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ابب امثامر 

مهنج امححر 

هوع الاحبر : اامفعل الأّول 

امححر اممكى ىو امححر نوحعول  .جس خخدم املحاحثة يه امنوع امححوث اممكَة امنلاتَة

ما امححر اممكى . ؿىل امحَاانت ؿىل صلك أأركام أأو امحَاانت امنوؾَة ؿىل صلك املأركام ا 

 .امنلايب ىو هيدف امححر مَـرف أ اثر أأو امـالكة تني ازنني أأو نثري من املخغريات

 ماكن امححر و أأوكاثو: امفعل امثاين 

و اموكت يف الاس خخدام خالل , ماكن امححر يف اجلامـة ال سالمِة احلكومِة نندارى

. 2019امححر زالزة أأصيور ًـىن من صير مارس اىل ًوىن س نة 

املخغري و ختعَط امححر : امفعل امثور 

 :ثوـة املخغريات دور امححر

س احملارض .1  )x( أأسووب ثدٌر

 )y( دافؽ ثـمل امعالب .2
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ختعَط امححر جس خخدام املحاحثة يه امححر ال رثحا مَـرف امـالكة تني مذغري واحد مؽ 

لة املِاس لك مذغري مث ًنؼر الارثحاط أأو مدى امـالكة تني املخغريات مؽ  املخغريات الأخرى تعًر

. مساؿدة من الأسامَة ال حعائَة

: أأما ختعَط امححر ؿىل امنحو امخايل

 

امحَان امخخعَط امححر : 3.2رمس 

س احملارض: )x( املخغري املس خلل  أأسووب ثدٌر

 دافؽ ثـمل امعالب: )y( املخغري امخاتؽ

تعريف المفاهيم  : لرابعلفصل اا

س   .1 أأسووب امخدٌر

س ىو خاّظة أأو مض َة ؿىل سووك احملارض  اذلى ًنؼر أأمام امعالب  اسووب امخدٌر

ًعال املـوومات أأو امـووم اىل امعالب أأو غامحا  ؾند معوَة امخـومي و امخـمل خاّظة ؿىل ا 

 جسمى هلل املـرفة

x

 

 
x 

y 
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دافؽ امخـمل  .2

دافؽ امخـمل ىو امرغحة ىف أأن ًؼير ثخبأثر من اذلاثَة أأو اخلارحِة امعالب نولِام أأوضعة 

د . امخـمل ابجلّد و ال نرتاث مخحلِق صئ ما حًر

جممتؽ امححر : امفعل اخلامس 

و , و احلَواانت, و الأص َاء, جممتؽ امححر ىو اكئن اكمل من امححر ًخكون من امخرشًة

 جممتؽ ىف ىذا امححر .و كمية اخلخحار أأو احلدث مكعدرميا خعائط مـَنة ىف امححر, امنحااتت

س انوغة امـرتَة ىف اجلامـة ال سالمِة احلكومِة نندارى واذلى ًعل . ىو ظالب صـحة ثدٌر

ىل   :موحض ىف صلك خداول ؿىل امنحو امخاىل.  امعالب170ا 

 VIII :125املرفلة ىف املوحق

 2018-2015ؿدد ظالب صـحة انوغة امـرتَة س نة 

منربة 

 

 ؿدد اجملمتؽ أأحناس فعل س نة

م ر 
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 16 13 3أأ  2015 1

14أأ  2016 2  25  39  

10 9 1ب   

20 8أأ  2017 3  28  

17 9ب   26  

4 2018 

 

21 6أأ   27  

11ب   13  24  

   52  118  170  

  ظالب170 2018-2015ؿدد جممتؽ حبر ظالب صـحة انوغة امـرتَة س نة 

 عدد المجتمع البحث: 3.1الجداول 

امـَنة امححر : امفعل امسادس 

امـَنة ثلنَة امححر مل , حبَر ؾَنات متثَوَة ثـكس اجملمتؽ, امـَنة ىه تـغ اجملمتؽ امححر

.  ًححر مجَؽ اجملمتؽ ومكن ٌس خغرق حزئَا فلط ثسة جحم اجملمتؽ
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ق أأخذ ؾَنات ؾضوائَة أأخذ ؾَنات . أأن حتدًد امـَنة ىذه امححر جس خخدم ابمعًر

