
 
 

32 

 الباب الثالث
 البحث ّيةمنهج

 نوع ومدخل البحث .أ 
نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين، واما مدخل البحث يف ىذا البحث ىو 

 الصف قدرة الكتابة لطلبةادلدخل الكيفي. البحث ادليداين ىو مباشر ليبحث 
عشر. وأما مدخل الكيفي ىو حبث يهدف إىل وصف وحتليل الظواىر  احلادى

 1االجتماعية وادلعتقدات والتصورات وأفكار الناس بشكل فردي ويف رلموعات.
يف احلادى عشر  الصف قدرة الكتابة لطلبة تستخدم الباحث ادلدخل الكيفي دلعرفة

منطقة بنار كاليمنتان  عهد نور اذلداية سنااي تابو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دب
  ة.اجلنوبي

 تصميم البحث .ب 
ىو أسلوب تصميم البحث يف ىذا البحث ياستخدام البحث الوصفي 

عن البحث الوصفي يشرح  3البحث الذي حياويل وصف وتفسري الكائن كما ىو.
الثانوية  يف ادلدرسةقدرة الكتابة على تركيب اإلضافة لطلبة الصف احلادى عشر 

 سنااي تابو  منطقة بنار. عهد نور اذلدايةدباإلسالمية 
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 موضوع البحث .ج 
الثانوية  يف ادلدرسةقدرة الكتابة لطلبة الصف احلادى عشر  وموضوع البحث ى

  ، والعوامل اليت تؤثرىا.بنار سنااي تابو  منطقة عهد نور اذلدايةدباإلسالمية 
 ذاتي البحث .د 

الثانوية  يف ادلدرسةالصف احلادى عشر الذايت يف ىذا البحث ىو الطلبة 
/ 3231 ىف السنة الدراسية سنااي تابو  منطقة بنار عهد نور اذلدايةدباإلسالمية 
 .م3233

 فيما يلى جدول ذايت البحث : 
. أحوال عدد طلبة الصف الحادى عشر بالمدرسة الثانوية 1،3الجدوال 
 سنجاي تابوك منطقة بنجرباإلسالمية 

 
احلادى  الصف الرقم

 عشر
 عدد الطلبة

 11 للبنني 1
 12 )أ( للبنات 3
 13 )ب( للبنات 2

 22 عدد الطلبة
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 البيانات ومصادرها .ه 
 البيانات .1

 يف ادلدرسةعلى تركيب اإلضافة قدرة الكتابة لطلبة الصف احلادى عشر  -أ(
، يف مناجبة سنااي تابو  منطقة بنار عهد نور اذلدايةدبالثانوية اإلسالمية 

 الفهم والتعيني وحتويل اإلضافة.
الثانوية  يف ادلدرسة طلبة الصف احلادي عشرقدرة الكتابة ل تؤثرىا اليت عواملال -ب(

 ، حيتوي علي:سنااي تابو  منطقة بنار عهد نور اذلدايةدبية اإلسالم
 العاملة الداخلية -
 خلفية ادلدارسية 
 الرغبة 
 االىتمام 
 الدفعة 
 العاملة اخلرجية -
 عاملة ادلدرس 
 الطريقة اليت ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية 
 العاملة األجهزة -
 امال  كتاب درس اللغة العربية 
 أحوال الكتب يف ادلكتبة 
 مصدر البيانات .3
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 لتحصل البيانات، فيحصل الباحث من مصادر البيانات، فهي: 
الثانوية  يف ادلدرسة ادلستايبون، يعين كل الطلبة يف الصف احلادى عشر -أ(

 سنااي تابو  منطقة بنار. عهد نور اذلدايةدباإلسالمية 

يف  وغريىمادلخربون، يعين رئيس ادلدرسة ومدرس ومدرسة اللغة العربية  -ب(
 سنااي تابو  منطقة بنار. عهد نور اذلدايةدبالثانوية اإلسالمية  ادلدرسة

 أساليب جمع البيانات .و 
 حث عدة األساليب كما يلي:اجلمع البيانات، فيستخدم الب

 االختبار .1
يف ىذا البحث العلمي للحصول على  باحثي استخدم الذختبار الاال

 كتابة اللغة العربية يف تركيب اإلضافة.طلبة على  الالبيانات الكمية دلعرفة قدرة 
 ادلالحظة .3

