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 الباب الثالث

  منهج البحث

 تصميم البحث . أ

و  ينبغى على كل البحث التخطيط. فلذلك، حيتاج تصميم البحث.

مث تصميم البحث هو كيفية العلمية لنيل البيانات الصحيحة بغرض اإلكتشاف 

أهداف تصميم البحث هو تفهيم املشكالت التطور مث التوضيح باملعلومات. 

 وحتليلها ىف التعليمية. 

املذكورة، فتستخدم الباحثة املدخل الكمي بتصميم البحث دراسة كما  

غريات ىف ألن الباحثة تريد أن تعرف التأثري بني املت(   field research) امليدان

وأما مكان البحث فهو معهد اجلامعة تولونج . املوضوع حبسب اإلحصائية

نج اجونج الىت الذى هي إحدى املعاهد مبدينة تولو  أجونج اإلسالمية احلكومية

تكتنف إليه اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية . هلا إرادة ىف تنمية 

 مهارة الطاّلب وترقيتها ىف اللغة العربية بوسيلة البيئة اللغوية.
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 السكان والمعاينة والعينة . ب

 السكان  .1

هو والية التعميم  السكان 1هو مجيع موضوع البحث. السكانإن 

ت أو ااتيات اي ميية وخصائ  معينة الىت ثبت  مفعوالالىت حتتوي 

ىف  السكان من تلك التعريفات، فيقال أن 2الباحثة للتعليم مث للتلخي .

البحث هو مجيع الطالبات ىف معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية  اهذ

 . 2018/  2017 احلكومية للعام الدراسى

 المعاينة .2

الىت متلك اخلصائ  املناسبة  وهي الطريقة الختيار او أخذ العينة 

ولذالك يستخدم هذا البحث املعاينة 3كما املرام يعىن او نفس الكفاءة. 

املشبعة هي اساليب البحث يستخدم هبا مجيع االعضاء العني كمعينته.  

" على التسهيل"الكتاب التعليمي واهلدف من هذا األسلوب ملعرفة تأثري 

سالمية  احلكومية تولونج أجونج اإل مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة

 .  2018-2017 للعام الدراسى

                                                                 
1
Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian, (Jakarta : RinekaCipta, 2002), hlm. 108. 

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 117. 
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur......, hlm. 111. 
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 العينة .3

هي وضوح أو عنصر ظاهر الذي يستطيع أن جيعله الباحث  العينة

أن تتعلق  العينةوجب على   4األساسية النظريات )التحليل أو التلخي (.

املعلومات  أن تكشف التعلق بني املصدر العينةاملعلومات يعين وجب على 

العدد  كان  العينة من بعض 5وبناء الرمي األصلى من ناحية واحدة.

إاا كان السكان كثريا والباحثة المتكن أن من السكان املبحوثة.  واخلصائ 

فتنبغى على الباحثة أن تستعمل العينة من الك  السكانتتعلم كلها ىف 

 واما العينة الىت تستخدم ىف هذا البحث هي فصلني من مجيع 6.السكان

الطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية للعام الدراسى 

2017-2018. 

 ج. متغيرات البحث والحقائق ومصدرها

 . متغيرات البحث1

                                                                 
4
 Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, 

(Malang: UM Press, 2008), hlm 41  
5
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hl 14-16.  

6
 Sugiyono, Metode Penelitian…, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 118. 
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متغري  7متغري البحث هو كل شيئ يكون موضوعات يف البحث.

هو كل الصفات أو نتائج األشخاص، أو األغراض أوالعملية الىت البحث 

ويف هذا البحث  8ثبتتها الباحثة للتعليم مث للتلخي . ات معينةفيها تغيري 

 تقسم املتغري اىل قسمني:

(: هو متغري ميكن أن يؤثر على املتغري األخر. واملتغري احلّر xاملتغري احلّر ) . أ

 التسهيلالكتاب التعليمي م اإستخد يف هذا البحث هو

ملتغري األخر. املتغري ر على اهو متغري ميكن أن يؤثّ :   (Y)املتغري املقيد  . ب

 . املقيد يف هذالبحث هو مهارة القراءة

 الحقائق .2

 احلقائقعلى عملية البحث.  حتصيل تسجيل الباحث هي احلقائق

ىف هذا  9هي حوادث وعدد الىت تستطيع أن تصنع مادة لوضع املعلومات.

 إىل قسمني: احلقائقالبحث العلمي تنقسم 

 

 

                                                                 
7
 Sumardi Suryabrata, MetodologiPenelitian, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 

25. 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian…, hlm 61.  

