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  الباب الثالث

  منهج البحث

هذا الباب حيتوى على (أ) تصميم البحث, (ب) متغريات البحث (ج) السكان   

 أداة الشعريةو) ( تقنيات مجع البيا�تواملعاينة والعينة (د) البيا�ت و مصادر البيا�ت (ه) 

  .تقنيات حتليل البيا�ت(ح)  أداة البحث(ز) 

 تصميم البحث  .أ

 مدخل البحث .١

، جيب أن يكون الباحث قادرًا على اختيار واستخدام منط البحث بحثيف ال  

الصحيح. واهلدف من ذلك هو أن حيصل الباحث على صورة أوضح ملشاكل الباحثني 

 وكيف استخدم الباحثون للتخفيف من حدة املشاكل. 

ملستخدم ا يف هذه الدراسة، كان النهج البحثواستناداً  إىل املشاكل اليت نوقشت   

�جاً كمياً. و�ج البحث الكمي هو البيا�ت اليت تتصل �ألرقام أو األرقام، املستمدة 

لى حد سواء، عن طريق حتويل البيا�ت من القياسات واملستمدة من القياسات ع

 جتميعها بشكل مث ولذلك، تتم معاجلة البيا�ت اليت ١النوعية إىل بيا�ت كمية.

                                                           

 1 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2012), Hal. 191. 
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إحصائي إضايف من خالل حتليل وصفي واستنتاجي حبيث ميكن تفسريها بشكل 

  صحيح.

أساليب البحث الكمي ميكن تفسريها على ا�ا طريقة البحث  sugiyonoقال   

فلسفة الوضعية، وتستخدم للبحث على جمموعات معينة أو عينات، على أساس 

وتقنيات أخذ العينات، وعادة ما يتم بشكل عشوائي، ومجع البيا�ت �ستخدام أدوات 

  ٢ددة سلفا.حمة �دف اختبار فرضية البحث، وحتليل البيا�ت الكمية / اإلحصائي

فلسفة الوضعية النظر يف األعراض/ الظواهر ميكن تصنيفها، �بتة نسبيا، ملموسة،   

، وعالقة األعراض هو سبب النامجة. يتم إجراء البحوث بشكل عام على لوحظ، قياس

ياغة ، حيث للرد على صعينة. عملية البحث هي استنتاجية جمموعة معينة أو ممثل

املشكلة يستخدم مفهوم أو نظرية حبيث ميكن صياغتها فرضية. ومت اختبار هذه الفرضية 

البحث.   ةية. مجع البيا�ت املستخدمة أدوايف وقت الحق من خالل مجع البيا�ت امليدان

صفية أو و  ة�ستخدام إحصاءمجعها بشكل كمي  كما يتم حتليل البيا�ت اليت مت

استنتاجية حبيث ميكن استنتاج أن الفرضية قد صيغت أم ال. يتم إجراء البحوث الكمية 

بشكل عام على العينات املأخوذة بشكل عشوائي، و�لتايل ميكن تعميم استنتاج نتائج 

٣البحث يف السكان حيث مت أخذ العينات.

                                                           

 2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 14 
 3 Ibid., Hal 14 

http://www.bing.com/translator
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 نوع البحث .٢

الرتباط. �ستخدام نوع حبث ا ة�ج البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو �ج كمي  

أن العالقة السببية يف حني  ٤قة متغري �خر.االرتباط هو دراسة �دف إىل معرفة عال

) ية. حىت هنا هناك اثنني من املتغريات املستقلة (املتغريات اليت تؤثرهي عالقة سبب

  لقراءة.املفردات على مهارات ا إستعاب�دف الدراسة إىل حتديد �ثري  ٥والتابعة (تتأثر).

 (x)فردات إستعاب امل نت املتغريات اليت سيتم فحصها هي، كابحثيف هذه ال  

ى . الرسم البياين لتصميم حبثه علمتغّري مستمرّ ) yالقراءة ( ة، بينما مهار متغّري مستقلّ 

  النحو التايل.