ما منفردة أأو مـا ًـعى امفرظة مَخرت  امـضوائَة ىه أأخذ امـَنات من مجَؽ ال فراد ؿىل اجملمتؽ ا 

  .أأن ٍكون أأؾضاء امـَنة

و , اذا اكن اجملمتؽ حركمي أأكل من مائة فبأخذ لكّو"وفلا سيرمس أأٍركوهعو ىف نخاتو و كال 

او أأنرث ثلنََات جس خخدم % 25-20أأو % 15-10اذا اكن ؿدد اجملمتؽ أأنرث من مائة فِبأخذ 

 .ىذا امححر ىه ؾَنة ؾضوائَة ثلس مي مجموؿة ؾضوائَا

س خخدام ؾَنة% 36ىذا امححر ًبأخذ املحاحثة  ن ؿدد امـَنات ىذا , من اجملمتؽ ا  فا 

 61مّث ًدّور املحاحثة امنخاجئ املـَنة ٍكون  , 61,02 = 100: 170× 36 امححر ىه

 .امعالب
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لة مجؽ امحَاانت : امفعل امساتؽ  ظًر

لة مجؽ امحَاانت يف ىذ امححر ىام املالحؼة و الاست . ابهةظًر

امللاتةل ىه وس َةل دلؽ امحَاانت املس خخدمة نوحعول ؿىل املـوومات مدارشة من  .1

 .  جس خخدم امللاتةل معالب صـحة انوغة امـرتَة ؾند مجؽ امحَاانت املدويا فلط .املعدر

ق ًـعى اجملموؿة من الأس ئةل امكذاتة اىل  .2 ال سدداهة ىو أأداة امححر ثنفِذه ابمعًر

س احملارض و دافؽ ثـمل امعالب. املضارنني و , ال سدداهة نولِاس املخغري أأسووب ثدٌر

 2018 و تـضيا 2017امخحلق من امعحة اىل ظالب صـحة انوغة امـرتَة مرحةل 

مّث  جس خخدم اىل ظالب صـحة انوغة امـرتَة خيرت أأن ٍكون امـَنة . ( ظالب45)

 ابحلّجة ؿىل مرحةل املذهورة كد أأنرث ( ظالب61 )2016 و 2015امححر مرحةل 

س احملارض و دافؽ ثـمل ؾند ثـمل انوغة امـرتَة   ثوخد خربة نثرية من أأسووب ثدٌر

خاابت موضوؾَة  .نوحعول ؿىل ا 
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 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti 

Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 74 
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ادوات امححر :امفعل امثامن

أأداة امححر املس خخدمة يف ىذا امححر يف صلك اس خخِان أأو اس امترة اس خخِان مبأخوذة 

ة س احملارض, (Muhammad Ali, Thaoifuri Dan Djamarah) من هؼًر  و, لأسووب ثدٌر

(Hamzah B. Uno, Oemar Hamalik, Dan Sirager,) وفلا . دلافؽ ثـمل امعالب

أأداة امححر ىو أأداة مجؽ امحَاانت املس خخدمة يف كِاس امؼواىر امعحَـَة " سوغََوهو"

ن اس خخدام أأداة امححر ىو نوحعول ؿىل مـوومات اكمةل ". والاحامتؾَة موحغ وابمخايل فا 

 .حول املوضوع ، امؼواىر امعحَـَة والاحامتؾَة

 ةنا ىو ال سدةةنااملغولة ال سدة. ةناأأداة امححر املس خخدمة ىذا امححر ىو املغولة ال سدة

  .مت جتيزيه ابل خاابت حىت ًـُش امعالب ال خاتة

: إستبانة أسلوب تدريس احملاضر ترتكب من ثالثون أسئلة يتكون من عدة عناصر

, أسلوب التدريس التكنولوجية أربعة أسئلة, أسلوب التدريس الكالسيكية أربعة أسئلة

صيغ , أسلوب التدريس التفاعلية أربعة أسئلة, أسلوب  التدريس التخصيص أربعة أسئلة

, حركة أطرافو أسئلتني, أتصال النظرة أسئلتني,تركيز اىتباه أسئلتني, الصوت أسئلتني
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, اللهجة و األصوات األخرى أسئلة واحدة, إنتقال موقف احملاضر أسئلة واحدة