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm.161. 
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 األساسية احلقائق . أ

ية هي املعلومات احملصولة من البحوث مباشرا من األساس احلقائق

 احلقائقمصادر األساسية أو احلقائق جيمعها املستخدم مباشرة. 

ىف هذا البحث تستعمل الباحثة األساسية مهمة لنيل الصالحية البحث. 

 .املالحظة واملقابلة واإلستبيانات

 الثنائية احلقائق . ب

الباحثة من الوثائق مثل الىت حتصلها  احلقائقالثنائية هي  احلقائق

املوقع اجلغرايف للمؤسسات وتاريخ بنائها وحقائق األساتذ والطالبات 

الثنائية ال تعطى البيانات مباشرا. املناسبة الواقعة  احلقائق الك.وغري 

وأشكلها تستخدم الباحثة ىف هذا البحث احلقائق الكمية الىت ترتبط 

 10 بعملية البحث هتتم بأساس اإلحصائي.

 ر الحقائقمصد .3

 واما مصدر احلقائق ىف هذا البحث فيستخدم اىل املصدرين:

 

 
                                                                 

10
Julia Branner, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah IAIN Samarinda, 2002), hlm.12  
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 األشخاص ( أ

املراد باألشخاص هو الذى ميكن أن توفر وصفا وحاال ثابتا 

الشخ  الذي سيكون مصدر وحتركا ملصدر املعلومات ىف هذا البحث. 

 املعلومات، ىف هذا البحث األساتذ والطالبات.

 املكان ( ب

در البيانات اليت تقدم العرض وصفا وحاال املراد باملكان هو مص

هو  ثابتا وحتركا ملصدر املعلومات ىف هذا البحث. املكان ىف هذا البحث

 معهد اجلامعة  تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية.

 ج( املقال

املراد باملقال هو مصدر البيانات الىت تقدم من األحرف واألرقام   

 والصور ورموز األخري.

 مع الحقائق وأداواتهاد. طريقة ج

 11املطلوبة. احلقائق نظامية و ضابطة لنيل طريقةهي  طريقة مجع احلقائق

مرحلة إسرتاتيجية ىف البحث العلمي، ألن غرض  طريقة مجع احلقائقكان  

طريقة الصالحية إال مبعرفة  احلقائقأساسه لنيل احلقائق. الباحث الينال 

                                                                 
11

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode..., hlm 57.  
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 طريقة مجع احلقائقباحثة ىف هذا البحث الكمي،تستخدم ال 12ها.مجع

، ملعرفة تفهيم البحث الوثائق املكتوبة ، واالستبيانات ، واملقابلةباملالحظة، و 

 فعاليته. 

 (Observasi)طريقة المالحظة   (1  

املوضع البحث  املالحظةطريقة جلمع احلقائق برؤية أو بهي  املالحظة

ضوع مع مو  هي املالحظة و و 13مثل إنسان أو اجلمادات أو العامل.

مباشرة،  املالحظةكان   14النظاميات ظاهرة كتابة الذى يتم استكشافها.

ميور و منظور أنشطته ىف حال  الذى قد حبث هو يعين األشخاص

بحث هو نيل املعلومات الىت توافق مبشكلة ال املالحظةو غرض  15طبعي.

مكان ملعرفة أحوال تستخدم الباحثة املالحظة  ،ويف هذا البحثوهدفه. 

، وطريقته،  اإلسالمية احلكومية معهد اجلامعة تولونج أجونج التعليم

مباشرة وتنظر عملية  الباحثةحضرت  .ووسائله، وعملية التدريس فيه

 .اإلسالمية احلكومية معهد اجلامعة تولونج أجونجالتدريس ىف 

                                                                 
12

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 62. 
13

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode..., hlm 61.  
14

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 

2012), hlm. 69. 
15

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Yogyakarta: 

Bumi Aksara, 2003), hlm 159.  
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 (Interview)طريقة المقابلة   (2

املقابلة هي األسئلة واإلجابة يف عملية البحث اليت حتدث لفظيا يف  

اثنني أو أكثر من الناس االستماع تواجه مباشرة ملواجهة املعلومات أو 

التفاصي. املقابلة هي واحدة من أهم أجياء يف كل دراسة، دون إجراء 

 مقابالت مع الباحثني سوف تفقد املعلومات اليت هي من شأهنا فقط ميكن

سؤال وجواب عملية عن  16احلصول عليها عن طريق طرح املدعى عليه.