  : التصميم البحث٣٫١ صورة 

             

 

 

  البيان :

X  ّ(إستعاب املفردات) : متغّري مستقل   

                                                           

 4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2005), Hal.22 
 5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 59 

Y X 
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Y  ّ(مهارة القراءة) : متغّري مستمر  

 متغريات البحث  .ب

جيب نصح الباحثني بعدم إجراء دراسة، وهي أداة حبثية. وفقا لسوهارسيمي   

ل يف حني أنه وقا ٦أريكونتو، املتغريات هي كائنات حبثية أو ما هي نقاط اهتمام الباحث.

Syofian Siregar ،متغريات البحث هي املفاهيم اليت هلا قيم خمتلفة، سواء الكمية والنوعية ،

  ٧ميكن أن ختتلف يف القيمة. واليت

  يف هذه الدراسة هناك نوعان من املتغريات: 

 (Independent Variable) ستقلّ املتغّري امل .١

 ليتا املتغريات أو التحفيز متغريات هي (Independent Variable) املستقل املتغري  

 أو �ا التالعب وأ املتغريات قياس يتم متغري هو احلر املتغري. أخرى متغريات على تؤثر

 هذه يف احلر املتغري ٨.مالحظة ميكن امعان عالقة لتحديد الباحثني قبل من اختيارها

مية املدرسة املتواسطة اإلسال السابع الصف يف طالب إستعاب املفردات هو البحث

 بليتار. ١احلكومية 

                                                           

 6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal.161 
 7 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan 
Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 
Mandiri, 2017), Hal. 10 
 8 Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal. 54   
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 (Dependent Variable)التابع تغّري امل .٢

 جابةاست أو فعل رد توفر اليت املتغريات هي (Dependent Variable) التابع املتغري  

 لتحديد وقياس اتاملتغري  مالحظة يتم متغري هو املنضم املتغري. حر مبتغري االتصال عند

 اراتمه هي البحث �ذه مستمر املتغريات كانت ٩.احلرة املتغريات عن النامجة التأثريات

  بليتار. ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  السابع الصف لطالب القراءة

 السكان واملعاينة والعينة  .ج

 (Population)السكان  .١

 لصفاتا بعض هلا اليت املواضيع أو األشياء من تتكون معممة منطقة هي السكان  

 هي السكان فإن و�لتايل ١٠.سحبها مث ومن للتعلم الباحثون حددها اليت واخلصائص

 الباحثني بلق من وضعت معينة خصائص هلا اليت واألشياء املوضوعات من تتكون منطقة

 .اخلتام يف انسحبت مث ومن للتعلم

طة املدرسة املتواس السابع الصف طالب من الدراسة هذه يف الطالب مجيع كان  

 :يةالتال ية الصف التوزيعات مع طالبا ٣٨٤ جمموعه ما معبليتار  ١اإلسالمية احلكومية 

 : تلخيص عدد الطالب يف الصف السابع ٣٫١اجلدول 

 عدد الطالب الفصل عدد الطالب الفصل

                                                           

 9 Ibid., Hal. 54 
 10 Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: Alfabeta 2016), Hal.117 
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VII-1 ٣٠ VII-7 ٣٢ 

VII-2 ٣١ VII-8 ٣٢ 

VII-3 ٣٣ VII-9 ٣٣ 

VII-4 ٣٢ VII-10 ٣٣ 

VII-5 ٣١ VII-11 ٣١ 

VII-6 ٣٤٩  مجلة ٣١ 

 

 هم الدراسة هذه يف السكان مجيع أن على يستدل ،أعال اجلدول إىل واستناداً  

 بلغ الذي بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  السابع الصف طالب مجيع

 ،٨-٧ ،٧-٧ ،٥-٧ ،٤-٧ ،٣-٧ ،٢-٧ ،١-٧الصف  من طالباً  ٣٨٤ جمموعه

١١ -٧ ،١٠-٧ ،٩-٧. 

