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 الباب الثالث 

 منهج البحث

سكان البحث البحث، مكان البحث، منهج البحث حيتوي على مدخل 

أدوات البحث، و طريقة   ،، طريقة مجع احلقائقاملصادر ومتغري احلقائق العينة، اينة و عاملو 

  .حتليل احلقائق

  مدخل البحث .أ

 تصميم البحث  .1

الكمي هو البحث  .كميال البحثعلى استخدم مدخل هذا البحث 

مث يتطور  ابأسس خربهت ةمدخل يبدأ من النظريات أو فكرة العامل أو فهم الباحث

أما عند  1ويفوض املسائل وحلها لنيل تصحيح حقائق التجريب يف امليدان.

 خالل من النظريات بعض الختبار طريقة هو الكمي البحثجوليانشة نور 

 أهدافاملتغري بحث الكمي أن يكون و أمهية ال 2.املتغريات بني العالقات دراسة

 3البحث و لديهم املعروف يف كل متغري على استعداد للعمل.

تأثري املتغري احلري   الباحثة باستخدم البحث الكمي ملعرفة  فاهدأوكان 

كّل متغري )مهارة القراءة( ولتحليل تأثري   يعاب اإلعراب( على املتغري املقيد)إست

 
1 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 63 

2 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 

2011), h. 32 
3 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis ,................. h. 9 
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(. وإختارت regresi sederhanaباستعمال طريقة إحصائ على نوع البسيط )

رف مدى تأثري إستيعاب ه تريد الباحثة أن تع للبحث. ألنّ  الباحثة هذا النوع

 اإلعراب على مهارة القراءة.

 نوع البحث .2

حبث اإلرتباط هو  (. korelasiاإلرتباط ) حبثنوع هذا البحث هو 

 حبث طريقة ت الباحثةاختيار . املتغريات بني العالقة درجة تناقش اليت دراسةال

 يف االختالفات عالقة أي أكثر، أو متغريين بني العالقة سيدرس ألنه االرتباط

 هو االرتباط حبث و عندى سوكردى 4.األخرى املتغرياتعلى  واحد متغري

  بني العالقة مستوى و عالقة كانت  إذا ما لتحديد احلقائق مجع تتضمن دراسةال

ع البحث اإلرتباط، ملعرفة تأثري لذلك، تستخدم الباحثة نو  5.أكثر أو متغريين

الصف الثامن  يف املدرسة املتوسطة لطالب ستيعاب اإلعراب على مهارة القراءة ا

 اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار. 

 

 

 

 
 

4 Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 48 
5 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 166 
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 مكان البحث .ب

املدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف هذا البحث هومكان البحث املستخدم 

م. ختتار الباحثة هذه املدرسة 2020-2019احلكومية األوىل باليتار للعام الدراسي 

اللغة العربية يف هذه املدرسة وتصادف هذه املدرسة الصعوبات يف  ألن فيها تعليم

  اللغة العربية.اجنازات التعليم والسيما يف تعليم 

 ة والعينةاينوالمعالسكان  . ج

 ( Populationالسكان ) .1

السكان هو موضوع أو الشخص أن يسكنوا يف والية و أن يكون شروط 

و عند برهان  6معني بعلق مبسائل البحث، أو كل شخص يف مكان البحث. 

وكان  7مجيع موضوع البحث حىت يكون مصدر احلقائق للبحث. السكان هم

املتوسطة  درسةامل يفطالب الصف الثامن السكان يف هذا البحث هم مجيع 

طالبا. وجد من أعداد  337يتار الذين بلغ عددهم ىل بالو اإلسالمية احلكومية األ

 الطالب الصف الثامن كما يلى:

 

 

 
6 Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data 

Skunder, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 74 
7 Burhan Bungin,  Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 99 
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 الثامنعدد الطالب الصف  3.1الجدال 

 مجلة الطالب  الثامن الصف  رقم
1 8.1 31 
2 8.2 32 
3 8.3 33 
4 8.4 32 
5 8.5 32 
6 8.6 32 
7 8.7 32 
8 8.8 32 
9 8. eks1 31 
10 8. eks2 32 
11 8.pdci 18 

 337 اعداد الطالب 
  

 (Samplingاملعاينة ) .2

العينة الذي ميلك اخلصائص   إلختيار أو ألخذ طريقةال املعاينة هي

املناسبة. كان أسلوب املعاينة على قسمني هي املعاينة اإلحتمالية واملعاينة غري  

تنقسم أسلوب املعاينة على قسمني هي املعاينة اإلحتمالية  8اإلحتمالية. 