تتميز ادلالحظة كأسلوب جلمع البيانات خبصائص زلددة عند مقارنتها 
بالتقنيات األخرى، وىي ادلقابالت واالستبيانات. إذا كانت ادلقابالت واالستبيانات 
تتواصل دائما مع األشخاص، فإن ادلالحظة ال تقتصر على األشخاص، بل تشمل 

 32يضا األشياء الطبيعية األخرى.أ
يف استخدمت حلفر البيانات الرئيسية عن تعليم اللغة اللعربية ه ادلالحظة وىذ
 سنااي تابو  منطقة بنار. عهد نور اذلدايةدبالثانوية اإلسالمية  ادلدرسة
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 ادلقابلة  .2
( ادلقابلة ىي عملية احلصول على 3224رأى الدكتور برىان باجنني )

البحث عن طريق السؤال واجلواب أثناء وجها لوجو بني ادلقابلة مع  ادلعلومات لغرض
ن، مع أو بدون استخدام إرشادات ادلقابلة، حيث يشار  احملاورون وادلخربون يادلخرب 

  33يف حياة اجتماعية نسبية.
استخدمت لوجد البيانات احملتاجات بالسؤال واجلواب مع  ه ادلقابلةوىذ

ادلستايبني وادلخربين، ىذه ادلقابلة تقام إىل ادلدرس وادلدرسة وبعض الطلبة الذين 
سنااي تابو  منطقة  عهد نور اذلدايةدبالثانوية اإلسالمية  يف ادلدرسةيدرسون 
 بنار.

 الوثائق .2
الوثائق جلمع البيانات من ادلصادر غري البشرية. وىذا ادلصدر  موتستخد

ت ونسخة وكتب وجداول  يتكون على الوثائق والتسايالت. يف شكل ساالا
استخدمت لوجد البيانات عن عملية تعليم اللغة  ه الوثائقوىذ 34أعمال وغريىا.

بو  منطقة بنار، سنااي تا عهد نور اذلدايةدبالثانوية اإلسالمية  يف ادلدرسةالعربية 
حث على الوثائق من الصورة العامة كاسم ادلعهد وتاريخ نشأتو ومؤسسو اوحصل الب
وأمساء  الثانوية اإلسالميةبادلدرسة  معهد نور اذلداية أنشطة الطلبة يفو وموقعو. 

 ادلدريس وعدد مجيع الطلبة وغريىا من البيانات احملتاجة على ىذا البحث.

                                                           
27

 Jamal Ma’mur Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, (Jogjakarta: 

DIVA Press, 2011), h. 223  
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 االستبانة .1
األسئلة ادلكتوبة إىل الطلبة يف الصف احلادي عشر، للحصول يقدم الباحث 
  يف فهم الكتابة. قدرة الطلبة ىاتؤثر  اليت عواملعلى البيانات عن ال

 المصفوفة
 البيانات، ومصادر البيانات، أساليب جميع البيانات 1،3الجدوال 

 
المصادر  البيانات الرقم

 البيانات
وأساليب 
جميع 
 البيانات

 األساسية:البيانات  1
قدرة الكتابة لطلبة  (1

الصف احلادى 
على تركيب عشر 

 يف ادلدرسةاإلضافة 
الثانوية اإلسالمية 

 عهد نور اذلدايةدب
سنااي تابو  

 منطقة بنار

 
 الطلبة

 
االختبار 
 واالستبانة



35 
 

 

 العوامل اليت تؤثرىا (3
البيانات الثانوية   3

)حول التصوير 
 العام عن البحث(:

 التصوير العام عن (1
الثانوية  ادلدرسة

عهد دباإلسالمية 
سنااي  نور اذلداية

 تابو  منطقة بنار
التصوير العام عن  (3

الطلبة يف الصف 
يف احلادى عشر 

الثانوية  ادلدرسة
عهد دباإلسالمية 
سنااي  نور اذلداية

 تابو  منطقة بنار
التصوير العام من  (2

ادلدرس وادلدرسة 
الثانوية  يف ادلدرسة

 
 
 

رئيس ادلدرسة، 
وادلوظفون 
اإلداريون، 
 والوثيقة.