    (Sampel)العينة .٢

 نالذي السكان عن ممثلون أو جزئياً  هي العينات فإن ،Suharsimi Arikuntoقال   

 والغرض ١١.ينةع ثالبح نتائج تعميم نعتزم عندما عينة البحث ويسمى. حبثهم جيري

 جزء ةمراقب طريق عن البحث موضوع عن معلومات على احلصول هو العينات أخذ من

 دف� ذلك، على وعالوة. البحثية األشياء عدد يف اخنفاض وهو السكان، من فقط

                                                           

 11 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta 2013), Hal. 174 
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 الواقع يف حىت ١٢.مصاغة فرضية واختبار وتنبؤ تقييم إجراء إىل العينات أخذ عملية

 .السكان أساس على املعممة البحوث عينات تكون أن ميكن

  (Teknik Sampling)  املعاينة .٣

 على يكن مل الدراسة، هذه يف ١٣.العينات أخذ تقنيات هي العينات أخذ تقنيات  

 جزئياً  ؤخذي أن ميكن ولكن السكان، بني املوجود �كمله املوضوع يفحص أن الباحث

  . عينة أنه على إليه يشار ما غالباً  أو العينات أخذ لتقنية وفقاً 

 من أقل املوضوع هذا يكون عندما العينات، أخذ يف Suharsimi Arikunto لقا  

 الكبرية، املواضيع من عدد كان إذا ولكن. شيء كل يؤخذ أن األفضل فمن ،١٠٠

 اختار البحث هذا يف ١٤.أكثر أو ٪٢٥-٢٠ أو ٪١٥-١٠ بني تؤخذ أن ميكن

=  ٣٤٩) × ٢٥:١٠٠( طالبا ٣٤٩ من ٪٢٥ إىل تصل عينات ألخذ الباحثون

  .طالبا ٩٦ جمموعة ما مع العينات من فصول ٣ الباحثون أخذ لذلك ٨٧٫٢٥

 العينات عمواضي ألن العينات، هذه مثل الباحثون �خذ الذي للسبب �لنسبة أما  

 Suharsimi قال. VALID اختبار تسهل أن وميكن احلاليني السكان من متثل أن ميكن

                                                           

 12 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2004), Cet. Ke-7, Hal 55-56 
 13 Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: Alfabeta 2015), Hal. 81 
 14 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta 2013), Hal.112 
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Arikunto يف يناتع أخذ ميكن السكان، من كبري عدد يف أنه يستنتج أن ميكن أعاله 

  .   السكان من جزء

. ثالبح يف العينات لتحديد املستخدمة التقنيات هي العينات أخذ تقنيات  

 أخذ تقنيات .خمتلفة تقنيات استخدام ميكن الدراسة يف املستخدمة العينات لتحديد

. (Random Sampling) عشوائية عينات أخذ هي البحث هذا يف املستخدمة العينات

 مت أو شوائيةع بطرق السكان من عينات ألخذ تقنية هي العشوائية العينات أخذ تقنية

 .عشوائًيا إنشاؤها

  (Data dan Sumber Data) البيا�ت و مصادر البيا�ت  .د

 (Data)البيا�ت  .١

  ١٥.حبث موقع من عليها احلصول مت حبث كائن حول مادية معلومات هي البيا�ت  

 على اإلجا�ت وأ الفرضيات الختبار البحث يف مجعها مت اليت البيا�ت استخدام يتم

 ألخذ كأساس خدمستست عليها احلصول مت اليت البيا�ت ألن صياغتها، مت اليت األسئلة

 النتائج لىع حتتوي اليت الصحيحة البيا�ت هي املدخلة والبيا�ت االستنتاجات،

 .البحث لنتائج سجل هي البيا�ت فإن ولذلك ١٦.والعدد احلقيقة من كل البحث،

  (Sumber Data)مصادر البيا�ت .٢

                                                           

 15 Burhan Bungi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: Permata Media, 
2004), Hal.119 
 16 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal.52 



٥١ 
 

 
 