(Probability Sampling( واملعاينة غري اإلحتمالية )Non Probability 

Samplingادفةباحثة هنا املعاينة اهلدم ال(.  وتستخ (Purposive Sampling هي )

 
8 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 13 
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األسلوب الذي تستخدم لتأخذ العينة من السكان بأهدف معني )بإختيار من 

( يف هذا البحث Purposive Sampling) أسلوب املعاينة اهلادفة 9املدرس(.

باستخدم النطر يف قدرة الطالب من الفصل لديهم قيمة كبرية يف املدة اللغة  

 عربية.  ال

 ( Sampelالعينة ) .3

 10والعينة هي بعض من السكان، والعينة متلك الصفة املستوية بالسكان.

ريكونطا يقول ألوفقا  11العينة هي توكل من السكان. اوقال سوهارمسي أريكونط

  كله حىت تكون العينة هيأنه " إذا كان األعضأ أقل من مائة، افضل من ذلك  

  %15-10كبريا، فيكون أخذه بني   لسكان. ومع ذلك، إذا كان عدد األعضأا

 أو أكثر."  %25-15أو 

تأخذ الباحثة لصف الثامن، ا لبالط 337 اليت تتكون على من السكان

أن يكون العينة هلذا البحث. لذلك، ختتار  ابطال 63السكان و حيث من  25%

املدرسة املتوسطة  2و  1: الطالب من الصف الثامن الباحثة العينة هنا

 اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار. 

 
 

9 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan………………………h. 64 
10 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 103 
11 Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.9 
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  هاومتغير  هامصادر الحقائق  .د

 مصادر احلقائق .1

كان مصدر احلقائق   12.ليحصل احلقائق أما مصدر احلقائق هو موضوع

 قسمني،  كما يلي:

طالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة احلكومية املصدر األساسي هو  ( أ

 األوىل باليتار. أما يؤخذ احلقائق من نتائج اختبار التعليم يف مهارة القراءة.

الوثائقة. تتكون الوثائقة من صورة التعليم وسرية املدرسة هو  املصدر الثنائي  (ب

املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار ودفرت األرقام لطالب الصف 

 الثامن باملدرسة املتوسطة احلكومية األوىل باليتار.

 متغري احلقائق .2

و  13تكون موضوع البحث.لتنوعة املعالقة القال أريكونطا، املتغريات هي 

 يف هذا البحث تكون متغريَْين، ومها كما يلي: 

 Independent Variable (X)املتغري احلرى  ( أ

أما متغري احلرى  14. ملتغري احلرى هو متغري الذي يؤثر على املتغري املقيدوا

 ستيعاب اإلعراب.هنا ا

 
12 Ibid., h. 126 
13 Ibid.,  h. 129 

14 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar 

Maju, 2002), h.48 
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 Dependent Vaiable (Y)  املتغري املقيد  (ب

وهو الذي يصري  15ر على املتغري احلرى.واملتغري املقيد هو املتغري املؤث

هي مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة  متغري املقيد

 اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار. 

 حقائقطريقة جمع ال .ه

ألدوات جلمع احلقائق اإلشارة ملعرفة نتيجة طريقة مجع احلقائق هي بعض من ا

 البحث كما يلي:كانت طريقة مجع احلقائق املستخدمة يف   16. البحث

 الوثائق .1

، و أو متغريات املكتوبة من الرسائلالوثائق هو يبحث عن كل شيئ 

إستخدمت الباحثة يف  17التصوير، و الكتب، و اجلريدة، و اجملالت و غريها.

 كتوبة عن مالمح املدرسة، و هيكلاملعلومات املهذه الطريقة للحصول على 

تنظيمي للمدرسة، و عدد من املعلمني و املوظفني، و غريها من احلقائق املكتوبة 

 املطلوبة من هذه الدرسة.

 

 

 
15 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 48 
16 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif,…………. h. 123 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,……….h. 274 
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 اإلختبار .2

حد العناصر املهمة يف التقومي التعليم. يقصد االختبار اإلختبار هو أ

تستخدم الباحثة  18لتناول صورة فكرية عن الكفاة اليت ميلك الطلب يف التعليم.

ب فيما يتعلق بقدرة إحابة للطال  بار إىل احلصول على نتائج التعليمهذا اإلخت

تؤدي إختبارات ل. ميكن رؤية أسئلة اإلختبار يف املرفق. االطالب على السؤ 

التحصيل العلمي اليت تفي مبطلبات أداة القياس اجليدة إىل نتائج تعليمية دقيقة. 

