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 الباب الثالث

 منهجية البحث

كان منهج البحث هو يف األساس وسيلة علمية للحصول على البيانات لغرض 

وفائدة معينة. بناء على هذا، فهناك أربع كلمات رئيسية البّد من اهتمامها وهي: 

1طريقة علمية، وبينات، وغرض وفائدة.
 

  تصميم البحث.  ۱

صفي بالستعمال املدخل إن تصميم هذا البحث العلمي هو البحث الو 

الكمي. و البحث بالستعمال املدخل الكمي هو البحث الذي بالستعمال 

حثي. هذا املدخل اّول من هيكل النظريّة، فكرة العامل، و فهم  -استنتاجي 

الباحث على اساس كذا خربته، مّث انتشر يصري مسائل و حتليل ليحّصل 

كمي بقصد ميتحن النظري، بناء املدخل ال 2صحيح يف تأييد بيانات التجرييب.

اخلقائق، يشري العالقة بني املتغريات، يعطي الوصف اإلحصائى، يقدير 

ل الكمي هو واجب على النتائجه.خّطط البحث الذي باستعمال املدخ

                                                           
۱
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 02۱2), hal. 0 
2
 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis. (Yogyakarta : Teras, 02۱۱), Hal. 99. 
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تدّل على الّتفاعل، شكلي، و مهّبأ بطّيب قبله.خّطط موصوف  تركيب، لفظ

 5لبحث الذي سيفعل باحلقيق.باخلصوص و بالتفصيل ألّن خّطط هو ختطيط ا

قال ناتا سوجانا الباحث الوصفى هو البحث لوجدان الوصف من االحوال 

اهلدف من البحث االرتباطى الىت يدأه  4واالحادث اللثان حتدثان يف موقع البحث.

الوصف من موضوع البحث. العوامل االرتباطى هو "الة اإلحصائية" الىت تستعمل 

اب من املتغريان األختالفان لوجدان طبقات العالقة بني منها لنظرية نتائج احلس

 5املتغريات.

)تشجيع  y)استيعاب املفردات( على متغرّي  xهذا البحث لينظر تأثري ملتغرّي 

ب الرتاث( ولتحليل تأثري لكّل متغرّي بالستعمال طريقة إحصاء الطالبات يف تعليم كت

بب خمتار اجلنس يف هذا البحث يف بس(، product moment)على نوع اإلنتاج اللحظي 

ت على تشجيع هذا البحث ألّن باخث يريد ملعرفة مدى تأثري استيعاب املفردا

ب الرتاث. هذا البحث يكون متغرّيين هو متغرّي احلّر يعين الطالبات يف تعليم كت

ب الرتاث يف يعين تشجيع الطالبات يف تعليم كت استيعاب املفردات و متغرّي الرباط

  د اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج.املعه

                                                           
3
 Ahmad Tanzeh, Pengantar  Metode Penelitian Praktis. (Yogyakarta : Teras, 0229), Hal. 

۱2. 
4
 Nana Sudjana, Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar baru, ۱999), hal. 46. 

5
 Asyrof syafi’i, Metodologi penelitian pendidikan, (Surabaya: ELKAF, 0222), Hal. 02. 
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 نوع البحث. ٢

. (ex-post facto)بناء على جنسه، هذا البحث يسّمى بالبحث التأثر الرجعي

البحث بأثر رجعي هو حبث الذي متغرّي احلرى حصل قبله او بالمرجتل، من اجل ان 

ا متوّفع، ما الذي هذا البحث يف العادة مفّرق من البحث جترييّب. باحث يطارد، اذ

عنصر مسّبب وقع الشئ. البحث بأثر رجعي يكون جنسني هو البحث االرتباطي و 

 6الّسببية املقارن.

البحث بأثر رجعي مستطاع اذا باحث بالتأكيد، أّن معاملة متغرّي احلّرى 

حصل قبله. هذا منهاج مستطاع يف الرتبوّي بسبب غري كل مشكلة الرتبوّي يقتدر 

ج التجرييّب. ذالك احلال ألّن  اكثر على متغرّي احلّرى يف الرتبوّي، هذا يبحث باملنه

7الباحث مل يقدرى تالعب باألرقام حباصل.
  

