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 الباب الثالث

 منهج البحث

 تصميم البحث     ﴿أ﴾

 تصميم البحث .1

ث يعىن البحث العلمى الذى بيانات تنظر من البيانات نوعية هذا البح

عدد حىت اخلالصة. حاصل من اإلحصائية من الرمز اإلحصائيات. و موضيع 

املدرسة البحث يف هذا البحث هو الفصل التاسع  اللغوي من مجيع الطالب 

احلكومية  إلسالميةا احلكومية فونوروغو و املدرسة املتوسطة إلسالميةا ةاملتوسط

 فونوروغو. جيتس

 للدراسة الوصفية الكمية منها: دراسة احلالةهناك أنواع كثرية 

(Rancangan Studi Kasus)، الدراسة النمائية (Studi Perkembangan) ،

  الدراسة الطولية،  (Survei)الدراسة املسحية، (Studi Korelasi) دراسة العالقة

(Metode Longitudinal) ،الدراسة املستعرضة  (Metode Cross- 

Sectional).52  

                                                 
52

 Muhammad ‘Ainin,  Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Pasuruan: Hilal Pustaka, 

2007), 68.  
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 الدراسة الوصفية الكميةالعلمي من  البحث ذاهل استخدمت الباحثة نوع

ما وقع  يصوروهي البحث الذي يقصد به مجع البيانات بعد الوقيعة حىت 

دراسات  لباحثة الدراسة املسحية يعينو يف هذا البحث، استخدمت ا باحلق.

عند  59الدراسة على البيانات احملفوظات يف الوثائق معينة.أهنا  حتليل املضمون

البحث الوصفي هو حبث يهدف لوجدان الوصف من األحوال و نانا سوجنا 

البحث  سوهرسيمي أريكنطاعند  54األحاديث اللتان حتدثان يف موقع البحث.

نظرا إىل  55.موقع البحثاإلفرتاضيات و لكن لتصّور ليس جتارب  الوصفي هو

البيانات عن نوعية هذا البحث هو البحث العملي الذى يستخدم البيانات 

 56من العدد، و يف حتليلها يستخدم الرمز اإلحصائية.

احلكومية  إلسالميةا هذا البحث هو يف املدرسة املتوسطة أما مكان

جافن  022229( 4952تف )ها 93فونوروغو بالشارع كى أغيع مريه 

بالشارع  جيتس احلكومية إلسالميةا يف املدرسة املتوسطة و بابادان فونوروغو

  .فونوروغو 922122( 4952هاتف ) 20جندرل سودرمان 

 

                                                 
53 Ibid., 70. 
54

 Nana Sudjana, Penilaian dan Penelitian Pendidikan ( Bandung: Sinar Baru, 2010), 64.  
55

 Suharsimi Arikunto,  Manajemen Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 234. 
56

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan 

R&D  (Bandung: Alfabeta, 2011), 104. 



02 
 

 

 السكان والعينة   ﴿ب﴾

 السكان .1

 57هو جمتمع البحث أي مجيع األفراد الذى يكون موضوع شك. السكان

باملدرسة  " التاسع "اللغوي لصفاالطالب "يف هذا البحث هو مجيع  السكان

السكان يف هو  طالبا. و 99احلكومية فونوروغو و جمموعه  إلسالميةا املتوسطة

. وكما قال طالبا 99 فونوروغو جيتس احلكومية إلسالميةا يف املدرسة املتوسطة

سوهارسيمى أريكونطا "إذا كان السكان دون مائة يؤخذ كلها". ألّن جمموع 

 58دون مائة، فأخذت الباحثة مجيع الطالب.الطالب 

 العينة .2

العينة هي بعض من السكان الذى ميلك حال و آية سواء هبا، أي 

و تعيني العينة إذا كان  59أعضاء السكان الذى يستطيع أن يكون واكال له.

