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  الثالث الباب

 البحث منهج

البحث مرشدا يتضمن على خطوات يسري عليها إن منهج  حيتوي هذا الباب

و . عن  أنواع الطرق املستخمة يف البحث نهجاملو يبني هذا . عند أداء البحث ةالباحث

  ١ :يلي البيان عن تلك الطرق املقصودة

  

 تصميم البحث و مكانه . أ

 .اارتباطي حبثا البحث هذا فيعد البحث، هذا يف املبحوثة املسائل نوع على بناء
هناك تحديد ما إذا كانت حماولة ل وه االرتباطيالبحث ، (Kuncoro) وفقا كوجنارا

 القائمة بني مستوى عالقات مدى، وكذلك املتغريات اثنني أو أكثر من بني عالقة

ال  باطيحبث اإلرتهو أن  حبث اإلرتباطي يفوحلاجة اإلهتمام  .بحوثامل املتغريات

، لكن إّال يشرح هل توجد ام غري توجد العالقة بني واألثر-السببيشرحون 

 تتعلق أحوال عن للتصور الباحثة استعمله قد التصميم هذا و ٢.املتغريات املبحوث

  .فعالية عالقة هلا اليت األمور وملعرفة البحث مبسائل

                                                             
1 Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 49 
2 Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis, (Jakarta: PT Indeks, 2009), 

h. 10 
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كومية توجناجنري  واما مكان هذا البحث هو يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احل

 .كايل داوير تولونج أجونج

  

 البحث مدخل  .ب

 عند الكميّ  املدخل. الكميّ  املدخل البحث هذا يف الباحثة إستخدمت

 االستداللية الطريقة يستعمل الذي البحث هو (Asyrof Syafi’i) فعىاش رافشأ

 باملشاهدة املناسب الباحث فهم أو املفكرين أراء أو نظريات من يبداء االستقرائية

 احلقيقية شكل يف التصحيح لوجدان يقدمها و األجوبة مع املسائل منها يبسط مث

  ٣.امليدان يف

 املناسب البحث جنس كل يشتمل حبث هو الكميّ  املدخل أخرى بكلمة

 (Ahmad Tanzeh) تنزيه أمحد عند ٤.األرقام فيه الذى اإلحصائ حسب على

 التحقيقي الفرضي املنطق من ثرياك يستخدمي الذي البحث هو الكميّ  املدخل

 أخذ و البحث ميدان يف باختبارة القيام مث الغرض، لنيل القياس بالتفكري املبدوء

 استنادا الكميّ  البحث ويستند ٥.الواقعية امليدانية احلقائق حسب الغرض ذالك

                                                             
3 Asyrof Syafi’i, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Elkaf, 2005) h. 27 
4 Ibid.,h. 28 
5 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004),  h. 38. 
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 يدور فلذالك،. القياس نتيجة من الرقم شكل على احلقائق مجع على قويا

 .املسائل أجوبة لتحليل كأداة مهما دورا االحصاء

  

  مصادر الحقائق. ج

، احلقائق ميكن احلصول على حيث هو موضوع بحثيف ال احلقائقمصادر 

واما  .٦ بحثهذه ال مصدر ما أو الشخص ميكن أن تعين ع البحثيضامو حىت أن 

 :ر احلقائق ىف هذا البحث فيستخدم اىل املصدارين دامص

   رئيسيمصدر ال .١

الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة  سي يف هذا البحث هو تالميذمصدر الرئي

 .تالميذ ١٠٠اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج بالعدد 

  مصدر الثانوى   .٢

 .وثائق وللصف الثامن و مصدر الثانوي يف هذا البحث هو مدرس اللغة العربية 

 

  

                                                             
6 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta : 

Rineka Cipta. 2010), h. 172   
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  و العينة المعاينةالسكان و . د