 والبيا�ت ليةالداخ البيا�ت مها نوعني، إىل البيا�ت متييز ميكن للمصدر، ووفقاً   

 داخل من رهامصد أو عليها احلصول يتم اليت البيا�ت هي الداخلية البيا�ت. احملددة

 من يهاعل احلصول يتم بيا�ت هي اخلارجني بيا�ت أن حني يف). منظمة( مؤسسة

 البيا�تو  األولية البيا�ت مها نوعني، إىل بيا�ت اخلارجني وتنقسم. الوكالة خارج

  . الثانوية

 الذين خاصاألش قبل من مباشرة مجعها يتم اليت البيا�ت هي األساسية البيا�ت  

 �ستخدام أو لةاملقاب خالل من عليها احلصول يتم اليت والبيا�ت. البيا�ت يستخدمون

 يتم ال اليت يا�تالب هي الثانوية البيا�ت. األولية البيا�ت على أمثلة هي االستبيا�ت

 من عليها صولاحل مت اليت البيا�ت. �لبيا�ت املعين الشخص قبل من مباشرة مجعها

 وميكن ١٧.ةالثانوي البيا�ت على أمثلة هي التهام ألغراض مؤسسة من أو الشركة تقارير

 مأخوذة يا�تب هي الباحث عليها حصل اليت البيا�ت أن أعاله التعرض من استنتاج

 .بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية   البيا�ت من

  (Tenik Pengumpulan Data)تقنيات مجع البيا�ت  .ه

 ثالبح يف البيا�ت مجع للباحثني ميكن اليت الطرق هي البيا�ت مجع تقنيات  

 الرئيسي لغرضا ألن الدراسة، يف ية أهم األكثر اخلطوة هي البيا�ت مجع تقنيات. امليدانية

                                                           

 17 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011) 
Hal. 80 
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 جدا، هامة خطوة البيا�ت مجع فإن ولذلك، ١٨.البيا�ت على احلصول هو البحث من

 بيا�تال على للحصول الدراسة، هذه يف .املصاغة الفرضيات الستخدام مفيدة وهي

  :التالية الطرق �ستخدام الالزمة

  (Tes) اإلختبارات .١

 دمةاملستخ األدوات من وغريها التمارين أو األسئلة من سلسلة هي االختبارات  

 يف ١٩.موعاتا� أو األفراد ميلكها اليت واملواهب ةوالقدر  والذكاء املعرفية املهارة لقياس

. الطالب قراءةال ومهارة املفردات إستعاب لقياس اختبارين استخدام مت الدراسة، هذه

 كلش استخدام هو القراءة ومهارات املفردات إستعاب لقياس املستخدمة املادة شكل

 .موضوعي اختبار

  (Dokumentasi) الوثيقة .٢

 ملستنداتا تكون أن ميكن. مرة اليت ثلألحد سجل وهي الوثيقة سوجييونو وقدم  

 الو�ئق �دف البحث، هذه يف ٢٠.ما شخص من ضخمة أعماًال  أو رسومات أو كتابة

 الصور ثلم االختبارات، على العمل أثناء الطالب أنشطة عن بيا�ت على احلصول إىل

                                                           

 18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R & D), (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 308 
 19 Ibid., Hal.193 
 20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2016) Hal.329 
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 املدرسةوملف  للبحث، كموضوع الطالب وأمساء الطالب، عمل اختبار ونتائج

  بليتار. ١اإلسالمية احلكومية  املتواسطة

   (Kisi-Kisi Instrumen) أداة الشعرية  .و

. املتغرية قراءةال ومهارة املفردات إستعاب متغري: متغريين على البحث هذا حيتوي  

 هو يا�تالب اسرتجاع أداة يف. مراحل عدة خالل من الصك بنود إىل املتقدمة املتغرية من

  :البحوث بيا�ت على للحصول املستخدمة األجهزة شبكات يلي وفيما .السؤال

 املفردات إستعاب ةأدا .١

 لقة،املط اإلجابة مع مفصل اختبار هو الدراسة هذه يف املفردات إستعابأداة   

 ةاألدا تقتصر. الصحيحة غري لإلجا�ت ٠ ودرجة الصحيحة لإلجا�ت ١ درجة وهي

 اللغة اختبارات من مدةاملست املتقبلة السلبية املفردات على فقط املفردات إستعابالتالية 

