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 الباب الثالث
 منهج البحث

 املقاربة و نوع البحث -أ

لتحصيل البحث إىل احلد األقصى فيحتاج إىل منهج البحث الالئق. املنهج هو 
 األسلوب الذي تستعمل لنيل احلقائق ابختبار الفرضيات بواسطة أداة خاصة.

ا مقّدمة يف واملقاربة يف هذا البحث مقاربة كمية وهي املقاربة اليت نتيجة حبثه
 ).(Product Momentشكل وصفّي ابألرقام اإلحصائّية الرمز 

فنوع هذا البحث وصفية. يف هذا البحث حتاول الباحثة على أن تبحث عن 
أتثّر متغّّيات مبتغّّيات أخرى. فيبحث هذا البحث ىف أتثّي طريقة إعطاء الوظيفة 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية  على اجناز تعلم اللغة العربية لطالب الفصل السابع يف
 كديري.  ٣احلكومية 

املتغّيات هي ضالّة البحث أو األضواء يف البحث. وكان متغّّيان يف هذا البحث 
مها متغّّيات غّي مقّيدة ومتغّّيات مقّيدة. فاملتغّّيات غّي مقّيدة يف هذا البحث هي 

 لطالب الّلغة العربّية.طريقة إعطاء الواجبات. واملتغّّيات املقّيدة إجناز تعّلم ا

 قت ومكان البحثو  -ب

حىت  ۷۱۰۲جرى هذا البحث على خالل ثالثة اشهر بدأ يف اتريخ ماريس 
كديري، وخاصة الطالب ىف الفصل   ٣يف املدرسة الثنوية اإلسالمية   ۷۱۰۲مايو 

 ه (.۲ج، ۲ب، ۲أ، ۲السبيع هو ) 
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 اجملتمع والعينة -ج
 اجملتمع .1

لتعريف اآلخر أبّن اجملتمع هو كّل البياانت اليت  اجملتمع كّل املبحث. فأشار ا
واجملتمع يف هذا البحث  ۰كانت اهتمامة الباحثة يف موضع ووقت خاصة.

طالب الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة احلكومية موجوروتو كديري الذين 
طالبا. ألّن هذا البحث حبث ارتباطّي فال يطلب إىل كثرة  ۷۵۱عددهم 

 طالب واف للبحث. ۰۱۱-۵۱أّن املبحث. فيعترب 
 العينة .2

عّينة البحث هي بعض اجملمع املأخوذ من مصادر البياانت وتستطيع أن توّكل  
إذا كان فاعله انقصا من  (Suharsimi Arikunto)  ۷۱۱۲عند  ۷كّل سساجملمع.

مائة أشخاص فأحسن أن أيخذ كّل اجملمع حيت كان حبثه البحث اجملمعّي, بل 
 3أو يزيدها. % ۷۵-۷۱أو  % ۰۱-۰۵ّيًا فيؤخذ بني إذا كان فاعله كث

. هي طريقة العينة تعطي Probability Sampling))العّينة مأخوذة بطريقة 
الفرصة الساوية لكل أعضاء اجملمع علي كونه عينة. وهي من اختار العينة 
 بالطريقةغّي موضوعي املراد هبا العينة املختّية ال يستنبط علي ارادة الباحث حيت

 4لكل اجملمع فرصة لكونه عينة.

                                                           
 ۰ .Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 80.Sugiyono,  

Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian,(Bandung: Alfabeta,2009), cet.2,  

70. ۷ .  
 3 .eka Cipta, (Jakarta: Rin Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Suharsimi Arikunto, 

2006), cet. 13, 134. 
 4 .(Malang:  Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian KuantitatifI’anatut Thoifah, 

Madani,2015), 20. 
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   Probalityمن أقسام)( Cluster Samplig)وبعده يستخدم الباحثة طريقة 

(Sampling  يعين الطريقة املستخدمة لتعيني العينة إذا كان املوضوع املبحوث أو
مصادر البياانت واسعا. كمثل سكان املدن والعاصمة واحملافظة. لتعيني السكان 

 5درالبياانت أخذ العينة علي الوالية املقررة.اليت ستكون مصا

 منها كمجمع العينة. فيحصل منها األيت : %02مأخوذ 82من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعالوة على ذلك، من الصف الرابع، قرر شخص ألخذ عينات يف كل من كل 
 :slovinالصيغة فئة ابستخدام 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑑)2
 

 لتعريف :اب
n املعّينة = 
N عدد من اجملمع = 

                                                           

 .۷2, املراجع نفس. 5

 عدد فصل منرة

 33 أ -7 ۰

 33 ب -7 ۷

 33 ج -7 3

 ۷4 ه -7 4

 ۰۷4 مجلة
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d   = ( %82درجة الدّقة ) درجة اخلطيئات اليت قصدها الباحث هي 
 من احلساب املذكور أعاله، وأظهرت النتائج التالية:

 منوذج جدول العينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة مجع البياانت  -د
 للحصول على البياانت احملتجة تستعمل الباحثة الطرق مبا يلي: 

 اإلستبيان .8

اإلستبيان هو السؤال املكتوب الذي يستحدم لنيل األخبار من 
هذا اإلستبيان  3اجمليبني حول بيان الشخص أو األحوال الىت قد عرفته.