 (Populasi) السكان .١

ومن تعريف السكان قال . تقدمي الباحثة يف البحث حتتاج السكان املبحوث

أن السكان فرقة الرعبة املصيبة بتعميم (Saifudin Azwar) سيف الدين األزوار 

ن السكان من املوضوع والعينة الذان هلما (Sugiono)عند سوغييونو ٧.البحث  يتكوّ

نة لتأخذ مها ّ ة واخلصائص املعي ّ سوهرمسي أريكونطا  عند ٨. البحثون النتيجة نوعي

كان معىن  (Nana Sudjana)وأما عند ناناسوجانا  ٩.السكان هو مجع من العينة

خوذ املعلومات،  أما بوجود فرد واسرة، أالسكان يتعلق بعناصر يعىن قسم مكان م

من ذلك تعريفات فيقال أن  ١٠.فرقة االجتماع، مدرسة، فصل، منظمة وغري ذالك

املدرسة املتوسطة من صف الثامن يف  تالميذالكان يف هذا البحث هو مجيع الس

 .اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج

 

 

 

 
                                                             

7 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), h.77. 
8 Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfa Beta,2007), h.72. 
9 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), h.130. 
10 Nana Sudjana, Penilaian dan penelitian…, h.84. 
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 (sampling)املعاينة  .٢

 (Asyrof Syafi’i) فعياش رفشأ عند ١١.العينة أخذ يف الطريقة هي املعاينة

ا الباحثون يف نة البحث املعاينة هي أسلوب الذى يقوم  ّ يف هذا البحث   ١٢.أخذ عي

وهي الطريقة املستعملة يف  ،(random sampling) ةفتصادتستخدم الباحثة العينة امل

 ١٣.أخذ العينة باستعمال األفكار املعينة

األسلوب الذي  وهو (purposive sampling)العينة اهلادفة  الباحثةأيضا تستخدم  

د إىل طبقات، عشوائية أو املنطقة، بل يقوم يتم عن طريق أخذ هذا املوضوع ال يستن

كفاءة املدرس الرتبوية واهلدف من هذا االسلوب ملعرفة العالقة بني  . على غرض حمدد

م التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن  املدرسة املتوسطة بو إجناز تعّل

 .ونججتولونج أاإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير 

  

 (sampel)  العينة  .٣

تمع عدد من نائب أو بعض هي العينة  عينة أخرى بكلمة ١٤.عنه املبحوث ا

 يف احلقيقة احلقائق مصدار يصور مث بسكان سواء صفة هلا السكان من بعض هي

                                                             
11 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian…,h. 57 
12 Asyrof Syafi’I, Metodologi Penelitian…,h. 134 
13 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian…,h. 58 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…,h. 110 
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بزيادة عدد العينة ستحصيل  (Suharsimi Arikunto) أريكونطا سوهرمسي عند. البحث

  ١٥.وضيحةخري نتيجة ألن فيها ستظهر األوصاف ال

وقوله أيضا، اذاكان للباحث مائة من املواضع يف السكان فاءنه ميكن أن حتدد  

شخصا  ١٥٠- ١٠٠من هذه املواضع وإذا كان عدد من املواضع بني  % ٣٠-٢٥± 

هذا أما العينة يف . ألخذ مجيع املواضع ةفقط يف مجيع احلقائق فينبغي على الباحث

املدرسة يف تالميذ  ١٠٠بلغ عدد هن حيث ي منالصف الثا تالميذالبحث فهي 

  .ونججتولونج أاملتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير 

  

  متغيرات البحث  . ه

املتغري هو كل شئ الذى سيكون موضوع  (Suryabrata)قال سوريابراتا 

كما نقلته سوهارسيمي أن معين (Sutrisno Hadi)دي اويرى سوترسنو ه ١٦.البحث

و مظاهر متنوعة مثل اجلنس، وذالك ألن اجلنس له أنواع حتتوي الذكر املتغري ه

موضوع  وواملظاهر ه. كيلوغرام وغريها  ٤٠ واألنثى، وثقال البدن، ألنه ذي أنواع مثل

 ١٧.البحث حىت يكون الكمي تغري موضوعا متنوع للبحث

  : و فقا با التعريف السابق، فيمكن تقسيم املتغري يف هذا البحث إىل قسمني 
                                                             

15 Ibid,  h. 239. 
16 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), h. 79. 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…,h. 161. 
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 (Independent Variable)املتغري احلري  )١