  ٢١.Djiwandono حددها اليت

 املفردات إستعاب: أداة  ٣٫٢اجلدول 

  اإلندونيسية العربية منر السؤل مؤشر إستعابجنس 

  ٣ ٣ ٧ ,٤ ,١ (kata benda) إسم )(Produktif ا�زي

  ٤ ٤ ١٠ ,٨ ,٦ ,٣ (kata kerja) فعل

  ٣ ٣ ٩ ,٥ ,٢ (kata sifat) نعت

                                                           

 21 Djiwandono, Soenardi, Tes Bahasa: Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, 
(Jakarta: Indeks 2011) 
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  ١٠ ١٠ مجلة السؤل

 اداة مهارات القراءة .٢

 قة،مطل إجابة مع اخليارات متعدد سؤال هو البحث هذا يف أداة مهارات القراءة  

  للخطأ. ٠ والنتيجة للحق ١ وهو

  : أداة مهارات القراءة ٣٫٣اجلدول 

 مجلة منر السؤل مؤشر قدر إستطاعة

فهم معىن الكلمات  ابتدائي

 وفقا للقراءة

٥ ١٠ ,٨ ,٦ ,٤ ,٢ 

قادرة على اإلجابة على 

 األسئلة اليت جتيب يف

 اخلطاب

٥ ٩ ,٧ ,٥ , ١,٣ 

 ١٠ مجلة السؤل

  (Instrumen Penelitian)أداة البحث  .ز

 اليت ةواالجتماعي الطبيعية الظواهر من كل لقياس تستخدم أداة هي البحث أداة  

 بيا�ت تتمتع ولكي ٢٢.البحث متغريات تسمى الظواهر هذه كل وحتديدا لوحظت،

                                                           

 22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2016), Hal. 148 
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 وتشمل ٢٣.جيدة قياس كأداة مؤهلة تكون أن جيب الكفاية، فيه مبا عالية جبودة البحث

  :يلي ما الدراسة هذه يف املستخدمة األدوات

   (Uji Validitas) اختبار الصالحية .١

 ويقال .صحته أو الصك صحة من التحقق مستوى يبني مقياس هي الصالحية  

 فتكش أن وميكن فيه مرغوب هو ما قياس على قادرة تكون عندما صاحلة األداة إن

 مدى إىل لصكا صالحية ارتفاع ويشري. صحيح بشكل حبثه مت متغري من بيا�ت عن

 الختبار الدراسة، هذه يف ٢٤.املقصودة الصالحية فكرة عن ا�معة البيا�ت احنراف عدم

 خالل من (expert judgment) الصالحية اختيار صحة الباحثني جعلت الصك، صحة

  .البحث أداة دراسة

 الحيةوالص اخلارجية الصالحية ومها الختبارها، وفقا الصالحية من نوعان هناك  

 لصكا أجزاء بني توافق هناك يكون عندما الداخلية الصالحية وتتحقق. الداخلية

 من ااختباره مت الداخلية الصالحية ذلك يف مبا الدراسة، هذه يف ٢٥.ككل والصك

 العنصر يف الدرجات ترتبط بند، كل صحة اختبار أجل من. احلبوب حتليل إجراء خالل

 ٢٦.اإلمجالية �لنتيجة إليه املشار

                                                           

 23 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011) 
Hal. 81 
 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), Hal. 211 
 25 Ibid., Hal. 212 
 26 Ibid., Hal. 215 
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  (Uji Reliabilitas)اختبار املوثوقية .٢

 الستخدامها يكفي مبا ما �داة الوثوق ميكن �نه واحد شعور إىل املوثوقية وتشري  

 موثوقة يا�تب واملوثوقة املوثوقة األدوات وستنتج. �لفعل جيدة البيا�ت جلمع كأداة

 فهي لذلك ثوقية،�ملو  الوثوق ميكن. ما شيًئا املزرعة مستوى على املوثوقية تظهر. أيًضا