البياانت عن طريقة إعطاء الوظيفة على إجناز التعليم  تستحدم الباحثة جلمع
 كديري.  ٣يف املدرسة الثنوية اإلسالمية اللغة العربية ىف الفصل السابع 

                                                           
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 
1998), 140. 

 عدد فصل منرة

 ۰4 أ -7 ۰

 ۰5 ب -7 ۷

 ۰5 ج -7 3

 ۰۱ ه -7 4

 54 مجلة
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ومجيع البياانت بطريقة إستبيان الذي تستحدم الباحثة هو ينقسم علي 
أربعة أخيار، منها "أ" و "ب" و "ج" و "د"، وكّلها عندها مثن خمتلف، منها: 

، 8، و للسؤال السليب أ=8، د=0، ج=٣، ب=0ؤال اإلجايب أ=للس
    . 0، د=٣، ج=0ب=

 الواثئق .0

وهو طريقة مجع البياانت ابلنظر أو بتسجيل التقرير املوجود. هذه 
الطريقة تعمل مبالحظة الواثئق الرمسية مثل احملفوظات ودفرت اليوميات 

التوثيق جيوز ابلصورة أو املوجودة. التوثيق من إشعار احلوادث املاضية، وهذا 
 اإلشعار أو روائع الشخص.

 أداة البحث -ه
أداة البحث تناسب ابملتغّّيات، لذلك تتطّور الباحثة آلة تطوير بياانهتا. آلة أخذ   

لتناول علي البياانت ونتائج البحث ممتازا، مثّ  ۲البياانت أو أداته يف هذا البحث.
 إجابة للمشكاة. بستحدم األداة كأداة جلميع البياانت ك

 آلة أخذ البياانت أو أداته يف هذا البحث كما يلى:
 اإلستبيان .8

طريقة إعطاء الوظفة يستعمل كأداة ليعرف أتثر إعطاء الوظفة علي إجناز التعليم 
 كديري.   ٣اللغة العبية يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية 

 
 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 137 
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 إستبيان طريقة وظفة
 مجلة جّيدغّي  جّيد مؤشر متقّلب

طريقة 
 الوظفة

متّسرع ومتجّرد يف  .۰
 اعمال الوظفة

8،0،81 ۰۲ 4 

إصالح الوظفة اليت  .۷
 خمطء

  ٣،82  ۷ 

 3 ۰1 1،81 التفكّي النشط .3

مستقيم و جتّرد و  .4
 مّتزن

1،7،1،88،80 0،8٣،02 2 

نظام و نشيط يف  .5
 إعمال الوظفة 

۰4 ۰5 ۷ 

خاّلق يف أعمال  .3
 الوظفة

00،00،00 ۷3 4 

الرديف يف  عنده .۲
 إعمال الوظفة

0،08  ۷ 

 ۷5 ۲ ۰2 مجلة
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 حتليل البياانت -و

 يف حتليل أتثّي اخلطوات املستخدمة هي كما يلي:
 صحة اإلختبار .8

( حصة البياانت هي املقياس 0221:811عند سوهارسيمي )
ليدل علي طبقات الصحة عن أداة البحث. كانت أداة البحث 

 دير للقياس.صحيحة إذاكان ما يقاس عنه ق
صحة البياانت يف هذا البحث حمصولة من أجوبة أسئلة اإلستبيان 

  ٣علي طالب فصل السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية 
 korelasi productكديري.قيمة الصحة مطلوبة ابستخدام رمز ارنباط 

2
moment ( وهذا مستخدم لّيتبط قيمة األسئلة بـX علي عدد القيمة )
 ( أما رمزها كما يلي:yاألداة بـ )

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{(∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2}

 

 ابلتعريف :

𝑟  = رقم ثبت العالقةr Products Moment 

𝑛  =عدد املستوجبني 

𝑥  = طريقة إعطاء الوظفة 

𝑦   = إجناز التعليم اللغة العربية 

∑ 𝑥𝑦  =  عدد نتيجة الضرب بني تقديرx   و تقديرy 

                                                           