واملتغري احلري يف هذا البحث . وهو املتغري الذي تكون نتائجة ال تتعلق بتغري اخر

كفاءة املدرس اللغة العربية الرتبوية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية هو  

  .تولونج أجونج توجناجنري كايل داوير

  (Dependent Variable)املتغري املقيد  )٢

 املقيد يف هذا البحث واملتغري. وهو املتغري الذي تكون نتائجة تتعلق بتغري اخر

يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة  منصف الثالإجناز تعلم التالميذ لهو 

  .اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج

 

  طريقة جمع الحقائق.و

  ١٨.راءت املنتظمة املعتربة للحصول على احلقائق احملتاجةمجع احلقائق هو اإلج

يف البحث العلمي أن احلاجة إىل  (Suharsimi Arikunto) اريكونطا سوهرمسيعند 

والطريقة يف مجع احلقائق . الطريقة الفعالية واملناسبة يف اجلمع احلقائق أمر مطلق

ى كثريا بأسلوب مجع احلقائق ان يتعلق كل منهما باألخر إن طريقة واألدوت أمر . تسمّ

 ١٩.يف عملية البحث، والكيفية يف حصول هذه احلقائق معروفة كطريقة جلمع احلقائق

                                                             
18 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif…, h. 30 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, h. 260 
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ا يف هذا البحث كما يلى   :والطريقة استخدمة يف مجع احلقائق وأدو

 طريقة المالحظة : االول

طريقة املالحظة هي الطريقة املستعملة يف مجع احلقائق بوسيلة املالحظة أو 

ورأى سوطافو أن طريقة املالحظة مستعملة اإلطالع احلقائق من مصادرها . شاهدةامل

ويف هذا البحث  ٢٠.اليت تتمثل يف الوقائق واحملالت أو أشياء والصور املسجالت

الباحثة املالحضة مباشرة بوجود جمئ الباحثة ايل مكان الدراسة يعين يف  تستخدما

 .  ونججتولونج أ توجناجنري كايل داويردرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية امل

 طريقة المقابلة : الثاني

طريقة املقابلة هي نوع من احلوار بني الشخصني يعىن يشرتك فيها الفرد الذي 

يريد حصول املعلومات من االخر عن طريق تقدمي األسئلة وفقا با الغرض املعني 

هي نوع من أنواع التعامل طريقة املقابلة تعرف أيضا بطريقة التحاورية و  ٢١.املقرر

بوسيلة طريقة املقابلة ٢٢.الشفوى الذى يشبه احلوار ويهدف إىل نيل املعلومات

                                                             
20 Sutopo, metodologi penelitian…, h. 64 
21 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٣), h.18.  
22 S. Nasution, Metode Research, (Yogyakarta: BPFE UII, ١٩٩٧), h. 62 
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بلة ميكني للباحثة وبا املقا .فسيتطيع الباحثة إثارة املستخربين تبينون اخلربات األوسع

 ٢٣.من نيل األسئلة املهمة اليت مل يفكر فيها الباحثة يف ختطيط حبثه

مدرس اللغة مع يعين السابقة، تكون املقابلة يف هذا البحث  ومن التعريفات 

م يف صف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  العربية الذي كان يعّل

  .توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج

 