     ٢٧.موثوقة

. الداخلية يةواملوثوق اخلارجية املوثوقية ومها املوثوقية، من نوعان هناك عام، بشكل  

 الصك، من البيا�ت أساس على أجريت اليت الدراسة يف الصك موثوقية حساب بسبب

  ٢٨.الداخلية املوثوقية ينتج فإنه

. واحد ختبارا نتيجة من البيا�ت حتليل خالل من الداخلية املوثوقية حتقيق يتم  

 وذوق الصك اسأس على التقنيات اختيار. الداخلية املوثوقية ملعرفة خمتلفة طرق هناك

 يف الداخلية قيةاملوثو  ملعرفة الباحثني قبل من املستخدمة التقنية استخدمت ٢٩.الباحثني

 اخلطوات. .SPSS 16.0 for Windows مبساعدة  Alpha Cronbach صيغة الدراسة هذه

 اختبار نتائج ةلقراء. خمتلف بشكل قراء�ا كيفية ولكن الصك صالحية الختبار مماثلة

 Cronbach’s لعمودا يف املوثوقية جدول إحصائية على نظرة إلقاء ببساطة الناتج املوثوقية

                                                           

 27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 221 
 28 Ibid., Hal. 222 
 29 Ibid., Hal. 223 
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Alpha .إذا ������� > ������� إذا أنه حني يف. املوثوقية أداة ������ <  فإن ������

 Alpha(الصيغة لقياس دقة استخدام صغة ألفا كرونباخ  .به موثوق غري الصك

Cronbach( : على النحو التايل 

��� = (
�

� − 1
)(

1 − ∑ �
�
�

�
�
�

) 

  البيان:

  (Koefisien Alpha)دقة :    ���

  : مجلة السؤال   �

�
�

  اختالف مباراة كل السؤال:     �

�
�

  اختالف مباراة جمموعا:     �

X  :مباراة نتائج اختبار  

N  :مجلة مشرتك اختبار  

Y  :مباراة جمموعا  

 قيم بني رجا�اد ترتاوح اليت األدوات موثوقية عن للبحث ألفا صيغة استخدام يتم  

-١ مقياس تشكيلها يتم اليت تلك أو) ١٠٠-٠ أو ١٠-٠ املثال سبيل على( متعددة
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 تقصاءاالس على االعتماد لقياس املثال، سبيل على. ذلك إىل وما ٧-١ أو ٥-١ أو ٣

  ٣٠.الوصف منوذج حول أو

 (Teknik Analisis Data)تقنيات حتليل البيا�ت   .ح

 من وحداتو  وفئات أمناط إىل البيا�ت وفرز تنظيم عملية هو البيا�ت حتليل  

 كما العمل رضيةف مع صياغته وميكن املوضوع على العثور ميكن حبيث األساسية األوصاف

 ميكن حبيث ةجمدي بطريقة البيا�ت جتميع إىل البيا�ت حتليل ويهدف ٣١.البيا�ت تقرتح

 وصفي صائيإح حتليل هو الدراسة هذه يف املستخدمة البيا�ت حتليل. بسهولة فهمها

  .الفرضية واختبار لالختبار أساسي شرط وحتليل

 )Analisis Statistik Deskriptif(التحليل اإلحصائي الوصفي  .١

 أو صفو  خالل من البيا�ت لتحليل تستخدم إحصاءات هي الوصفية اإلحصائة  

 اجلمهور على قتنطب استنتاجات لتقدمي نية دون هي كما مجعها مت اليت البيا�ت وصف

. كمية بيا�ت يه حتليلها مت اليت البيا�ت الوصفية، البيا�ت حتليل يف ٣٢.التعميم أو

 القراءة ومهارات املفردات إستعاب لقياس درجة هي الدراسة هذه يف الكمية البيا�ت

   بليتار. ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  السابعة الطبقة من

                                                           

 30 Ibid., Hal. 239 
 31 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 
2008), Hal.208 
 32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2016), Hal. 208 
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 Statistical Product and Service للدراسة الوصفي التحليل على وساعد  

Solutions (SPSS) versi 16. 

 مرحلة االختبار االفرتاضات .٢

يفرتض االمتثال مع بعض االفرتاضات  (analisis korelasi)استحدام حتليل االحندار   

  األساسية قبل إجراء االختبار.