 ۰۲۱,املراجع نفس. 2
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∑ 𝑥  =  عدد كّل تقدير متغّّيx 

∑ 𝑦   = عدد كّل تقدير متغّّيy 

∑ 𝑥
2

 xعدد مرّكب متغّّي =   

∑ 𝑦
2

 yعدد مرّكب متغّّي =   

أكثر أو rالشرط األدين الستيفاء شرط الصحة هي إذا كان 
ان ارتباط األسئلة ابلقيمة . إذا ك alpha2020بـ  2،٣08سواء بـ 

 فكانت األسئلة يف األداة غّي صحيحة. 20٣08األخّية أقل من 

 ثبات اإلختبار .0

إذا كانت األداة يكفي أو يعمل استخدامها كآلة مجع البياانت 
لتجربة الثبات فيستخدم الباحث رمز  1فكانت األداة عنده الثبات.

Alpha Croanbach: األيت 

𝑟11 = (
𝑘

(𝑘 − 1)
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

) 

  ابلشرح : 

𝑟11   =ثبات األداة  

𝑘  =عدد األسئلة 

∑ 𝜎𝑖
 عدد التباين لكل السؤال=  2

𝜎𝑡
 عدد التباين كله =  2

                                                           
 871 المراجع، النفص. 1 



01 
 

أكثر أو سواء بـ  Alphaدليل أّن األداة عنده الثبات حتديد 
 SPSSحث بـ . سيختدم الباحث جتربة ثبات األداة يف هذا الب20٣08

24.0 For Windows. 

 مقياس جمري الرتكيز .٣

إحدي الوظيفات من اإلحصاء هي البحث عن العدد حويل القيم 
( أّن العدد ٣1: 8117يف التوزيع الرتكيزي. بني سوتريسنو هادي )

الذي كان تركيزا عن توزيعه يسّمي ابلنزعة املركزية وهي تنقسم إيل ثالثة 
 أقسام وهي املتوسط والوسيط

 املتوسط (أ

( أّن املتوسط هو 8117:٣1بني سوتريسنو هادي )
األرقام املتوسطة ومن جهة علم احلساب يبني أّن املتوسط عدد 
النتائج املقسومة بعدد الفرد والرمز حلساب املتوسط من التوزيع 

 اجملموع هو كما يلي :
𝑀 = 𝑀𝑇 +  (

∑ 𝑓𝑥′

𝑁
) 𝑖 

 ابلشرح :
M =املتوسط 

MT  =املتوسط الظين 

∑fx’ = ّعدد احنراف األخطاء بسبب الظن 

N =عدد الفرد 
 i واسع املسافة= 
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 ب( الوسيط

( الوسيط حمدود 8117:00عند سوتريسنو هادي ) 
ابلقيمة اليت حددت مخسني ابملائة عن تكرار التوزيع األدين 
خبمسني ابملائة عن تكرار التوزيع األدين يف السفلي. الرمز حلساب 

 اجملموع هو كما يلي : الوسيط من التوزيع

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = 𝐵𝑏 + [

1
2 𝑁 − 𝑐𝑓𝑏

𝑓𝑑
] 𝑖 

 ابلشرح :
Bb  =حد السفلي من املسافة فيها الوسيط 

Cfb التكرار الرتاكمي حتت املسافة فيها الوسيط= 

Fd =تكرار املسافة فيها الوسيط 

N =عدد الفرد 

i =واسع املسافة 

 اإلختبار السوية.  4 
( أّن اإلحصاء احلدودي يشرتط 0280:080)عند سوغيونو   

أّن يف كل املتغّي سيحّلله الباحث البد عليه أن يكون توزيعه سواي فسيعمل 
الباحث قبل إختبار املفرتض اإلختبار السوية من البياانت. يعمله الباحث 
إبعطاء الوظيفة املتغّي احلري يعين إجناز التعليم اللغة العربية . الرمز 

 ( وهو كما يلي :2xاملضرب ) chiباحث هو سيستخدمه ال
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𝑋2 = ∑
𝑓0 − 𝑓

ℎ2

𝑓ℎ

 

 ابلشرح :
2

X
  =Chi املضرب

 

0f  =تكرار املالحظة 

hf  =
 التكرار املطلوب

. إذا كان احلاصل أكثر من %0تعيني اإلختبار بدرجة الداللة  
اكان فم %0فكان توزيع البياانت سواي وإذا كان احلاصل أقّل من  0%

 توزيع البياانت سواي.

 