 طريقة الوثيقة  :الثالث

طريقة الوثيقة هي الطريقة يف مجع احلقائق عن طريق النظر وكتابة الشكوى 

بطاقات قيمة  من مأخوذعن إجناز تعلم التالميذ  ويف هذا البحث وثيقة. اجلاهز

بوسيلة املكتوبة فيه كالوثائق والكتب جدول االراء  قائقاحلطريقة جلمع . تقرير

ي تقنية الوثيقةوالنظرية والوسائل وغريها املربوط بأسئلة ال   ٢٤.بحث أو يسمّ

  

  

  

                                                             
23 Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian dan Pendidikan, 

(Jakarta: CV. Rajawal,1998), h.313. 
24  Sudarmayanti dan syarifudin hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Bandar Maju, 

2002), h. 166. 
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   اتناطريقة االستب :رابعال

ن اوال ستقصاء اداة املالئمة للحصول على معلومات وبيانات انايعترب االستب

ويقدم االستبيان بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة : وحقائق مرتبطة بواقع معني

ذ الطرقة تنقسم الباحثة  ،عنها من قبل عدد من االفراد املعيني مبوضوعا االستبيان

ذه  قائقأما احل. لتحصيل البيانات حمصوالتالميذ  ىعل دفتار االسئلة احملصولة 

تالميذ صف الثامن يف املدرسة للالرتبوية  اللغة العربية كفاءة املدرسالطريقة فهي  

  .املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج

  :على النحو التايل ييمالتق و استبيان

 = ٤،تكرارا =٣،أحيانا=  ٢، قط = ١ :اإلجيابية املعايري مع على هذا البيان .١

 .دائما
 .قط=٤ ،أحيانا= ٣ ،تكررا = ٢دائما، = ١ :السلبية املعايري مع على هذا البيان .٢
 حتديد، لكل حالة اإلجيابية والسلبية من املعايري جمتمعة درجة متوسط حبساب .٣

 :التالية طللشرو  الفئة
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  المعايير  فاصل  الرقم

  ٦٤- ٨٠  ممتاز  .١

 ٤٨- ٦٣  جيد جدا  .٢

 ٣٢- ٤٧  جيد   .٣

 ١٦- ٣١  مقبول  .٤

 ٠- ١٥  ناقص  .٥

  

  أسلوب تحليل الحقائق. ز
و غرضها لتحدد نتائج البحث . حتليل احلقائق هو الطريقة املهمة يف البحث

، واضحة املستخدمة قائقاحل حتليل تقنية، البحث الكمي يف .حىت احلقائق النظامي

و  ٢٥.هذا االقرتاح يف الفرضيات اختبارصيغت و  املشكلة صياغة للرد علىوموجهة 

 :أما حتليل احلقائق يف هذا البحث فهي ما يلي

 وموثوقية  اختبار صحة .١
 اجلوانب أو اجلانب يصف القياس الذي نتيجة يشري إىل أنأداة الصحة  ) أ

الذي  )quesioner(االداة  صحة مستوى لتحديد صحة اختبار ويتم. قياس

 ربط عشرات عن طريق اليت مت احلصول عليها مجع احلقائق يستخدم يف

                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.....,  h. 333 
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من  ارتباط مث نتائج متغري اإلمجالية لكل النتيجة متغري مع املشاركني كل