مدرس اللغة 
العربية، 

وادلوظفون 
اإلداريون، 
 والوثيقة.
 وادلظفون 
والو اإلداريون،

 ثيقة.

 
 
 

ادلقابلة 
 والتوثيق
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عهد دباإلسالمية 
سنااي  اذلدايةنور 
 ابو  منطقة بنارت

 
التصوير العام  2

 للموقع البحث:
 يف ادلدرسةتاريخ  (1

الثانوية اإلسالمية 
 نور اذلدايةعهد دب

تابو   سنااي
 منطقة بنار

أحوال ادلدرسة  (3
وادلدرسني والطلبة 

 وادلوظفني

 
 

 رئيس ادلدرسة
 
 
 
 

 رئيس ادلدرسة

 
 

التوثيق 
وادلقابلة 
 وادلالحظة

 
 

التوثيق 
وادلقابلة 
 وادلالحظة
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 تحليل البياناتمعالجة البيانات و أسلوب  .ز 

سلك البحث يف حتليل البيانات اليت وجدهتا, ىي تابع دلنهج ميلس وىبريمن 
(Miles dan Hubberman) )  أهنا رأى أن األنشطة يف حتليل البيانات تفاعلية ومستمرة
 ىي: التحليل تكمل البيانات, فاخلطوات يف ىذا كل طبقة من طبقات البحث حيتيف  
وىو عملية تلخص األشياء الرئيسية واختيارىا  (Reduksi Data) تنقيض البيانات .1

وتركيزىا إىل األمور ادلهمة اليت تتعلق دبوضوع البحث حىت يسهل الباحث جلمع 
 على تركيب اإلضافة احلادى عشر الصفقدرة الكتابة لطلبة البيانات ادلتعلقة  عن 

نطقة سنااي تابو  م( بMASنور اذلداية الثانوية اإلسالمية األىلية )يف معهد 
 .نارب
( يقدم الياض البيانات ببيان قصري أو بعمود وصلة Display Dataعرض البيانات ) .3

 بني الطبقة.
, استخدمو (Conclusion Drawing & Verification)أخذ االستنباط والتحقيق  .2

 35الباحث إلجابة األسئلة يف حتديد ادلسالة.

يف ىذا البحث  استخدم الباحث أسلوب معاجلة البيانات وحتليل البيانات
 باستخدام كما يلي:

 أسلوب معاجلة البيانات .1
 يف إعادة معاجلة أساليب اختاذ العديد من اخلطوات على النحو التايل:

                                                           
29

 Sogiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
ALFABETA, 2013), h. 337 
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 التحرير (أ 
أي إعادة النظر يف البيانات اليت مت مجعها لتحديد ادلزايا والعيوب، وكذلك 

 إضافة البيانات إىل أقل من الكمال.
 الًتميز (ب 

من اجمليبني وادلخربين بطريقة إعطاء رمز أو عالمة  أن يصنف اإلجابات
 زلددة وفقا لنوع البيانات.

 جدولة (ج 
ىى مجع وإدخال البيانات يف جدول وحساب وترية وعرض مع الصيغة 

 التالية:
x 100 P= 

 

 
 

 :شرح

 P  (Presentasi)= تقدمي

  F  (Fekuensi) = تكرار 

  N (jumlah sempel yang diambil)22 = عدد مستايب 

 تفسري البيانات (د 
استعمل ىذا األسلوب ليعطى تشرح البيانات عن النشاطات اليت تنفذ حىت 

 تسهل فهم البيانات. ولتفسريىا فيقرر الباحث نظاما يف تقدير النتياة ىي: 

                                                           
30

Anas Sudjino, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 34 
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 تفسري البيانات 2،2اجلدول 
 التأويل النتيجة الرقم
 ممتاز 52 -122 1
 جيد 42 - 53 3
 مقبول 31 - 42 2
 21ضعيف > 31 2

 
 حتليل البيانات .3

 بعد تقدمي وتفسري البيانات، فتحليل البيانات دبنهج التصوير الوصفي. 
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