
45 

 

 
 

  الباب الثالث

  منهج البحث

و ميكن أن يقال . كان منهج البحث تعني الباحثة يف حساب احلقائق املطلوبة  

فلذا، إستخدام الطريقة البد أن تكون . بأن طريقة البحث ترشد الباحثة يف أداء البحث

  :بناء على هذه الفكرة فتأيت الباحثة هنا األمور األتية. مناسبة بالغرض املقصود

 البحث تصميم  .أ 

بحث اإلرتباط باستعمال التصميم  ةستخدم الباحثت، هذا البحثيف 

 احلقائقحتليل أكثر تركيزا على الذي كمي هو البحث ال البحث. كميال املدخل

والبحث  ١.مت معاجلتها إحصائيا باستخدام األساليب اإلحصائية) أرقام(الرقمية 

باستعمال املدخل الكمي هو البحث الذي يستخدم  كثريا املنطق الفرض التحقيق 

املبدؤ بالتقرير القياس لنيل الفرض مث القيام بإختباره يف ميدان البحث وأخذ 

أما حبث اإلرتباط فهو نوع من أنواع  ٢.الفرض حسب احلقائق امليدانية الواقعية

وأما تلك املتغريين فهي املتغري احلري واملتغري . ينالبحث ملعرفة العالقة بني املتغري 

  .املقيد

 السكان والمعاينة والعينة   .ب 

                                                           
1
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal. 5  

2 Sukardi, 2013, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara , hal. 179-180 
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 السكان .١

إن السكان هو جمموعة من موضوعات البحث اليت يرتكز إهتمام 

وقال سوهارسيمي   ٣.الباحثة �ا حيث تضمن املعلومات اليت تراد معرفتها

كما كتب يف كتابه أن السكان هو مجيع أجزاء   (Suharsimi Arikunto)أريكونطا 

 ٤.من موضوع البحث، وأما الدراسة عنه يسمى بالدراسة السكانية أو اإلحصائية

هو يعّرف أن السكان هو والية تعميمية تشتمل  (Sugiono)ورأى سوجيونو 

املبحوث عنه، واملوضوع حيث هلما جودة و أوصاف خاصة قررها : على

سكان يف هذا البحث هو وال ٥.اطالعها مث أخذ االستنباط منهاالباحثون ألجل 

باملدرسة املتوسطة  الذين يشرتكون برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف الطالب

حيث بلغ  .۲۰۱٧/۲۰۱٦للعام الدراسى  باليتار" الثانية"اإلسالمية احلكومية 

  .طالب ٥٥٠عددهم 

 المعاينة .٢

 ٦.الباحثون يف أحد عينة البحثإستخدمه  املعاينة هي أسلوب الذي

 (Simple Randomأخذ املعاينة العينة هذا البحث هي العينة العشوائية البسيطة 

                                                           
3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal. 22 
4
   Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 173 
5
  Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 72  

6 Asrof Syafii, 2005, Metodologi penelitian Pendidikan, Surabaya : Elkaf, hal.134 
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(Sampling  . وتقول بسيطة ألن تأخذ العينة األفراد بشكل عشوائيا دون النظر

هكذا أن تقنية العينة العشوائية   ٧.إىل الطبقات املوجودة يف عدد السكان

البشيطة هي تقنية العينات املستخدمة عند السكان الذين يعتربون أعضاء 

  .املتجانسة يف أجل احلصول على أفراد العينة التمثيلية

 العينة .٣

ومعىن األخر أ�ا يتخذ بعض  ٨.هي بعض السكان الذي يبحثه الباحثة

ا�موع من العينة يتعلق بأربعة  كان ٩.أفراد السكان باستخدام تقنية خاصة

 ١٠.املصاريف والتسهيل والوقت املوجود وهدف البحث: عوامل، هي

ليس النظام البني يف أخذ العينة على جمتمع البحث، لكن عادة أخذها 

إذا كان عدد "ومناسبة على ذلك،  ١١.من عدد ا�تمع ٪٢٠أو  ٪١٠بني 

مجيعا لكون عدده غري كثري  شخص، فيجوز أخذت العينة ١٠٠ا�تمع أقّل من 

وإذا كان عدد ا�تمع كبريا ميكن أخذه بني . حىت يكون البحث حبثا جمتمعيا

  ".من عدد ا�تمع املوجود أو أكثر ٪٢٥- ٢٠أو  ٪١٥-١٠

                                                           
7
 Sugiono, Metode Penelitian..., hal.82   

8
 Purwanto, 2011, Statistika Untuk Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,hal. 62  

9
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika…, hal. 193 

10
 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 

102 
11

  Ibid, hal. 101-102 
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 ٩٠بناء على التعريفات السابقة أخذت الباحثة عينة يف هذا البحث 

) ج( الفصل الثامن حىت) أ(طالب من الفصل الثامن، يعين من الفصل الثامن 

للعام الدراسى باليتار " الثانية"يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

۲۰۱٧/۲۰۱٦.  

