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الباب الثالث
طريقة البحث

طريقة البحث هي الطريقة الىت استخدمتها الباحثة ىف حتليل حبثها .34إذ
تنبغى للباحثة أن تعني مصادر احلقائق الىت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق الىت
تقصد إليها ىف هذا البحث العلمي .والطريقة املعينة الىت استخدمتها الباحثة مبا
يلى:
أ-

نوع البحث

كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية
( )Kualitatifوالطريقة الكمية (.)Kuantitatif
طريقة البحث الىت استخدمت الباحثة هي الكمية .وهي طريقة العملية
يف نيل معرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الجيء
املنجود 35.وأما نوع هذالبحث فهو حبث جتريب  ،وأهدافه إستقصاء إمكان
العالقة بني السبب والعقيبة بإجراء التعربة إىل الفرقة التعريبية ،ويقارن نتائعها
36
مع الفرقة الضابطة اليت ال جتري فيها التعريبة.
إن الفرضية إجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت مثبوتة بالبيانات
اجملموعة .و قد قسم سوهرمسي اريكونطا فرضية البحث إىل نوعان و هي
الفريضة البدلية ( )Haو الفريضة الصفرية (.)Ho
34

يرتجم من:

Syaodih Nana Sukmadinata. 2009.“Metode Penelitian Pendidikan”. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. hal. 52
 35يرتجم من:
Sugiyono, Metode Penelitian ....,hal. 14
 36يرتجم من:
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.
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 -1الفرضية البدلية
دلت الفرضية أن فيها عالقة بني متغري مستقبل أو ""variable x
الذي يكون يف هذا البحث يعين ألعاب كلمة غامضة ( Mysterious
)Wordغري مستقبل أو " "variable yالذي يف هذا البحث يعين مهارة
الكالم ،و الفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود التأثري استخدام ألعاب
كلمة غامضة ( )Mysterious Wordلرتقية مهارة الكالم لطالب فصل
العاشر باملدرسة العالية احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبانج.
 -2الفرضية الصفرية
دلت الفرضية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل ""variable x
و متغري غري مستقبل " ."variable yو الفرضية الصفرية هلذا البحث هي
دلت على عدم التأثري استخدام ألعاب كلمة غامضة ()Mysterious Word
لرتقية مهارة الكالم لطالب فصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية رجياصا
فتريوجنان جومبانج.
ب-


هيكل البحث
تتكون هذا البحث على مرحلتني
 -1مرحلة اإلعداد وهي عرض موضوع البحث وإعداد اقرتاح البث وامتحان
اإلقرتاح والبحث طلب الرتخيص وإعداد أدوات البحث واملواد التعليمية
وجتريبة أدوات البحث.
 -2مرحلة التنفيذ وهي اختيار الطبقة التعريبية وإعطاء االختبار القبلي.
األول ليعرف كفاءة الطالب يف مهارة الكالم قبل
وكان االختبار ّ
استخدام هذه الطريقة ،و يعمل أنجطة التعلم باستخدام ألعاب كلمة
غامضة ،وتقدمي االختبار البعدي املستخدمة ليعرف نتائج تعلم الطالب
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بعد تلقي العالج املختلفة ،ومجع البيانات ومعاجلة بيانات البحوث،
وحتليل نتائج البيانات اليت سيتم وصفها يف تقنيات معاجلة البيانات،
وتقدمي نتائج البحث على اختبار الفرضية.
ت-


مجتمع البحث وعينته

اجملتمع هو مجيع املقاصد يف البحث37.وجمتمع البحث أن
تبحث مجيع جمتمع البحث فأخذت الباحثة عينة البحث نيابة عن
اجلميع ،إن كان عدد اجملتمع ناقصا من مائة نفر فحسن أن يؤخذ مجيعه
فيسمى ذلك البحث ببحث اجملتمع ،وإن كان أكثر من مائة نفر فيؤخذ
38
منه بني  % 15 - % 10و .% 25-% 20
وأما اجملتمع يف هذا البحث مجيع التالميذ يف الفصل العاشر
باملدرسة العالية رجياصا اإلسالمية احلكومية فتريوجنان جومبانج 260
تلميذا يف سبعة فصول.
أما عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا
منه 39.واستتخدام الباحثة هذه الطريقة ألهنا ال متكن للباحثة أن تبحث
كل جمتمع البحث بسبب حمدودة القدرة والوقت .فلذلك أخذ الباحثة
لذلك أخذ الباحثة يف هذا البحث العينة القصدية (.)Purposive Sample
وأما العينة يف هذا البحث هي مجيع الطلبة يف فصل العاشر "ب" كفرقة
التعريبة و فصل العاشر "" كفرقة الضبطية.

