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 الباب الثالث 

 البحث يةمنهج

 نوع البحث و مدخله   . أ

حبث يعين البحث هذا يف البحث فعاليةField Researchامليداين)نوع عن )
الصف طلبة لدى الكتابة مهارة لرتقية العرببية اللغة تعلم يف اإلمالء طريقة استخدام

بباطوالعشراحلادي الثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىل مثكاليمنتاناجلنوبية،ابملدرسة
الكمي البحث هو الباحث يستخدمه الذي البحث البحث(Kuantitatif)نوع أي ،

36.الذييستخدمالبياانتالكمية

أن أشريف الدين مشس و سوسانيت نقوله ويدودوكما يفقال مدخله يستخدم
التحليل أرقامويستخدم البياانتيفشكل البحثهومدخالكمًيا،يؤكدعلىمجع

37.اإلحصائيكأساسلعرضالبياانت
:يفالبحث،التصميماملستخدمهو

احلقلهومصدربياانتمتاحلصولعليهامنحبثجيدبطريقةمباشرةاو .1
بطريقةغريمباشرة.

مبوضوع .2 املتعلق املؤلفات أو علىشكلكتب بياانت مصدر هي املكتبة
 املناقشة.

 
36 Hamid Darmadi, Dimensi – Dimensi Metode Penelitian dan Sosial, (Bandung : Alfabeta, 

2013), cet ke -1, hal 156 
37 Susanti & Syamsuddin Asyrofi, skripsi Efektivitas Metode Imla’ Manzur Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah, Aphorisme, 

Journal of Arabic Language, Literature, and Education Vol. 1, No.2 (JULI 2020), hal 4 
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الكّمي املدخل هو البحث هذا يف البحث مدخل التجرييبوأّما البحث ابستخدام
(.Quasi Eksperimenويسّمىشبهالتجربة)

 تصميم البحث  . ب

كانتصميمالبحثاملستخدميفهذهالدراسةهوتصميمجمموعةالتحكمغري
البعدي االختبار قبل  Nonrandomized Pretest-Posttest Control Group)العشوائية

Design)اجملموعة ومها مقارنتهما متت جمموعتني على البحث تصميم اشتمل  .
.(control)واجملموعةالضابطة(experiment)التجريبية

مت ذلك بعد  األويل. االختبار نفس اجملموعتان تلقت ، التعلم عملية بدء قبل
اجملموعة استخدمت بينما مهاراتنا على اإلمالء بطريقة التجريبية اجملموعة مع التعامل

الضابطةالدروسكاملعتاد.

 ته عين و  جمتمع البحث . ج

اجمل2010)سوجيونو أبن جيادل أوتع( أشياء من تتكون منطقة عن عبارة
بحثهومجيعطلبةيفهذهالالبحثتعكاناجمل38مواضيعهلاجودةخصائصمعينة.

عشر احلادي بباطوالالصف األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية وعددهمابملدرسة ،
.(طلبة138)

ا طلبة هي البحث هذا يف البحث عينة العلومو بقسم عشر احلادي لصف
" "1اإلجتماعية و عددهم2" بباطوال، األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة "

اإلجتماعية(46) العلوم بقسم الباحث ختتار ملاذا املعلم، مع مقابلة على بناء طلبة.

 
38 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan; Pendekatan   Kuantitatif   dan   R&D, 2010. 

Bandung: Al-fabeta, hal 80 
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إلجتماعية"كعينة،ألننتائجمبهارةالكتابةالصفاحلاديعشربقسمالعلوما2"و"1"
39أقلمنالصفاألخر.

 عينة البحث:  3.1اجلدول 

دالعدالفصلالرقم

الصفاحلاديعشربقسمالعلوماإلجتماعية.1
"1"

22

الصفاحلديعشربقسمالعلوماإلجتماعية.2
"2"

24

46اجملموع

 درها االبياانت و مص  . د

 البياانت .1

أوال:البياانتاألساسية

البياانتاألساسيةيفهذاالبحثهينتائجاالختبارالقبليواالختبارأما
الثانوية ابملدرسة عشر احلادي الصف لطلبة الكتابة مهارة عن البعدي

اإلسالميةاحلكوميةاألوىلبباطوال.

اثنيا:البياانتالثانوية

 
39 Hasil wawancara dengan bapak Zailani S.Pd, Guru mata pelajaran Bahasa Arab kelas XI 

MAN 1 Barito Kuala pada hari senin 16 Mei 2022 . 
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يةالتصويرالعامعنموقعالبحثابملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوم (أ
 األوىلبباطوال.

 أحوالالطالبةابملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبباطوال. (ب

املوظف (ج و املدرسني احلكوميةأحوال اإلسالمية  الثانوية ابملدرسة
 األوىلبباطوال.