السكان أكثر من مائة، و إن مل يصل إىل مائة فمن األحسن أن يؤخذ مجيع 

ارسيمى أريكونطا "إذا كان السكان أقل من مائة سوه وكما قال 60السكان.

                                                 
57

 Margono، Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 18.  

58
 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 134. 
59

 Nanang Martono,   Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 74. 
60

Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 134. 
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فخذ كلها". و جمموع الطالب أقل من مائة، فأخذت الباحثة مجيع الطالب 

املدرسة و  احلكومية فونوروغو  إلسالميةا املدرسة املتوسطة يف كل شخصا 99

 61. فونوروغو جيتس احلكومية إلسالميةا املتوسطة

 و مصادرها الحقائق   ﴾ج﴿

 الحقائق  .1

احلقائق هي نتيجة الرسم للباحث أما الوقائع أما األرقام. منتاج البحث 

يف هذا البحث احلقائق اإلستمرارية. إما الواقعة او العددية و يستخدم الباحثة 

 هذا البحث تنقسم احلقائق قسمني: يف 

 احلقائق األساسية . أ

 املدرسة املتوسطةاحلقائق عن حالة احلقائق األساسية هي 

احلكومية  إلسالميةا درسة املتوسطةامل احلكومية فونوروغو و إلسالميةا

املوقع  تاريخ تأسيس، من قائمة تستخدم الباحثة. فونوروغو جيتس

 اجلغرىف ، عدد اساتذة و الطالب.

  احلقائق الثنائية . ب

مقابلة و احلقائق الثنائية هي احلقائق الىت حتصلها الباحثة من قائمة 

 الوثيقة. 
                                                 

61
Ibid., 135. 
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 حقائقدر المصا .2

قابلة و الوثائق املتعلقة هبذا هي املهلذا البحث  احلقائقصادر م

 :البحث، و هم

 اللغة العربية. مدرسو و رئيس صف اللغوى   الدراسي  املنهج رئيس . أ

 "للصف اللغوياللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبارأوراق أسئلة  . ب

 ملتوسطةدرسة ابامل احلكومية فونوروغو و إلسالميةا املدرسة املتوسطةب

  2422-2425السنة الدراسية  فونوروغو جيتساحلكومية  إلسالميةا

اللغة  يف درسالنهائي  االختبارسئلة ألمفاتيح اإلجابات الصحيحة ج.  

احلكومية  إلسالميةا املدرسة املتوسطةب "للصف اللغويالعربية "

 فونوروغو جيتساحلكومية  إلسالميةا درسة املتوسطةبامل فونوروغو و

  2422-2425نة الدراسية الس

اللغة العربية  يف درسالنهائي  االختبارأسئلة  الطالب على أجوبةأوراق د.   

 احلكومية فونوروغو و إلسالميةا املدرسة املتوسطةب "للصف اللغوي"

السنة الدراسية  فونوروغو جيتساحلكومية  إلسالميةا درسة املتوسطةبامل

2425-2422  

 

 



00 
 

 

 أدواتهاقايق و لحجمع ا طريقة    ﴾د﴿

 طريقة جمع الحقايق .2

إن مجع احلقائق هو عملية يف إجياد احلقائق الرئيسية ألمهية البحث. و  

كان مجع احلقائق خطوة مهمة جدا يف طريقة عملية ألن احلقائق اجملموعة 

مستعملة عامة إال للبحث اإلكتسايف لتقييم اإلقرتاض املبحوث. كانت احلقائق 

  62وثيقة إلستخدامها يف البحث. ن اجملموعة البد أن تكو 

و طريقة مجع احلقائق هي الكيفية اليت ميكن أن يستخدمها الباحث 

ق. و أما ادوات مجع احلقائق فهي األدوات املعينة اليت إختارها جلمع احلقائ

الباحث و استخدمها يف أنشطته عند مجع احلقائق كى تكون أنشطنه منظمة 

 ق و أدواته املستخدمة يف هذا البحث هي:أسلوب جلمع احلقاي   63و سهلة.