 ومصادر الحقائق المتغير  .ج 

 املتغري .١

وأما املتغري يف هذا . نوع من البيان الذي يفرق معىن من معىن آخراملتغري هو 

  :البحث فيمكن تقسيمه إىل قسمني

 )Independent Variable( احلرياملتغري   . أ

املتغري و . هو املتغري الذي يظن كاملسبب من املتغري األخرى احلرياملتغري 

 .تعّلم اللغة العربية اإلضايفيف هذا البحث هو ) X(احلري 

 )Dependent Variable( قيداملتغري امل  . ب

 قيد و املتغري امل. ريهو املتغري الذي يظن املؤثر باملتغري احل قيداملتغري امل

)Y ( إجناز الطالبيف هذا البحث هو.  

 مصادر احلقائق .٢
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أما مصادر احلقائق يف هذا  ١٢.مصادر احلقائق هي مصدر لنيل احلقائق

  :البحث هي

 احلقائق األساسية .١

احلقائق األساسية هي املعلومات احملصولة من البحوث مباشرة أو من 

حظة طريقة املالتستعمل من املصدر األساسي  ١٣.املصدر األول

 .يف هذا البحث )Tes(واالستبانة و اإلختبارات 

 يةاناحلقائق الث .٢

من البحث و جيتمع من اآلخر صل قائق الثانية هي احلقائق اليت حياحل

يف هذا  يةانالثوحتتوي مصادر احلقائق  ١٤.الذي ارتباط مبسائل البحث

كل األشياء واألحوال أو الشخص ومكان تبحث فيه الباحثة : البحث

 .عن احلقائق

 أدواتهاطريقـة جمع الحقائق و   .د 

 طريقة مجع احلقائق .١

إستخدمت الباحثة يف مجع احلقائق هلذا البحث نوعني من طرق 

  :البحث، ومها

                                                           
12

 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 114 
13 Jonathan Sarwono, 2006, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, Yogyakarta : 

ANDI, hal. 8 
14

 Ibid, hal. 11 
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 دراسة مكتبية  ) أ

املتعلقة إستخدمت الباحثة اجلودة لتكون مصادر املعلومات 

. بإختالف األراء ونتائج البحث اليت حصلها أهل البحث

إستخدمت الباحثة الدراسة املكتبية وفقا مبسائل البحث وتكون 

  .مراجعا من اجلهة النظرية

 دراسة ميدانية  ) ب

تقوم الباحثة يف هذا البحث باملشاهدة على موضوع البحث 

اهر مباشرة، أي احلضور إىل حمل البحث الذي حدث فيه الظو 

. وتقوم ذلك لنيل احلقائق اجليدة والضابطة هلذا البحث. املبحوثة

وللقيام �ذا الدراسة امليدانية، إستخدمت الباحثة ثالث طرق جلمع 

  :احلقائق، وهي

  طريقة املالحظة )١

طريقة املالحظة هي وسيلة يستخدمها االنسان العادى   

خالل ما ىف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث أمجع خرباتنا من 

، ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع نشاهده اونسمع عنه
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منهاجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم 

   ١٥.دقيقة لظاهر معينة

املالحظة هي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل   

الرتتيب باستعمال العني حلصول الوقائع الىت حدثت يف ميدان 

يف هذا البحث تستخدم . البحث وترتبط مبشكلة البحث

م هى جميئ الباحثة اىل مكان التعل الباحثة املالحظة املباشرة

" انيةالث"ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اإلضايف 

  .باليتار

 االختبار )٢

هو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة املعقدة لتناول  االختبار

قدرة سلوك الشخص اليت تصور الكفائة ميلكها يف املادة 

ورأى أريكونطا أن اإلختبار هو عبارة عن  ١٦.الدراسية املعينة

السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أخرى املستخدمة 

واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو  لقياس املهارات

                                                           