، يهدف  لتأثري االرتباطي حبثالبحث بأثر رجعي بالستعمال  جنسي من

 .ب الرتاثتشجيع الطالبات يف تعليم كتاستيعاب املفردات على 

 

                                                           
6
Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti, Metode penelitian pendidikan bahasa, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 02۱2), hal.۱46-۱42 
7
 Wahyudin zarkasyi, Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung: PT Refika aditama, 

02۱2), hal. ۱۱6. 
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 ب. مكان البحث

يف  يف املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونجحث مكان هذا الب

حيث . فلوصا كاندانج، كدونج وارو تولونج اجونج 64رقم  مايور سوجادىشارع 

خيتار الباحثة هذا املكان   .02۱9 يف عام مارسيف شهر  البحث ةأجرى الباحث

عليم اللغة فيها تيعىن  ألسباب يف هذا املعهد ميلك برامج الدعم الذي متطور،

هذا املعهد هو املؤسسة التعليمية اليت تعترب نوعية جيدة من العربية الكاملة منها ، 

التعليم والتعلم العربية هنا هو درس أكد خاص على تعلم املفردات والقواعد، ألن 

الطالبات يتوقع منهم إتقان وفهم النص العريب كالكتاب الرتاث الذي مت تدريسه من 

 .قبل املعلمني

 ج. متغّير البحث

املتغرّي هو فكرة الذي ميلك نوع التقدير )مثل: متغرّي طّرز شغل، ثروة، تكلفة 
الرتقّية، حجم البيع، مرحلة الرتبّية مدير، و األخر(. املتغرّي معناه الفرقة الذي منطقي 

8من صفتني.
 .كان متغري قسمني، يعين متغري احلر و متغري الرّباط 

 

 

                                                           
8
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka cipta, ۱992), Hal.۱11 
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 متغير الحرا. 

متغري هو متغري الذي مؤثّر و الذي يصري بسبب تبديله و يطفوه   احلرمتغري
.الرّباط

هو "استيعاب املفردات" مث يف هذا  متغري احلريف هذا البحث الذي يصري  9
 .xالبحث بإسم متغري 

 ب. متغير الّرباط

متغري هو متغري الذي وقع حتت تأثري او يصري عاقبة، ألّن يكون  متغري الرّباط
.احلر

هو "تشجع الطالبات يف تعليم   الرّباطمتغري يف هذا البحث الذي يصري  10
 .yب الرتاث" مث يف هذا البحث بإسم متغري كت

 د. المجتمع و العينة

 . اجملتمع۱

السكان هو منطقة التعليم اليت تتكون من السكان هو منطقة التعميم اليت 
ويتم حتديد اخلصائص من / املواد اليت هلا صفات معينة  الكائنات  تتكون من  

.قبل احملقق لدراستها و من مث االستنتاجات املستخلصة
11

السكان على املبدأه   
هو كل عضو فرقة اإلنسان، حيوان، حادث  او مادة الذي ميكث يف املكان. 

12السكان تكّون من مدارس، طالب، منهج التعليم، مرافق، مدرسة و غريها.
 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 02۱2), hal. 19  
10

  Ibid,,, hal. 19 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 02۱2), hal. 0۱2 
12

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 21 
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هذا البحث يعين مجع طالبات يف  على اساس ذالك ، هكذا السكان يف
  طالبات. 022املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية "تولونج اجونج" يتعّدد 

  العينية .0

13عينة هي بعض من السكان، مثال الذي يُتلّقي بإستعمال كيفية متأّكد.
 

وفقا ل اريكونطو يقول أنه "إذا كان املوضوع أقل من مائة ، أفضل من ذلك كله 
حبثه هو السكان. ومع ذلك ، إذا كان عدد املواضيع كبريًا ، فيمكن  حىت يكون
 أو أكثر. " ٪23-03أو  ٪03-01أخذه بني 

ذالك الرأي مبوجب روسجو يف كتاب سوجيونو "حجم العينة هو ممكن 
شخص،  052." من جمموع السكان من كل 311إىل  51يف البحوث ما بني 

من إمجايل  02٪ ت يف هذه الدراسة مث وفقا للرأي ميكن أخذ عدد من العينا
 30عدد السكان ، حيث بلغ عدد العينات اليت مت احلصول عليها هلذه الدراسة 

14شخًصا.
 

 املعاينة. 1

على العموم، طريقة الذي  أخذ املعانية الطريقة هو طريقة أخذ املعانية.
  معانية إجتمالية طريقة يستخدم لتحديد عينية يف البحث قسمني يعين

probability sampling  15  غري إجتمالية معانية و طريقة
(nonprobability 

                                                           
13

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 0226) hal. ۱0۱ 
۱6

http://repository.upi.edu/02104/S_PJKR_2920229_CHAPTER٪021.pdfDi unduh pada 22 

April 02۱9, pukul ۱6.22 
15

 Wahyudin Zarkasyi, Penelitian Pendidikan,.. Hal. ۱22 

http://repository.upi.edu/203/6/S_PJKR_0802558_CHAPTER%203.pdf
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sampling)  . لتحديد عينية الستخدامها يف البحث، وهناك استخدام جمموعة
هذا  لتحديد عينية يف طريقة الذي يستخدم. العينات متنوعة من تقنيات أخذ

