصل يف البحث استخدم اختبار قلمغروفممتحن طبيعية البيانا
يف بيانات كميا، سوف يستطيع عملية ( kolmogorov-smirrnov)مسرنوف 
بشرط تلك البيانات عادية، تلك البيانات  statistik parametikاالختبار 

العادية االختبار الطبيعية. إذا عينتو فوق مخسٌن طالبا فيستخدم اختبار 
 الطبيعية قلمغورف مسرونوف. أما خطوات ربليلها يعين:اختبار -قلمغوروف

 أوال ،افتح الطبيعية
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 Analyze-Non Parametik Test-1 Sample K-S  ثانيا، اختبار

  Test Variable list ثالثا ادخل ادلغًن إىل 
 باختبار الطبيعيةTest Distribution رابعا اختبار " ادلربع االختبار" يف  

 امسا، انفر نعمخ
فالبيانات  Sig (2 Tailed) < 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة يعين 

فالبيانات غًن الطبيعية بدرجة ادلغزى Sig (2 Tailed) < 0,05 الطبيعية و إذا 
،0،5 

35
= 

 
 اختبار التجانس -4

و بعد توزيع البيانات الطبيعية يفعل الباحث اختبار التجانيس. 
استخدم اختبار التجانيس دلعرفة ىل نتيجة الطلبة ذبانس أم ال. و خطوات 

 اختبارىا كما يلي:
اجملموعة الضابطة و اجملموعة   Viewأوال، انقل نتيجة الطلبة إىل بيانات

 ربيةالتج
  analyze-compare Means-One Way Anova ثانيا، اختبار

 optionsثالثا، انفر 
 Homogeneity of variance test رابعا،اختبار يف الصندوق
 خامسا، انفر "مث" و نعم

                                                           
35

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 

), h. 55. 
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فالبيانات  Sig (2 Tailed) < 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة يعين
فالبيانات غًنالتجانس بدرجة ادلغزى Sig (2 Tailed) < 0,05 التجانس و إذا 

1،15 36= 
( و tإذا كان نتائجو الطبيعية و التجانس فيستخدم الباحث باالختبار ت )

 (uإذا غًن الطبيعية فيستخدم باالختبار ؤ )
 

 (tاالختار ت ) -5
ىل العينة يف اجملموعة التجربية و  ىذا االختبار مهدوف دلقارنة

اجملموعة الضابطة توجد الفروق الواضحة، االختبار ادلستخدم ىي 
Independent-sample T test  حساب االختبارt  باستخدام بررلة . و أما
 خطوات اختبارىا كما تلي:

 اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجربية viewأوال، أدخل نتيجة الطلبة ادلغًن  
مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل و  viewثانيا، البيانات 

 اجملموعة التجربية ىي اجملموعة الثانية
   analyze-compare Means-Independent-Samples T Testثالثا، 

 رابعا، انقل نتيجة اختبار ادلتوسط احملتوى إىل صندوق اختبار ادلغًن "س"
 صندوق "اجملتمع ادلغًن"خامسا، أدخل اجملتمع إىل 

 سادسا، انفر 
 سابعا، أخزر اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب )الثانية(

                                                           
36

 Ibid, h. 115. 
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 سامنا، انفر "مث" و نعم.
    ف Sig (2 Tailed) > 0,05 إذا  أما اخلالصة من تلك التحليلة يعين

   دودة و ادلر    ف Sig (2 Tailed) > 0,05 ادلردودة و إذا    ادلقبولة و 
 =37 1،15ادلقبولة بدرجة ادلغزى 

 
 (uاختبار ؤ ) -6

إذا البيانات التحليلية غًن الطبيعية فيستخدم الباحث باختبار ؤ. 
 أما خطوات االختبار باستخدام بررلة  كما تايل:

عة الضابطة و اجملموعة اجملمو  viewأوال، أدخل نتيجة الطلبة إىل ادلغًن 
 التجربية بنتيجة اختبار متوسط احملتوى.

مزخورة باجملموعة الضابطة ىي اجملموعة األوىل و  viewثانيا، البيانات 
 اجملموعة التجربية ىي اجملموعة الثانية.

 1مث اختبار  Nonparametrik Test, Legacy Dialogsاختبار، analyzeثالثا،
Independent Samples 

 Grouping Variable بعا، أدخل اجملتمع إىل الصندوقرا
 Define Groups  حامسا، انفر

 سادسا، أخزو اجملموعة األوىل ب ) األوىل( و اجملموعة الثانية ب ) الثانية(
 سابعا، انفر "مث" و "نعم".
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 Ibid, h. 99. 
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    ف Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة يعين
   ادلردودة و    ف Sig (2 Tailed) > 0,05 دودة و إذا ادلر    ادلقبولة و 

 =38 1،15ادلقبولة بدرجة ادلغزى 
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 Ibid, h. 55. 

 