املتعلقة  ائج التعلم اجليدةاملصطلحات الىت جيب الوفاء هبا لتكون أدة قياس لنت

 .بالصحة والثبات

 أدوات البحث .و

ة تستخدم لقياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية اليت  اة البحث هي أدواأد

إذن أدوات البحث هي أدوات أو تسهيالت تستخدم يف حتديد  19متت مالحظتها.

أو مجع احلقائق الالزمة لإلجابة على مشكالت اليت مت فحصها يف إحدى 

 الدراسات.

(. Reliability( و الثبات )Validity) التصديق الصحيحةات البحث أدو يف 

األدوات يف واختيار الثبات.  التصديقار الباحثة أدوات البحث باختي فلذلك متتحن

 
18 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN 

Press, 2010), h. 8-9 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 148 
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اإلختبار اإلختبار القراءة  ملعرفة كفاءة مهارة القراءة و . انهذا البحث هو إختبار 

استيعاب اإلعراب لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة ملعرفة  الكتابة

 . اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار

 إختبار .1

اإلختبارين مها إختبار القراءة و إختبار  يف هذا البحث تستخدم الباحثة

الكتابة. إلختبار القراءة، تأخذ القراءة من كتاب الطالب "درس اللغة العربية 

فصل الثامن" باملوضوع "املبارة كرة القدم". و إلختبار  2013منهج التعلم 

يف  "مباراة باملوضوع عن القراءة  اسئلة 10يعين  الكتابة تتكون اإلختبار املكتوب،

هذا مادة اإلختبار من الباب الالعبون الرياضيون. استخدمت كرة القدم". 

الباحثة اإلختبار على مادة يف تدريس اللغة العربية يف املدرسة لصف الثامن للعام 

2019/2010 . 

 حتليل إختبار الكتابة .2

خارج  بحث، إجراء اختبار على اجملتمععطى إىل عينة الاملقبل اإلختبار 

( Reliability( و الثبات )Validity) دفها ملعرفة درجة التصديقلعينات. أها

 ألدوات. ل
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 (Validity Test) إختبار التصديق ( أ

تعمل  الصحيحة أم غريها فالباحثة ملعرفة األدوات املستعملة

بأساس  20هي تقيس ما تريد أن تقيس.  التصديق. اإلختبار التصديق

أسئلة استعملت الباحثة  10قدم" و القراءة باملوضوع "مبارة يف كرة ال

(. validitas empirisالتجريب )  ( و تصديقvaliditas ahliاألهلى ) تصديق

و استعمل  (.امللحقاتعلى األهلى تستطيع أن تنظر يف ) و تصديق

ة استخدمت الباحثة مبساعدالتجريب يف هذا اإلختبار البجث.  تصديق

SPSS 18،0حلساب إختبار التصديق . 

درجة  لذلك،  α=%5بقياس  tabelr>xyrهو   كان إختبار التصديق

كما    korelasi r، على اساس تصديق األسئلة إذا كانت نتجة اإلختبار

 21يلي:

 درجة التصديق 3.2الجدول 
 تقدير Corrected Item-Total منرة
 تصديقنقص  0،000-0،199 1
 قليل  تصديق 0،200-0،399 2
 تصديق كفاءة  0،400-0،599 3
 تصديق 0،600-0،799 4
 تصديق جدا 0،800-1،000 5

 
20 Sukardi, Metodologi Penelitian…………….. h. 121 
21 Riduwan, Metodologi dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2004) h. 110 
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 ( Reliability Testإختبار الثبات ) (ب

الثبات هي مستوى تناقس األداة. اختبار الثبات فيما يتعلق 

أ إذا كان االختيار دقيقا وموثيقا وفقا ملعايري حمدودة مسبقا. باألسئلة، 

يعطي دائما نفس النتائج عند اختبار  إن االختبار ميكن متساويا إذايقال 

الثبات هو ميلك صفة   22فرض خمتلفة. الوقات أو األيف نفس اجملموعة يف 

ب إختبار حلسا SPSS 18،0صدق. يف هذا اإلختبار الثبات مبساعدة ال

 الثبات.