37يترجم من:
Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hal. 102

6يرتجم من:
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta :PT. Rineka
Cipta 2002, ),hal.111-112
39نفس المرجع:
Arikunto, Prosedur……., hal. 102
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ث-


طريقة جمع البيانات
البيانات هي كل ما حتتاج البحث من هذا البحث و قد استعمل الباحثة
طريقة كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي:
 -1طريقة املجاهدة ()Observasi
و هي الوسيلة يف اكتساب اخلربات و املعلومات من خالل من
يجهد أو يسمع عنه .40و املقصود يف املالحظة هو ملعرفة سلوك
الجخص كالواقعة الفعلية حيث ينظر سلك العملية .و كذلك ألعرض
تصوير الياة االجتماعية .تستعمل املالحظة إن مل تكن البيانات كثرية
حيث تكون املسئلة مكتفية .و املالحظة إما أن يكون الباحثة مجرتكا
يف هذه املسئلة أو غري مجرتك .هبذه االسرتاتيعية يريد الباحثة أن يعرف
عملية التعليم و يف استخدام ألعاب كلمة غامضة ( Mysterious
)Wordلرتقية مهارة الكالم لطالب فصل العاشر باملدرسة العالية
احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبانج
 -2طريقة املقابلة ()Interview
املراد هبا البيانات بالتسائل من جهة واحدة منظّمة بإعتماد على
أهداف البحث 41،و قام الباحثة هبا جلميع البيانات و تكملها .و هي
االسرتاتيعية اليت تسلكها الباحثة بوسيلة احملاورة شفويا مع الطلبة يف
املدرسة و املدبرات احملاركة اللغوية و األساتيذ للحصول على األخبار أو
الوثائق عن قدرة الطالب على التكلم بالعربية و عن احملاوالت اليت قام
هبا املدرسة حنو ترقية مهارة الكالم و كذلك املجكالت املواجهة و حلها
و عن تأسيس املدرسة و ما إىل ذلك.

 40يترجم من:
 41يترجم من:

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 144
Suharsimi Arikunto. ProsedurPenelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 126
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 -3طريقة الوثائق ()Dokumentasi
هي طريقة مجع البيانات و مصدرها مكتوبة من الكتب و اجملالت و
اجلرائد و غريها .42استخدام الباحثة هذه الطريقة للحصول على املعلومة
عن تاريخ تأسيس املدرسة و حالة املعلم و املتعلم.
 -4طريقة االختبار ()tes
هي ألة مقدمة اليت يعطى على الفرد لنيل األجوبة و املطلبة
مسطورا أو لسانا أو فعال .باستخدام الباحثة هذه الوسائل لنيل احلقائق
و املعلومات عن استخدامألعاب كلمة غامضة ()Mysterious Wordلرتقية
مهارة الكالم لطالب فصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية رجياصا
فتريوجنان جومبنج .االختبار قبل و بعد استخدام ألعاب كلمة غامضة
()Mysterious Word
ج-


بنود البحث

-1

-2

43

بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع بيانات.
واستعملت الباحثة أدوات البحث الكثرية منها:
صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليم و استعمال ألعاب التعليمية كلمة
غامضة لرتقية مهارة الكالم باملدرسة العالية رجياصا اإلسالمية احلكومية
فتريجنان جومبنج.
الوثائق املكتوبة و الصور واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول البيانات

واملعلومات عن أحوال املدرسة وتارخيها ومجلة العلمني والطالب يف هذه
املدرسة.
 42يترجم من:
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 131

43يترجم من:
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,
2006), hal. 130
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-3

ح-


جمموعة األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية
استخدام ألعاب كلمة غامضة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر
باملدرسة العالية رجياصا اإلسالمية احلكومية فتريوجنان جومبنج

طريقة تحليل جمع البيانات
هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف البحث .وإلجابة
املجكلة يف استخدام ألعاب كلمة غامضة ( )Mysterious Wordلرتقية
مهارة الكالم باملدرسة العالية احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج .و
يستخدم الباحثة النسبة املأوية .كما يلي:

البيان )P( :النسبة املأوية
( )Fتكرار األجوبة
( )Nعدد املستعيبني
وأما التفسري أو التعيني يف حتليل البيانات اجملموعة واالفرتاض العلمي،
فيستعمل الباحثة املقدارة اليت قدمته سوهار مسي أريكونطا فكما يلي:
= جيدا
%100-86
= مقبوال
%85-65
= ناقصا
%55-40
= قبيح
%39-0
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وأما رمز املقارنة املسمى T-Testيستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة
عن مقارنة استخدام ألعاب كلمة غامضة ( )Mysterious Wordلرتقية مهارة
الكالم باملدرسة العالية احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج.
وأما رمز املقارنة (.44)T-Test

 = Toاملقارنة
 = M1املتوسط ( )MEANمن املتغري )variable x( X
 = M2املتوسط ( )MEANمن املتغري )variable y( Y
متغري ( xقبل استخدام ألعاب كلمة غامضة)
M1املتوسط ) (Meanمن ّ
متغري ( yبعداستخدام ألعاب كلمة غامضة)
 = M2املتوسط من ّ
 = SEM1املتوسط فساد املتغري ( xقبالستخدام ألعاب كلمة غامضة)
= SEM2املتوسط فساد املتغري ( yبعداستخدام ألعاب كلمة غامضة)
 =Hoعدم فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضةلرتقية مهارة الكالم للطالب.
= Haوجود فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضةلرتقية مهارة الكالم للطالب.

44يترجم من:
Anas Sujono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 324