 (Uji Normalitas)إختبار احلياة الطبيعية   .أ

 �ستخدام حليلللت البيا�ت جلدوى مسبق اختبار هو البيا�ت طبيعية اختبار

 بيا�ت ةمعرف ميكن االختبار، هذا خالل من. البارامرتية غري أو املكافئة اإلحصائة

 غري أو بيعيالط التوزيع هو وهذا البيا�ت، توزيع من معروفًا شكًال  البحث نتائج

   ٣٣.الطبيعي

 كل من البيا�ت توزيع يتم كان إذا ما لتحديد العادية اختبار استخدام يتم

 �ستخدام به امالقي ميكن ال أو العادي التوزيع هو البيا�ت ملعرفة. عادةً  حبث متغري

  :التالية اخلطوات يلي وفيما. SPSS 16.0 for Windows مساعدة بر�مج

 إذا أي الذيل أمهية ٢ قيمة إىل ننظر أن هو العادي التوزيع بيا�ت لتحديد

 يه البحث متغريات أن استنتاج ميكن مث ٠٫٠٥ من أكرب قيمة له متغري كل كان

                                                           

 33 Misbahuddin Dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan 
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 هذا يف. عادة يا�تالب توزيع يتم عندما البيا�ت حتليل استئناف ميكن. عادة التوزيع

   .SPSS versi 16 بر�مج �ستخدام الطبيعي الوضع إجراء مت البحثي االختبار

عي يستخدم اختبار احلياة الطبيعية لتحديد ما إذا مت حتليل بيا�ت التوزيع الطبي

�ستخدام  (Kolmogorov-Smirnov)أم ال. إختبار احلياة الطبيعية �ستحدام اختبار 

أساس الختاذ قرار بشأن االختبار الطبيعية: إذا   .SPSS 16.0 for windowsبر�مج 

توزيع البيا�ت بشكل طبيعي. على العكس من  مث يتم ٠٬٠٥كانت قيمة امهية > 

  مث مل يتم توزيع البيا�ت بشكل طبيعي.  ٠٬٠٥ذلك, إذا كانت قيمة معنوية < 

 (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس   .ب

 سيتم ليتا البيا�ت جدوى اختبار حتليل شرط هو البيا�ت جتانس اختبار

 االختبارات دام�ستخ االختبار هذا يتعلق. حمدد إحصائي اختبار �ستخدام حتليلها

 وهلم tستقل م اختبار اختبار واختبار املقارن االختبار مثل امرتية،الرب  اإلحصائية

٣٤.جرا
  

ويهدف االختبار املتجانس لتحديد ما إذا كان بني املتغريات املستقلة وتعتمد 

 SPSS 16.0 for windowsالعالقة اخلطية متغري موجود أم ال. هنا استخدام الباحثون 

                                                           

 34 Misbahuddin Dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal.289 
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للنوافذ ال ختبار اخلطي. على أساس صنع القراءة يف االختبار املتجانس هو على 

  النحو التايل:

مث فإن االستنتاج هو أن هناك عالقة خطية ذات  ٠٬٠٥إذا كانت قيمة أكرب من  )١

داللة إحصائية بني الفصل التجرييب و التحكم. على العكس من ذلك, إذا كانت 

, مث االستنتاج هو عدم وجود عالقة خطية بني الفصل ٠٬٠٥قيمة أصغر من 

 التجرييب و التحكم.

مث استنتاج هناك عالقة خطية بني  ������هي أقل من   �������إذا كانت قيمة  )٢

 التجرييب والتحكم.

مث استنتاج هناك ال توجد غالقة خطية  ������أكرب من   �������إذا كانت قيمة  )٣

  بني فصل التجرييب و التحكم.