α و  tabelrأكرب من   hitungrالثبات بإلختيار إذا كان إختبار 

 23أدوات البحث كما يلى:( وأل ساس لثبات من ،050)

 درجة الثبات 3.3الجدول 

 تقدير Corrected Item-Total نمرة
 منخفض جدا  0.000-0،199 1
 منخفض  0،200-0،399 2
 الكفاية  0،400-0،599 3
 عالية  0،600-0،799 4
 عالية جدا  0،800-1،00 5

 

 

 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,…………, h. 257 
23 Riduwan,  Metode dan Tekknik Menyusun Tesis…………..h. 110 
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 الحقائقطريقة تحليل  .ز

حتديد األثر الكمى لتغري حدث على أو من خالل لتقدير  حتليل احلقائق هي

كان حتليل احلقائق املستخدم يف هذا البحث يسمى بالتحليل  24حدوث أخر.

 االحصائي ألنه يستخدم الرمز اإلحصائية. وأما حتليل احلقائق يف هذا البحث هي:

 ( Uji Prasyaratاختبار الشرطى ) .1

اختبار إلحندار البسيط  لشرطى هو اختبار الذي يستخدم قبلاختبار ا

 إختبار اخلطية و  إحندار البسيط.  و الطبيعيةوهو  بالستخدام إختبار 

 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية ( أ

أجريت اإلختبارات ملعرفة ما إذا كانت احلقائق صايف من كل 

متغريات التوزيع الطبيعي أم ال. و إستعملت طرائق لإلختبار الطبيعية احلقائق 

-chi)إستعمال قرطاس عن فرصة طبيعية، إختبار تشي مربع هناك: ب

kuadrat)( إختبار ليليفورس ،lilieforsو طريقة كولوجمروف،)- مسرينوف

(smirnov-kolmogorov و ،)SPSS.25  يف هذه الدراسة الصيغة املستخدمة

و تستخدم (. kolmogorov-smirnovمسرينوف )-هي إختبار كولوجمروف

 
24 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

h. 29 
25 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya  ilmiah, 

(Jakarta: Prenada Media, 2016) .h. 174 
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طور إختبار الطبيعي تستطيع أن   .SPSSالباحثة إلختبار الطبيعية مبساعدة 

 .حقاتتنظر يف املال

-واختاد القرارات على أساس اإلحتمال عينة واحدة كولوجمروف

 26مسرينوف اإلختبار، هي:

 و التوزيع الطبيعي 0،05اذا كان درجة إحتمال أكرب من  (1

 و التوزيع غري الطبيعي 0،05اذا كان درجة إحتمال أقل من  (2

 (Uji Homogenitasإختبار التجانسي )  (ب

عينات التباين ار ملعرفة إذا كان أو مل يكن يستخدم هذا االختب

ة أمهية  و يف هذا البحث اختبار التجانس على عين 27موحدة من اجملتمع.

جدا، ألن الباحثني تنوى ان نتائج احلقائق البحثية و البحوث مأخودة من 

اجملتمع. يف هذا اإلختبار التجانس، استخدمت الباحثة مبساعدة برنامج 

SPSS 18.0 for Windows.  تأويل اإلختبار املتجانس تستطيع أن تنظر اىل

  0،05قيمة أقل من فذلك احلقائق متجانس. اذا  0،05أكرب من إذا قيمة 

فذلك احلقائق غري متجانس. خطوة اإلختبار املتجانس تستطيع ان تنظر يف 

 مالحقات.

 
26 Sidney Siegal, Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Gramedia, 

1997), h. 56-60 
27 Ibid., h. 289 
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 (Uji Linearitasاختبار اخلطية ) (ج

إستعملت الباحثة إختبار نوع اإلحندار. يهدف إختبار اخلطية ملعرفة  

قة اخلطية بني متغريين. و إختبار اخلطية إحدى من شروط لتحليل فيه عال

 α< Sig. Deviation fromار البسيط. النظام ليثبت اخلطية بنسبة إحند

Linearity 0.05. و=  α .28 ب إختبار اخلطية و تستخدم الباحثة حلسا

 كمرافقة.    SPSS، كما اخلطوات SPSS ساعدة برامجمب

 (Analisis Regresi Sederhanaتحليل إنحدار البسيط ) .2

املعلقة أو التأثري متغري احلرى على متغري  استخدم إحندار البسيط إلختيار 

الرباط. و ملعرفة متغري الرباط من متغري احلرى و احلقائق هي احلقائق من مقياس 

. و تستخدم hitung<FtabelF كان إحندار البسيط هو  29(.skala intervalمسافة )

 .SPSS 18،0ب إحندار البسيط مبساعدة الباحثة حلسا
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