 (simple random sampling).البحث بكيفية عينية عشوائية بسيطة 

متواضع جّدا  أخذ املعانية يقولب طريقة هذا طريقة عينية عشوائية بسيطة
ُجزافا ال يبايل طبقة الذي يكون يف  من سّكاين يُعَمل أخذ املعانية ألنّ 

.سّكاين
16
  

 ،0 ،۱الذي تكّون من ثالثة الطابق ) البات يف املعهديأخذ الباحث ط
الذي يستخدم، بيمتزج رعّية  أّن طريقة عينية عشوائية بذالك يقدر معلوم(، 1

من استعاب  التوجيهات االستبياناما  يف سّكاين ألجل كّل رعّية يُتقّلد يساوي.
  .ب الرتاث مبثابة ربطاردات وتشجيع الطالبات يف تعليم كتاملف

  ه. أدوات البحث

ادوات يف هذا  17ادوات البحث هو الة مستعمل ليحّصل معطيات يف البحث.

وضوعي واستبيانات. اختبار موضوعي مستعمل ملعرفة استيعاب البحث هو اختبار م

 ب الرتاث.عرفة تشجيع الطالبات يف تعليم كتاملفردات، و استبيانات مستعمل مل

                                                           
16

 Ibid,,, hal. ۱22 
17

 Wahyudin Zarkasyi, Penelitian Pendidikan,.. Hal. ۱41 
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 و. البيانات و المصادر البيانات

 . البيانات۱

و حقائق يف هذا البحث 18حقائق هو تقرير الذي سيتم معاجلتها يف البحث.

 قسمني: 

 ئيسيةا. احلقائق الر 

احلقائق الرئيسية هو حقائف الذي ُُيّصل الباحث مباشر او مستعمل احلقائق. 

دات و تشجيع احلقائق الرئيسية يف هذا البحث يعين اجواب من استيعاب املفر 

 ب الرتاث.الطالبات يف تعليم كت

 احلقائق الثانوية. ب

عمل احلقائف الثانوية هو حقائف الذي ُُيّصل الباحث غري مباشر او مست

 .احلقائق. حقائق األول يف هذا البحث يعين وثائق عن املعهد

 . املصادر البيانات0

 مصادر احلقائق يف هذا البحث كمايلي:

                                                           
18

 Ahmad Tanzeh, metodologi penelitian praktis, ,, hal. 92 
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يف هذه الدراسة الوثيقة املستخدمة كمصدر للبيانات هي بيانات توثيق، . ا

ات عن تشجيع الطالبات بعد أخذ اختبار استيعاب املفردات واستبيان

 ب الرتاث.الطالبات يف تعليم كت

 . تقنيات جمع البياناتز

للحصول على البيانات الالزمة يف هذا البحث، يستخدم املؤلف عدة أنواع من 

 التقنيات أو أساليب مجع البيانات، كمايلي:

 طريقة االختبارا. 

كان االختبار سلسلة من األسئلة او تدريبات فضال غريها من األدمات 

الىت تستخدم القياس املهارات او املعرفة، واملواقيف والقدرات، او املواهب اليت 

19ميلك مفراد او اجلماعات.
هناك ثالثة طريقات جلمع البيانات يف هذه املعهد.  

 يستخدم االختبار جلمع بيانات املفردات من الطالب.

 طريقة التوثيقب. 

اضي بشكل الكتابة أو الصورة تعريف الوثائق هو كتابة احلديثة يف زمان امل 

والكتابات من سرية الرجل. وثائق هو احدى من أدوات مجيع البيانات يف هذه 

استخدم املؤلفون يف هذه الطريقة البحث بطريقة النظر إىل الوثائق املوجودة. 
                                                           

۱9
Arikunto, Prosedur .., hal. 9 
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للحصول على معلومات مكتوبة عن مالمح املدرسة، وهيكل تنظيمي للمدرسة، 

ظفني، وغريها من البيانات املكتوبة املطلوبة يف هذه وعدد من املعلمني واملو 

 املعهد.

 اإلستبيان . ج

وطريقة اإلستبيان هي طريقة اليت تشتمل من كتب السؤل علي اجمليبني. و 

واجمليبون  (Tertutup) اإلستبيان الذي يستخدم يف هذا البحث هو استبيان السر

 .الذي يناسب حبال اجمليبني (x) خيرتون اجلواب بالقرينة

وهذه طريقة هتدف أن ينظر الطالبات تأثري تشجيع اللغة العربية على 

 استيعاب املفردات.