 (Uji Linieritas)مرحلة التحليل الختبار الفرضية   .ج

 كانت اءسو  البيا�ت، أمناط ملعرفة أساسي شرط اختبار اخلطية هو اختبار

 خلطي،ا االحندار �ستخدام االختبار هذا يرتبط. منقوشة غري أم خطية البيا�ت

  .خطًيا منطًا البيا�ت تظهر أن جيب لذلك
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 متغّري مستمرّ و  )X( متغّري مستقلّ  كان إذا ما معرفة إىل اخلطية اختبار يهدف

)Y( اختبار تخدام�س املتغريين كال اختبار جيب ذلك، ملعرفة. ال أم خطية عالقة له 

F الصيغة وهو ٪٥ أمهية مستوى على:  

���� =  
�����

�����
 

  البيان:

���� = ℎ���� � ����� ������ 

����� = ������ ������� ������� 

����� = ������ ������� ������ 

 خط يف ANOVA جدول إخراج يف التداخل خطي اختبار نتائج رؤية وميكن

sig Linierity .أقل األمهية قيمة تكون عندما خطية عالقة هلما متغريين إن ويقال 

 .٠٫٠٥ من

 (uji hipotesis)اختبار االفرتاضيات   .د

 املشاركة اتاملتغري  تكون حيث خطي احندار هو البسيط اخلطي االحندار حتليل

  ٣٥.األوىل الرتبة ومتغري )Y( منضم واحد ومتغري )x( املتغرياحلر ومها فقط، اثنني فيه

 إستعاب ثري� لتحديد اخلطي لالحندار بسيط حتليل استخدام مت الدراسة هذه يف
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مية املدرسة املتواسطة اإلسال يف السابع الصف طالب قراءةال مهارة على املوفقات

 الصيغة مع T-Test �ستخدام البسيط اخلطي االحندار اختباربليتار.  ١احلكومية 

 :٣٦التايل النحو على

�� =  
� − ��

��
 

 البيان:

�� = �������� � ��������, ������ ℎ����������� 

�� = ��������� ���� ��������� ������� � 

 :طريق عن املعياري االحنراف على احلصول ميكن

�� =  
��

�∑ �� −
(∑ �)

�

�

 

�� =
�

�∑ �� − � ∙ ∑ � − � ∙ ∑ ��
� − 2

 

 :يلي ما البسيط اخلطي االحندار حتليل يف ارالقر  اختاذ يتضمن

  (Analisis Korelasi) إرتباط مالحظة )١

 بني العالقة أو االرتباط حتليل حول القراءة واختاذ ، Priyatnoوفقال  

 outputمنوذ  ملخص العمود يف االرتباط معامل نرى أن هو Y ملتغري X املتغريات
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Model Summary  اإلخراج R .العمود يف الرقم كان إذا R مث ،١ من يقرتب 

  ٣٧.�لعكس العكس كوكذل قريبة والتابعة املستقلة املتغريات املتغريات بني العالقة

 ٣٨:التايل النحو على R القيم تفسري تصنيف أريكونتو، سوهارسيمي

 Interpretasi nilai r:  ٣٫٤اجلدول 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah (tak 

berkorelasi) 

 )Koefisien Determinasi(معامل التصميم  )٢

 يف تغيرية مت الذي االرتباط ملعامل الرتبيعية النتيجة هو التحديد معامل  

 متغريات مقابل X متغري �ثري كيفية معرفة إىل يهدف وهو. املئوية النسبة شكل

Y  .املتغري �ثري كيفية ملعرفة X املتغري إىل Y ملخص اجلدول يف إليها ينظر أن هو 

 ٣٩املئوية. النسبة منوذج إىل األرقام حتويل يتم مث. مربع R العمود منوذج

 )Persamaan regresi sederhana(معادلة االحندار البسيطة  )٣

                                                           

 37 Ibid., 141-142 
 38 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta 2013), Hal. 319 
 39 Duwi Priyatno, Spss 22 Pengolahan Data Terpraktis (Yogyakarta: Andi 
2014) Hal. 142 
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 االحندار معادالت على a & b السعر على للحصول ، Priyatnoقالو   

 معامالت عمود يف إليها ينظر أن ميكن بسيطةregresi linier sederhana  اخلطي

 Coefficients kolom Unstandardizet Coefficients B : Constant اجلدول

 ٤٠.املفردات إستعاب

                                                           

 40 Ibid., Hal. 142-143 