وىف هذا البحث تستخدم الباحثة املقابلة  17طريق الفم اثنني أو أكثر.

اإلسالمية  تولونج أجونج املباشرة مع طالباهتا و اساتذها ىف معهد اجلامعة

 احلكومية.

  (Angket)االستبيانات ( 4

اء أداة مالئمة للحصول على معاومات تعترب االستبيانات أو االتقص

وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، وتقدم االستبيانات بشكل عدد من 

األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املتعني مبوضوع 

                                                                 
16

 Cholid Narbuko dan  Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarka: PT Bumi Aksara, 

2010). Hlm. 83 
17

 Sukandarrumidi, Metodologi………hlm. 88 



81 

 

ىف هذا البحث العلمي، جتمع الباحثة كل شيئ من  18اإلستبيانات. 

وكيفيتها، ومشكلتها،  التسهيلمي ىف الكتاب التعلياألسئالت الىت حتتوى 

 وحلها، وإجابة الطالبات عليها. 

 (Dokumentasiطريقة الوثائق المكتوبة )( 5

تناول  إىل موضوع البحث. ميكن أن تكون الوثائق يف شكل  

إن طريقة  19مذكرات شخصية، مالحظات خاصة، واألشرطة والصور.

ىف البحث الكيفى. أن  الوثيقة أداة من األدوات املستعملة جلمع احلقائق

الوثيقة هي مذكرات الواقع السابقة، وهي الصورة الكاتبات أو التأليف 

الشخصية او التسجيالت  اخلاصة املهمة املفيدة وغريها  الىت يستعمل 

ىف هذا البحث العلمى جتمع الباحثة كل  20الباحث لتكميل املعلومات.

يخ نشأة املدرسة و حقائق شيئ من الوثائق اليت تتعلق بالبحث مثال عن تار 

 الطالب و حقائق املعلمني الذين يعلموا مهارة القراءة.

 

 
                                                                 

  121ص. . ....اوقان عابدات, البحث العلى مفهومه ادواته اسالبه 18  
  101-100 . ص....نفس املراجع 19   

20
 Rulam Ahmadi, MemahamiMetodePenelitianKualitatif, ( Malang: UM Press, 2005), 

hlm. 114 
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 ه. طريقة تحليل الحقائق 

اّن حتليل احلقائق طريقة علمية ىف اختيار عدة املصادر او     

وتستخدم الباحثة بالطريقة الكمية. وهي 21املسائل املناسبة بالبحث اجلارى.

ىف هذا البحث  ائق الىت متكن حساهبا باألرقام.طريقة املستعمل لتحليل احلق

ومجيع  احلقائق هو أنشطة البحث بعد مجع حتليل احلقائقالعلمي الكمى، 

باملتغريات  احلقائقتضم الباحثة هي  احلقائقعملية حتليل  .الستجيبني

من مجيع املستجيبني، وتقّدمها على كل واملستجيبني، تصنفها باملتغريات 

قد حبث ، وعملية اإلحصاء إلجابة مشكلة البحث ولتجريب املتغريات الىت 

وعند أداء التحليل حنو احلقائق الكمية فتستعمل الباحثة حتليل   22اإلفرتاض.

النه اسهل من  (r product moment)ضرب العيوم " r"احلصائي بعامل 

 معامل ارتباط غريها. 

 

 

 
                                                                 

21
 Sudaryamanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung:Bandar Madu. 

2002), hlm.166. 
22

  Sugiyono, Metode Penelitian…, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 207. 
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"r"  ضرب العيوم(r product moment) :كما التاىل 

 

R xy =   نتيجة من االءرتباط “r” ضرب العموز   

N = جمموع العينة       

∑xy = (y) و نتيجة  (x) جمموع من قيمة مضاعفة بني نتيجة 

∑x = (x)جمموع من مجيع نتيجة 

∑y = (y) جمموع من مجيع نتيجة   

 23ملعرفة درجة املعنوية. (r product moment)ضرب العيوم  "r"مث تدخل النتيجة إىل 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian… hlm. 319 
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"r" تعقيب نتيجة 
24 

 تعقيب "r" نتيجة 

0,800-1,000 / Tinggi عالية 

0,600-0,800 / cukupالكفاية 

0,400-0,600 /Agak rendah ادىن 

0,200-0,400 / rendahإخنفاض 

0,000-0,200  / sangat rendahأكثر إخنفاض 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian… hlm. 319 