 ح. تقنيات تحليل البيانات

حتليل البيانات هو لتقدير أو من خالل حتديد األثر الكمي لتغري حدث على 

 20.حدوث آخر

                                                           
20

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 0226), 

hal. 09 
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 اختبار الصالحيةا. 

لصالحية إىل تشري ا21وصحة الصك هي درجة دقة الصك لقياس شيء يقاس.

على أساس التحقق من الصحة،  22مدى قدرة أداة القياس على قياس ما تريد قياسه.

حصلت على استنتاج ذلك، تستحق أداوت اإلختبار واإلستبيان مع حتسن طفيف.  

 (X)بريسون االرتباط حلظة املنتج هو العثور على اجتاه وقوة العالقة بني املتغري املستقل 

واختبار الصالحية يف هذه  والبيانات على شكل إيرتفال والنسبة. (Y)مع املتغري التابع 

23الدراسة باستخدام الصيغة:
 

 

 

Rxy =  

 مالحظات:

r  معامل االرتباط كونت = 

ΣXi جمموع النقاط من البنود = 

ΣYi )جمموع جمموع النقاط )مجيع البنود = 

N  =مجلة العينات 

                                                           
21

 Wahyudin zarkasyi, Penelitian Pendidikan Matematika.,,,, hal. ۱92 
22

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 02۱1), hal.64 
23

 Chabib Toha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 0221), 

hal. ۱۱2 
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، مث يف هذه الدراسة  20اإلصدار  spssرة ميكن استخدام باإلضافة إىل الصيغة املذكو  
  .كمرفقة  spss، كما خلطوات  20اإلصدار  spssباستخدام 

 ب. اإلختبار املوثوقية

تشري املوثوقية إىل فهم أن أداة موثوقة بشكل معقول الستخدامها كأداة جلمع 

أداة موثوقة 05.تمادموثوق يعين جدير بالثقة، لذلك ميكن االع.04البيانات ألهنا جيدة

 ميكن أن تنتج موثوق موثوق البيانات أيضا، واختبار صحة باستخدام الصيغة:

 =  

 مالحظات:

K عدد العناصر يف االختبار = 

S جمموع اختبار درجة التباين = 

 P نسبة اإلجابات الصحيحة على عنصر واحد = 

 Q اخلاطئة على نفس البند = نسبة اإلجابات 

، مث يف هذه  20اإلصدار  spssباإلضافة إىل الصيغة املذكورة ميكن استخدام 

 .كمرفقة  spss، كما خلطوات  20اإلصدار  spssالدراسة باستخدام 

                                                           
24

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

Cipta, 0224). . . , hal. 00۱. 
  .222.،،،ص. نفس املراجع05
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 اإلختبار الطابعي .ج

ويهدف اختبار العينة الطبيعية إىل اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات يف  

.التحليل
اختبار املعطيات الطبيعية إىل إظهار أن بيانات العينة تأيت من ويهدف 26

السكان املوزعني عادة. هناك العديد من التقنيات اليت ميكن استخدامها الختبار 

، اختبار (chi-kuadrat)البيانات الطبيعية، مبا يف ذلك اختبار تشي مربع

يف هذه .(kolmogorov-smirnov)مسرينوف-، واختبار كوملوغوروف(lilliefors)ليليفورس

-kolmogorovمسرينوف-الدراسة الصيغة املستخدمة هي اختبار كوملوغوروف

smirnov. مث يف هذه الدراسة باستخدامspss  كما خلطوات  20اإلصدار ،spss  

 .كمرفقة

 د. اإلختبار اخلطية

 يتم إجراء اختبار اخلطي ملعرفة العالقة بني املتغري احلريو املتغريات اإلرتباط

.خطيا
27

، كما خلطوات  20اإلصدار  spssمث يف هذه الدراسة باستخدام  

spssكمرفقة 

                                                           
26

 Suharsimi, Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 0222), hal. 12۱ 
27

http://repository.upi.edu/۱۱62904/S_PEA_۱22222۱_Chapter٪021.pdf diakses pada tanggal 2۱ 

Maret 02۱9, pukul ۱2:00 
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 ه. االحندار البسيط

استخدمت الدراسة حتليل البيانات اإلحصائية يف شكل عالقة سببية أو ميكن 

قوهلا بعالقة التأثري باستخدام منوذج االحندار البسيط باستخدام تطبيقات اإلحصاء  

01spssلباحثون االحندار البسيط لإلشارة إىل التأثري بني هذه املتغريات. . يستخدم ا

السبب يف استخدام الباحثني االحندار البسيط ألن هناك متغريات مستقلة واملتغريات 

 .كمرفقةspss، كما خلطوات  01اإلصدار  spssالتابعة.مث يف هذه الدراسة باستخدام 

 