عالية صحة و . ٠,٠١و  ٠,٠٥كبري  على مستوى القيمة احلرجة

 حتيد عن ال  مجعهاالبيانات اليت مت إىل أي مدى تظهر الصكمنخفضة و 

 ةالباحث متاستخد هذه الصكوك صحة الختبار .السؤال املتغري يف وصف

 .ستة عشر SPSSالربجميات احلاسوبية  مع االرتباط حلظة املنتج صيغة

 املوثوقيةإختبار  ) ب

لديها  أداة .مستوى نتائج قياس االستمرارية أو الثبات فيما يتعلق املوثوقية

 جوانب لقياس هذه األدوات تستخدمعندما و  املوثوقية، كاف من مستوى

 تقييم الختبار  .نسبيا أو ما شابه ذلك النتائج هي نفسها عدة مرات قياس

 SPSS بالربجميات احلاسوبية كرونباخ ألفا االستبيان املستخدم موثوقية أو

  .ستة عشر

  تحليلللشرط  اختبار .١

   ة الطبيعيةلاختبار احلا). أ

 جاءت من بيانات العينة إلظهار أن لطبيعيةا بيانات االختبار ويهدف

ميكن استخدامها  العديد من التقنيات اليت هناك .العادي موزعة السكان

، خي مربع مبا يف ذلك اختبار، البيانات من احلياة الطبيعيةختبار ال
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Lilliefors  مسرينوف-كوملوجوروفو  ،اختبار (kolmogorov smirnov) 

االختبار مسرينوف -كوملوجوروف تقنية ةحثالبا تاستخدم هنا .االختبار

املستخدمة يف  احلياة الطبيعية اختبار  .ستة عشر SPSS بالربجميات احلاسوبية

   .رتباطيهو حبث اإل بحثهذه ال

  اخلطي االختبار). ب

 هنا .املتغريات اخلطية بني العالقة لتحديد اخلطي اختبار يتم تنفيذ

 الربجميات احلاسوبية باستخدام  ANOVA اجلدول تقنية ةالباحث تاستخدم

SPSS بني  رتباطياإل هو دراسةذا البحث هل اخلطي اختبار يتم  .ستة عشر

 ااثنبني  تكون مرتبطة سوف البيانات التأكد أناهلدف هو و  .املتغريات ااثن

 .)linier(مع خط مستقيم متصل ميكن ان تكون  املتغريات اليت

 اختبار الفرضية .٢

 هذه الختبار .اخلطيو  ة الطبيعيةلااحل اختبار بعد اتاختبار الفرضي ويتم

 SPSS الربجميات احلاسوبية مبساعدةواستحدمت الباحثة  يحتليل االرتباط الفرضية

  .ستة عشر

  

  



٨٥ 

 

  :القاعدة صنع

 ≥سيج (أو  سيجحتمال مساو ال أقل من أو ٠,٠٥احتمال إذا كانت قيمة  -

  .غري اهلامعين ، وهو ما ي  (Ha)رفضو   H0قبولم مث يتم ) ٠,٠٥

سيج (أو  سيجحتمال مساو ال من أوأكرب  احتمال ٠,٠٥ إذا كانت قيمة -

 ٢٦.اهلام، وهو ما يعين مقبول (Ha) و H ٠رفض مث يتم ) ٠,٠٥ ≤
  اختبار كفاءة املدرس اللغة العربية الرتبوية .٤

لتحصل احلقائق كيف كفاءة املدرس اللغة العربية الرتبوية يف املدرسة املتوسطة 

 SPSS استحدمت الباحثة الربجميات احلاسوبيةو  ،اإلسالمية احلكومية توجناجنري

   ..ستة عشر

  إجناز تعلم التالميذ .٥

 .التقرير بطاقات اإلجناز قيمة للتعلم جلوانب املعرفيةااّال  ا البحثهذ استغرق  

  .املعنيني املوادمن املدرس  أن تكون ذات قيمة التقرير بطاقات ميكن
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٨٦ 

 

  حقائق في الرمزتطبيق ال. ح

  ).Korelasi Pearson Product Moment(العزوم بريسون  ارتباط ضرب: ارتدا بالرمز

 :اختبار االرتباط بالرمز التايل . أ

 

 r xy : n (∑XY)-(∑ X)(∑ Y) 

  √{ n.∑ X2-(∑X)2}- {n. ∑Y2-(∑Y)2 

  :البيان

 rxy  :  نتجة املعامل االرتباطي    

:n  عدد العينة  

:x كفاءة املدرس الرتبويةتبيان عن  نتجة من االس 

 :Y  إجناز تعلم التالميذ للصف الثامن  نتجة من   


