
02 

 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 ومدخله نوع البحث -أ 

، يعين (field research)امليداين  ىو البحث البحث ىذايف  نوع البحث

 الثامن صفلل الكتابة مهارة على لطلبةا قدرة عن حث إىل امليدان مباشرايعمل الب

  .اجلنوبية كليمنتان جنو تبال 4 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة من

ىو إجراءات البحث و دخل الكم  امل يف ىذا البحث ىو واملدخل

دخل امل الباحثستخدم ي 17تقدمي الوصفى ابستخدام األرقام اإلحصاءات. ب نتائجو

 املدرسة من الثامن للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرةالوصف  الكم  ملعرفة 

 .اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية املتوسطة
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 وعينته البحثجمتمع  -ب 

يف املدرسة   يف الصف الثامن طلبة ىو مجيعيف ىذا البحث  البحث جمتمع  .1

 مثانيةمن  طالبا 317وعددىم  تبالنوج 4ة احلكومية املتوسطة اإلسالمي

 فصول.

يف املدرسة   "و" يف الصف الثامن طلبةيف ىذا البحث ىو عينة البحث  .2

 طالبا 44 وعددىم تبالنوج 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 موضوع البحث -ج 

 من الثامن للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرةىذا البحث ىو  يف املوضوع

 .اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة

 البياانت ومصادرها  -د 

 البياانت -1

فر يف ىذا البحث إىل نوع ن يعين البياانت األساسية والبياانت حت البياانت اليت

 الثانوية.

 البياانت األساسية ( أ

 بار يف الكتابة.ختنتائج اال ى البياانت األساسية يف ىذا البحث 
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 ، ى  :البياانت الثانوية ( ب

  يف عملية التعليم. أحوال الطلبة (1

 اللغة العربية تعليمأحوال  (2

 مصدر البياانت -2

 لتحصل البياانت ، فيحصل الباحث من مصادر البياانت، فه :

ة اإلسالمية احلكومياملدرسة املتوسطة الطلبة يف الصف الثامن يف  ىماملستجيبون  ( أ

 .جتبالون 4

 4وسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة املتيف  وغريىم ىم رئيس املدرسةاملخربون  ( ب

 .جتبالون

 املرتبط ابلبحث. تبالنوج 4املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  من الواثئق ( ج

 تصميم القياسات  -ه 

 من لثامنا للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرةىذا تصميم القياس ملعرفة 

يف كتابة  اللغة  اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة

 : اآلتية ابلقياساتتقاس  .العربية
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 ل :دو معايري قدرة الطلبة يف الكتابة، كما يف اجل .1

 ةلرسم احلروف اإلمالئيمعيار قدرة الطلبة الختبار : 2.2اجلدول 

 القيمة املؤشرات رقم
 14-5 صحة كتابة احلروف 1
 14-5 كتابة قصرية وطويلة 2
 24-14 قواعد اإلمالئيةلابمناسبة  3
 34-15 صحة كتابة الكلمة من حروف متفرقة 4
 34-15 كون مجلةكلمات ت  صحة ترتيب 5

 درجة 144 جمموع
 

 الرتاكميةرموز النتائج  .2

طيع أن يعرف من لطلبة يستبيت مؤىالت نتيجة التعليم تثأن  سودجان عند
 خالل املعدل الذي حدده ـب :  

 

 

 

 البيان:

M        =قيمة املتوسط 

∑X     = نتيجةالجمموع 

N         =جمموع البياانت 

 

N

X
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 تفسري كفاءة الطلبة .3

 : مقياس الفرتات 5.3اجلدول 

 التقدير النتيجة الرقم

 ممتاز 94-144 1

2 84-89  جيد جدا 

3 74-79  دجي 

4 64-69  مقبول 

5 54-59  انقص 

6 4-49  راسب 

 

 أسلوب مجع البياانت -و 

 :وب مجع البياانت يف ىذا البحث، ى أّما أسل

  ختباراال -1

ليحفر  الباحث يستعمل الذي مجع البياانتىو أسلوب  ختباراال
 املتوسطة املدرسة من الثامن للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرةالبياانت عن 

 .اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية إلسالميةا
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 التوثيق -2

يف الصف الطلبة  ليحفر البياانت عن بياانت التوثيق الباحث استخدم
 .جتبالون 4وسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة املتالثامن من 

 انتاأسلوب حتليل البي  -ز 

ابة للصف الثامن من قدرة الطلبة على مهارة الكتوالتوثيق عن  ختباراال بعد

حيلل  مث. بتبالونج كليمنتان اجلنوبية 4املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

قدرة الطلبة على مهارة الكتابة للصف الثامن من املدرسة  عن الباحث البياانت

 . بتبالونج كليمنتان اجلنوبية 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 