 ١٥٠.، ص)١٩٨٧,دارالفكر للنشر والتوزيع: عمان( البحث العلمي،, ذوقان عبيدات ١٥ 
16

 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), hal. 1 
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استخدمت الباحثة اإلختبار جلمع احلقائق املتعلقة  ١٧.اجلماعة

  .مبهارة الطالب يف تعليم اللغة العربية

إن اإلختبار يف هذا البحث هو إحدى الطريقة ملعرفة 

مقياس قدرة الطالب وكفاء�م يف تعليم اللغة العربية من خالل 

فإعطاء اإلختبار إىل الطالب . تعّلم اللغة العربية اإلضايفبرنامج 

. يف الفصل الثامن الذين يشرتكون تعّلم اللغة العربية اإلضايف

يهدف هذا اإلختبار ملعرفة إجناز الطالب من خالل تعّلم اللغة 

  . العربية اإلضايف

أما هذا اإلختبار املستخدمة يف هذا البحث يعين 

 إعطاء اإلختبار بعد تعليم اللغة العربية يعين. اإلختبار البعدي

ويتكون هذا اإلختبار . يف برنامج  تعّلم اللغة العربية اإلضايف

  . سؤاال يعين سؤال خيار كلهم ٢٥

 طريقة الوثائق )٣

احلقائق الثانية أن يتم ختزينها يف شكل وثيقة أو ملف 

 والكتب وكتابة التقارير) رقم قياسي التقليدية أو اإللكرتونية(

بناء على . وحماضر االجتماعات وا�االت والصحف وغريها

                                                           
17

  Arikunto, Dasar-Dasar..., hal. 139 
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ذلك، استخدمت الباحثة هذا طريقة التوثيق جلمع احلقائق عن 

  :األشياء املطلوبة يف البحث من شكل الوثائق عن

نظرة عامة حول املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   )أ 

 باليتار" الثانية"

إلسالمية احلكومية عدد املعلمني يف املدرسة املتوسطة ا   )ب 

 باليتار" الثانية"

عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   )ج 

 باليتار" الثانية"

تعليم اللغة العربية يف برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف يف   )د 

 باليتار" الثانية"املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 أدوات البحث .٢

مجع احلقائق هي األألت أو التسهيالت أداوت البحث أو يسمى بآلة 

املستعملة بالباحث جلمع احلقائق لكي عمله سهال وحاصله جيدا وحزم وكامال 

يف هذا أما من آلة اليت تستعمل الباحثة   ١٨.يكون احلقائق سهلة ونظاميا حىت

  .البحث يعين اإلختبار الكتايب

                                                           
18 Ibid,hal.188 
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. واإلختبار البعدي اإلختبار القبلي: يتم إجراء اإلختبارات الكتابية مرتني

  :أما حتليل من جتربة أداة اإلختبار كما يلي

 (Validitas)إختبار صّحة   ) أ

 (Reliabilitas)إختبار املوثوقية   ) ب

 طريقة تحليل الحقائق  .ه 

حتليل احلقائق هو اخلطوت اليت تؤدى الباحثة يف ختتار احلقائق لتأخذ 

حتليل احلقائق هو طريقة مهمة يف البحث وغرضها لتحدد نتائج البحث  ١٩.اخلالصة

أما طريقة حتليل احلقائق املستخدمة يف هذا البحث العلمي . حىت احلقائق النظامي

املراد �ذه الطريقة هي طريقة مستعملة لتحليل . فهي الطريقة التحليل احلقائق الكمية

أي عند أداء حتليلها، فتستعمل الباحثة ) مباألرقا(احلقائق اليت متكن حسا�ا بعدد 

كانت فرضية البحث (�دف هذه الطريقة الختبار الفرضية . التحليل اإلحصائ

ولكن، قبل أداء هذه الطريقة، جيب على الباحثني ألداء ). مقبوال أو مرفوضا

  :االختبار التايل

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  .١

                                                           
19 Hamidi , 2007, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Pendekatan Praktis  penulisan 

 Proposal dan laporan Penelitian, Malang : UMM Press, hal. 6 
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 ٢٠.ان كل توزيع احلقائق طبيعية أو الأجريت اإلختبارات ملعرفة هل ك