 مصادرالبياانت .2

مصادرالبياانتيفهذاالبحثيعين:

العلوم (أ بقسم عشر احلادي الصف "طلبة "1اإلجتماعية و "2"
 ابملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبباطوال.

مدّرساللغةالعربيةللصفاحلاديعشرابملدرسةالثانويةاإلسالمية (ب
 احلكوميةاألوىلبباطوال.

 قياسات تصميم ال . ه

يتكون القياسات تصميم الباحث يستخدم جتربيية، عن عبارة البحث هذا ألن
من:

الكتابةلدىالطالببعدأنحيضرواةتستخدمإرشاداتالتقييملتقييممهار .1
التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة من لكل الدروس هذه. تشبه

اإلرشاداتاإلرشاداتاليتيستخدماملعلمكأساسلتصنيفالطالبماإذا
 .بناًءعلىهذهاإلرشادات65أو70أو80استطاعوا
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 : معاير كفاءة مهارة الكتابة للطلبة 3.2اجلدوال 

قيمةتقديرمعايررقم

130الدقةيفالكتابةالكلمات1

440الدقةيفالكتابةاجلملة2

330الدقةيفتواصيلاحلروفومنفصيلاحلروف3

100اجملموعة

:الكتابيةيفاجلدولةلبيتمتفسريقدرةالط .2

 : تفسري قدرة الطلبة  3.3اجلدول 

فئةنتيجةمنرة

جيدجدا100–180

جيد80>270

مقبول70>360

ضعيف60>450

ضعيفجدا50>540

 مجع البياانت  أساليب و.  

مجعالبياانتاملستخدمةيفهذهالدراسةهي:أساليب
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 االختبار .1

يتماستخدامهالكتشافأوقياسشيءمايف االختبارهوأداةأوإجراء
بعدخضوع االختبار ي عطىهذا الغالفاجلويعنطريققواعدمددةمسبًقا.

ل التجرييب التالوةواالختبارالفصل يتماستخدامأساليب لتعلم،ويفهذهاحلالة
يف التعلم نتائج عن بياانت على احلصول هبدف الضابط الفصل يف التقليدي

القليب)املادة.يفهذهالدراسةأجريت البعدى)(pre testاالختبار  postاالختبار
test)على لإلجابة البياانت هذه تستخدم  والضابطة. التجريبية للمجموعتني

 مشاكليفالبحث.

 قابلةامل .2

 قابلةهومقابلةمعاملعلمملعرفةقدراتالطالبيفاملهارةالكتابة.امل

التوثيق .3

مصادر خالل من كتابته مت ما وشرح التحلل يف حتقيق هو التوثيق
الكتابة مهارات التوثيقهذهألخذدرجات تقنية الباحثون يستخدم املستندات.

، الطالب بياانتلدى املعلمني، بياانت املدرسة، بناء عن التاريخ بياانت و
 الفصلوبياانتالطالب.

 ز. أساليب حتليل البياانت

خصائيبالتحليلالبياانتيفهذاالبحثاستخدامالبحثالتحليلاالماأسال
  SPSS Versi 22الوصفبرانميج

 (Meanاملعدل) .1
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 عندسودجانأنتثبيتمؤهالتنتيجةالتعلماحلصوللطلبة

 : يستطيعأنيعرفمنخاللاملعدلالذيحددب 

 SPSS Versi 22اوال،افتح

 وشغلابجملموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطة variable viewاثنيا،اختار

 وشغلالنتائجكماجمموعتهاdata viewاثلثا،اختار

 analyze – Descriptive Statistic – descriptiveرابعا،انقرفوقالقائمة

.خامسا،أدخلقيمةالطلبةإىلاملربعاملتغريس
 Option – Centang Mean – std.devitiondanسادساء،انقر

 سابعا،انقرنعم

(Standar Deviasiاالحنرافاملعيارى) .2

الطبيعية. ااخلتبار قيمة احتساب يف املستخدمة للعينة املعياري النحراف
برجمة الباحثة املعدلIBM SPSS Statisticاستخدمت قيمة من البياانت حتليل

 كمايلي:واالنحرافاملعياريخيطواتالتحليل

 SPSS Versi 22 أوال،افتح

 وشغلابجملموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطة Variable Viewاثنيا،اختار

 Data Viewاثلثا،اختار

 analyze – Descriptive - Statistic - Descriptiveةملرابعا،انقرفوقالقا
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.خامسا،أدخلقيمةالطلبةإىلاملربعاملتغريس
 Option – Centang Mean – Std.Devitiondanسادساء،انقر