 قابلة املطريق       . أ

اتصال شفهي غرضه نقل املعلومات الشخصية  هي املقابلة 

 حمادثة معهي عند سوهرسيمي، املقابلة  64من املبحوث اىل الباحث.

الغرض. وأجريت مقابالت على التصور اجلارى حاليا عن الناس 

واالعرتاف  واملخاوف  اعر والدوافعواألحداث واألنشطة والتنظيم واملش
                                                 

62
 Ahmad Tanzeh,  Metode  Penelitian Praktis (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 28. 

63
Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah- Swasta (Bandung:  Alfabeta, 

2010) , 137. 
64

 .39(، 2315، دار العربية الكتاب) مناهج البحث العلمي، على إدريس  
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احلقائق من ف من استخدام هذه الطريقة هو نيل ادهاأل 25.وغريها

اللغة  يف درسالنهائي  االختبارأسئلة ترتيب عن  مدرس اللغة العربية

احلكومية  إلسالميةا املدرسة املتوسطةب "للصف اللغويالعربية "

 فونوروغو جيتسكومية احل إلسالميةا درسة املتوسطةبامل فونوروغو و

 .2422-2425السنة الدراسية 

 قةوثيالب.    

أن الوثيقة هي مذكرات الوقائع السابقة: و هي صورة 

و الصور، او تأليفات الشخصية او التسجيالت اخلاصة الكتابات 

 66املهمة املفيدة و غريها الىت يستخدم الباحث لتكميل املعلومات.

 تاستخدم 67.بةو كتاملهي األخذ البيانات الوثيقة عند مرغونو 

 كما يلي:  احلقائقطريقة الوثيقة لنيل  ةالباحث

 إلسالميةا املتوسطةلمدرسة ل اجلغريف تأسيس و املوقع تاريخ (2

احلكومية  إلسالميةا درسة املتوسطةبامل و فونوروغو احلكومية 

 .فونوروغو جيتس

                                                 
65

 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 270. 
66

 Ruslan Ahmadi، Memahami Metode Penelitian Kualitatif  (Malang: UM Press, 2010), 14. 

67
 Margono، Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 181. 
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 و ة فونوروغواحلكومي إلسالميةا املتوسطةاملدرسة  منظمةظيم تن (2

 .فونوروغو جيتساحلكومية  إلسالميةا درسة املتوسطةبامل

 املتوسطةاملدرسة  يف املواظفني و الطالبو  أحوال املدرسني (9

 إلسالميةا درسة املتوسطةبامل و احلكومية فونوروغو إلسالميةا

 .فونوروغو جيتساحلكومية 

ية احلكوم إلسالميةا املتوسطةاملوجودة يف املدرسة  وسائلال (0

 جيتساحلكومية  إلسالميةا درسة املتوسطةبامل و فونوروغو

 .فونوروغو

أسئلة أوراق أجوبة الطالب على  و  االختبارأوراق أسئلة  (5

املدرسة ب "للصف اللغوياللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار

 درسة املتوسطةبامل احلكومية فونوروغو و إلسالميةا املتوسطة

-2425السنة الدراسية  فونوروغو جيتساحلكومية  إلسالميةا

   ا.إجاباهتمفاتيح و كذالك أوراق  .2422

 الحقائقطريقة تحليل      ﴾ه﴿

ITEMAN (Item and Test Analysis) صدق  و  تحليلآلة ملعرفة و ل هو

  .من متعدد اإلختبارمن نوع ختبار سئلة االقوة التفريق و درجة الصعوبة أل
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 68أسئلة االختبار هو:بنود صدق ير التقدالرمز ملعرفة  هناك

 

 

 
 

 Korelasi Product Moment العدد السّجل من=  

 x   ( Jumlah nilai X) احملاكمةاجملموع =  

 y (Y Jumlah nilai) اليومية املتوسطاجملموع =  

 y  (Y x X Jumlah nilai) و x اجملموع من القيم=  

N    =مجع الطالب  (Jumlah siswa) 