وبذالك، الزم هذا اختبار . ألن احلقائق الطبيعية امتلك بالسكان فحسب

االختبار الطبيعية لتوزيع احلقائق يف هذا . الطبيعية على العينة الثبات طبيعيتها

  . (Kolmogorov Smirnov)مسرينوف -البحث باستخدام اختبار كوملوجوروف

مسرينوف -واختاذ القرارات على أساس احتمال عينة واحدة كوملوجوروف

(Probabilitas One Sample Kolmogorov Smirnov) ٢١:االختبار، وهي  

 مث التوزيع الطبيعي ٥٠,٠إذا كان احتمال أكرب من   . أ

 مث التوزيع ليس لطبيعي ٥٠,٠إذا كان احتمال أقّل من   . ب

  (Uji Homogenitas)اختبار التجانس  .٢

يستخدم هذا االختبار ملعرفة االختالفات من اا�تمعني، أي بالنظر إىل 

وبذالك، يفرتض هذا اختبار التجانس أن كل متغري  ٢٢.االختالفات الفرق منهما

 . حيتوى جتانسا

 (Uji Hipotesis)اختبار فرضية  .٣

اختبار فرضية لتحديد إذا كان الفرضية املقرتحة يف البحث  استخدم

 .يعين الصيغة يف حتليل احلقائق ”t“اختبارها باستخدام اختبار . مقبول أو مرفوض

                                                           
20

 Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktis memahami Penelitian, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 180 

21
 Sidney Siegal, Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Gramedia, 

1997), hal. 59-60 
22

  Maman, Panduan Praktis..., hal. 181 
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كان اختبار . من هذا اختبار، مسائل البحث سأجواب وحتصيل البحث ستنظر

  ٢٣:الفرضية ثالثة أنواع و هي كما يلي

  (Uji Dua Pihak)االختبار من جهتني   ) أ

 و" مساوية"يفصح عن  (Ho) صفرالفرض استخدم هذا االختبار اذا 

 "  غري مساوية"يفصح عن  (Ha)بديل فرض 

 (Uji Pihak Kiri) الشمايلاالختبار   ) ب

أكرب أو "يفصح عن  (Ho) صفرالفرض استخدم هذا االختبار اذا 

أكرب أو "كلمة . (˂)" أقلّ "يفصح عن  (Ha)بديل فرض  و(≤) " مساوية

 ".أصغر"سواء بالكلمة " مساوية

 (Uji Pihak Kanan)االختبار اليميين    ) ت

أقّل أو "يفصح عن  (Ho) صفرالفرض استخدم هذا االختبار اذا 

  . (˃)" أكرب"يفصح عن  (Ha)بديل فرض  و(≥) " مساوية

  ”t“االختبار  .٤

هذا االختبار هو تقييم إذا كان فرق كبري بني االختبار األوىل واالختبار 

 )Paired Sample t Test(اإلختبار ت لعينة املقرن استخدمت الباحثة  ٢٤.النهائي

                                                           
23

  Sugiono, Metode Penelitian..., hal.228-231 
24

 Subana dkk, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 132  



57 

 

 
 

 . توجد املتوسط أم ال ني هل فيهمااحلقائقني املقرن تربيعين أسلوب ليخ 

  ٢٥:التايل اإلحصائىاستخدم هذا االختبار الرموز 

� − ���� =  
��� − ���

��
���

�

��  −   1�  + �
���

�

��  −   1� 

 

 :الشرح 

  ١متوسط يف تصنيف قيمة نتائج معينة =   ���

  ٢معينة متوسط يف تصنيف قيمة نتائج =   ���

���
  ١قيمة التنوع يف تصنيف نتائج قيمة نتائج معينة = �

���
  ٢قيمة التنوع يف تصنيف نتائج قيمة نتائج معينة = �

  ١عدد الشخصي يف معينة =    ��

  ٢عدد الشخصي يف معينة =    ��

 مراحل البحث  .و 

هناك إجراءات البحث اليت تتبعها الباحثة، وهذه اإلجراءات تقوم �ا 

  :الباحثة باخلطوات اآلتية

الطالب الذين يشرتكون تعليم يف برنامج حتديد وتعيني ا�موعة وهي ا�موعة  )١

 .تعّلم اللغة العربية اإلضايف

 قامت الباحثة باملالحظة من خالل تعليم اللغة العربية يف برنامج تعّلم اإلضايف )٢

                                                           
25  Tulus Winarsunu, 2006, Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, Malang : 

Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 81 



58 

 

 
 

إىل العينة البحث يعين الطالب الذين يشرتكون تعليم يف  قامت الباحثة باالختبار )٣

 برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف

 قامت الباحثة بالتحليل البحث )٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