سابعا،انقرنعم

(Uji Normalitas)اختبارالطبيعية .3

يقوم البياانت. توزيع من الطبيعية ملعرفة مستخدمة الطبيعية اختبار أما
قلمغروروف اختبار استخدام البحث يف البياانت طبيعية البحث –اختبار

ااخلتبار.(Kolmogorov - Smirnov)مسورنوف ابستخدام الطبيعي ااخلتبار عمل
مخسونطلبة.أماإذاعينتهفوق(Kolmogorov - Smirnov)مسرنوف-قلموغروف

:خطواتحتليلهاكمايلي
SPSS Versi 22أوال،افتح

 Analyze – Descriptive statistics - exploreاثنيا،اختار

  Despendent List and Factor Listاثلثا،أدخلاملغريإىل

  Normality plots with tests اختارPlotsرابعا،مثاخرت"املربعااخلتبار"يف

اختارمث
خامسا،انقرنعم

: اخلالصةمنهذهالتحليلية

aH:املغزى درجة من أكرب ملحوظها قيمة فالبياانت(sig > 0,05)إذا
.الطبيعي
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oH:املغزى درجة من أكرب ملحوظها قيمة فالبياانت(sig < 0,05)إذا
40.الطبيعية

 (Uji Homogenitasاختبارالتجائس) .4

البياانتالطبيعيةتفعلالباحثةاختبارالنجانس.استخداماختباروبعدتوزيع
 : .وخطواتاختباركمايليالالتجانسملعرفةهلنتيجةالطلبةجتانسأم

بياانتالأو إىل الطلبة قيمة انقل ، View واجملموعة الضابطة اجملموعة
 .بيةيالتجر

 Analyze – Non Parametric Test – Legacy Dialogs – K- Sاثنيا،اختار

1Sample 

 Test Variabel Listاثلثا،اخزواجملموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطةإىل

رابعا،انقرنعم

:أمااخلالصةمنتلكالتحليليةيعين
aH:2(إذا Tailed( ig>0,05sفالبياانتالتجانس،. 

oH:إذا(2 Tailed)  sig<0,05التجانسغري ،فالبياانت.

(t)إذاكانتنتائجهالطبيعيةوالتجانسفاستخدمتابختبارت

(u) إذاكانتغريالطبيعيةأوغريالتجانسفاستخدمتابختبارؤ
 (Uji t)"تاالختبار" .5

 
40 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 

hal. 55 
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ةوالضابطةتوجديهذاااخلتبارمهدوفملقارنةهلالعينةيفاجملموعةالتجريب
هي املستخدم ااخلتبار الواضحة، حسابIndependent sample T tesالفروق

: ابستخدامبرجمة.وأماخطواتاختبارهاكمايلي "ت" ااخلتبار

.ةياجملموعةالضابطةواجملموعةالتجريب View ،أدخلنتيجةالطلبةاملغريأوال

البياانت األ Data View اثنيا، اجملموعة هي اجتربية ابجملموعة ولمزخورة
.اجملموعةالثانيةواجملموعةالضابطةهي

 Analyze-Compare Means-Independent-Samples T - Testاثلثا،
"س".رابعا،انقلقيمةاختباراملتوسطاحملتوىإىلالصندوقاختباراملغري

 (Grouping Variabel)خامسا،أدخلاجملتمعإىلصندوقاجملتمعاملغري

Define Groupsسادسا،انقل

. (2)واجملموعالثاينب(1)سابعا،أخزراجملموعاألولب
41."سامنا،انقر"مث"و"نعم

 (Uji uاالختيارؤ) .6

الباحثة فيستخدمت التجانس وغري الطبيعية غري التحليلية البياانت إذا
 : ابختيارابستخدامبرجمةكمااتيل

املغريأوال إىل الطلبة نتيجة أدخل ، View واجملموعة الضابطة اجملموعة
.التجريبيةبنتيجةاختبارمتوسطاحملتوى

البياانت التجر View اثنيا، ايمزخورةابجملموعة واجملموعةألبيةكاجملموعة وىل
 الضابطةكاجملموعةالثانية.

اثلثا،انقر

 
41 Getut Pramesi, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), hal. 100 
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رابعا،أدخلقيمةااخلتبارإىلالصندوق
خامسا،أدخلاجملتمعإىلالصندوق

)الثانية(.واجملموعةالثانيةب)األول(وىلبألسادسا،أخزواجملموعةا
."سابعا،انقر"مث"و"نعم

:ختبارهيالأمااخلالصةمنهذاا
مردودaHففتوجدالفرقبنياجملموعتني،Sign > 0,05 (Tailed 2) إذا-

ومقبول.
 oH وaHفاجملموعتني،توجدالفرقبنيSign < 0,05 (Tailed 2) إذا-

42مردود.

 
 99املرجعنفسه،ص. 42