و يف تعيني  .4،14 -4،24الرقم املؤشر جّيد" باجلّيد بالتقدير " دقالص

أسئلة االختبار يستطيع إستخدم  املقدار كما يف اجلدول بنود  الصدقالتقدير 

 69اآليت:

 

 

 

 

                                                 
68

 Suharsimi Arikunto,  Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

86.  
69

 Ibid., 89. 
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 912اجلدول 
 سئلة االختبارأ بنودل الصدقالتقدير عن 

 صدقالرقم املؤشر ل التقدير
 2،44 – 4،14  ممتاز
 4،14 – 4،24 جّيد 
 4،24 -4،04 مقبول

  4،04  -4،24 ضعيف
 4،24 – 4،44 قبيح

 

 70أسئلة االختبار هو:بنود درجة الصعوبة تقدير الرمز ملعرفة هناك 

P = B 

    JS 

P =  درجة الصعوبةالرقم املؤشر ل Tingkat Kesukaran) )  

B = نتائج الطالب الذى جييب صحيحة  جمموع (Jumlah jawaban benar) 

JS = الطالب جمموع  (Jumlah Siswa) 

و 4،94 -4،92الرقم املؤشر مقبول" بدرجة الصعوبة اجلّيدة بالتقدير "

أسئلة االختبار يستطيع إستخدام املقدار كما بنود  درجة الصعوبةتقدير يف تعيني 

 71يف اجلدول اآليت :

                                                 
70

 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

223. 
71

 Ibid., 225. 
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 912اجلدول 
 سئلة االختبارأ بنودالتقدير عن درجة الصعوبة ل

 درجة الصعوبةقم املؤشر لالر  التقدير
 4،94-4،44 صعبة
 4،94-4،92 مقبول
 2،44-4،92 سهلة

 
 72أسئلة االختبار هو:التقدير قوة التفريق بنود الرمز ملعرفة 

 

 
 

DB =  الرقم املؤشر لقوة التفريق ( Daya Beda) 

U  = الفرقة العليا ((Kelompok Atas 

L  = الفرقة السفلى  ((Kelompok Bawah 

Nup   = الفرقة العليا و الفرقة السفلىجمموع ((Jumlah KA dan KB  

 أسئلة االختبار هي:قوة التفريق لبنود اخلطوات يف حتليل 

 ترتيب أجوبة الطالب من األعلى إىل ألدىن.   . أ

                                                 
72

 Muhammad Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran Paket 11 (Surabaya: LAPIS PGMI, 2008), 

10. 
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% أو 25تقسيم الطالب إىل الفرقة العليا و الفرقة السفلى، كل فرقة   . ب

 %.04% أو 94

 لكل جواب خاطئ ألسئلة 4جواب صحيح و لكل  2إعطاء النتيجة     . ج

 االختبار من متعدد.

 73أسئلة االختبار بالرمز املعنّي قوة التفريق لبنود حتليل   . د

و يف  .4،94 -4،02الرقم املؤشر " بةجّيدقوة التفريق اجلّيدة بالتقدير "

أسئلة االختبار يستطيع إستخدم  املقدار كما يف التقدير قوة التفريق بنود تعيني 

 74دول اآليت:اجل

 919اجلدول 

 سئلة االختبارأ بنودالتقدير عن قوة التفريق ل

 الرقم املؤشر لقوة التفريق التقدير
 (-عالمة سلبية ) قبيح

 4،24 -4،44 ضعيف
 4،04 -4،22 مقبول
 4،94 -4،02 جّيد 
 2،44 -4،92 ممتاز

 
                                                 

73
 Muhammad Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran Paket 11 (Surabaya: LAPIS PGMI, 2008), 

11. 
74

 Ibid., 11. 