 .اإلختالفات ىف إستخدام الوسائط و املواد التعليمية أربعة أسئلة

إستبانة دافع تعلم ترتكب من ثالثون أسئلة مخسة عشر أسئلة لدوافع ذاتية و 

تواجو : لدوافع ذاتية يتكون من مخسة عدة عناصر. مخسة عشر أسئلة لدوافع خارجية

تظهر الرغبة للنجاح , عنيد يف مواجهة صعوبة ثالثة أسئلة, الوظيفة جبد أربعة أسئلة

يوجد , ليس من السهل أن تتخلى عن األشياء الىت يعتقد ثالثة أسئلة, ثالثة أسئلة

اإلحرتام : لدوافع خارجية يتكون من أربعة عدة عناصر. التوجو اىل املستقل أسئلتني

و اسرتاتيجية التعلم اللغة , مرافق التعلم أسئلتني, بيئة التعلم مخسة أسئلة, أسئلة واحدة

 .العربية سبعة أسئلة

ّما رشًـة أأدوات امححر املرفلة يف املوحق  IV :91 ا 

 ظالب أأّّنم ٍكون ؾَنة 61ال سدداهة موّخو لمعالب امضـحة انوغة امـرتَة تـدد 

 ىف اههتدًف ال سدداهة ٌس خخدم. امححر اذلي خيرت تـَنات ؾضوائَة من ؿدد اجملمتؽ امححر
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skala likkert . سوغَوهو"كال "skala likkert أ راء و ثعورات , ٌس خخدم مخحدًد موكف

 .خشط أأو جممتـة من امناس حول ػاىرة خشط

س و دافؽ امخـمل  هعاق هتدًف اس خخِان أأسووب امخدٌر

 الأس ئةل ال جياتَة الأس ئةل امسوحَة

ظاتة ظاتة أأحوتَة ا   أأحوتَة ا 

 غامحا خد 5 غامحا خد 1

 غامحا 4 غامحا 2

 مرتدد 3 مرتدد 3

 اندر 2 اندر 4

 مل تخاات 1 مل تخاات 5

س : 3.2اجلداول  هعاق هتدًف اس خخِان أأسووب امخدٌر
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امعدق و امثحات : امفعل امخاسؽ 

الاخذحار امعحة يف اس خخدام نوحعول ؿىل مس خوى من حصة و ظالحِة امعم 

ًمت . لخذحار دكة تني امحَاانت ؿىل اماكئن اذلي حدث فـال و امحَاانت اميت مجـيا املحاحثة

 . الاخذحار ظالحِة اس خخدام ارثحاط امعَغة

ذا اكهت كمية  ذا اكهت كمية .0,05  أأكل منgisًلال الأس ئةل ظدق ا   gisؿىل امـكس، ا 

 .امحند أأداة حتوَل مبساؿدة اممكحَوحر جرانمج سفسس.  ، فِلال امنلعة ل ًعح0.05أأنرب من 

حِر أأن , لخذحار امثحات يف اس خخدام ملـرفة لجساق من أأداة ٍكون أأدوات املِاس

ذا اكن ؿدد مرات املِاس ؿىل اجملموؿة من هفس املوضوع .هخاجئ املِاس أأن ًـخلد ًلال زحات هبا ا 

 .مت احلعول ؿوهيا وسخِا هخاجئ ممازةل

لة   .أأمفا hcabnorcكِاس زحات و يه مض خلة من كِاس ادلافؽ امخـمل اس خخدام ظًر

أأمفا اس خخداهما لخذحار مس خوى ال هعاف  hcabnorc ىو hcabnorc اخذحار

ذا اكن ًـعي كمية أأمفا. من لك الاس خخِان مذغري (املوزوكِة)  ًلال زحات هبا ا 

hcabnorc>0,60. 
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امعحة أأداة كِاس يه ادلرخة من يشء أأداة كِاس كادرة ؿىل املِاس ما ثـزتم امخدتري ، 

. ابس خخدام جرانمج سفسس. واميت ًمت احلعول ؿوهيا من اخذحار ىذا امحند

لة حتوَل امحَاانت ط: امفعل امـارش ًر

 امخحوَل اموظفى  .1

جس خخدم امخحوَل اموظفى موظف حعائط لك مؤرش ىف مذغري و ًـعى مثال ؾن لك 

ة من ال خاابت من . مذغري امـموَات احلساتَة ىذا امخخوَل جس خخدم مَـرف مس خوى درخة مئًو

  :مث امعَغة املس خخدمة ؿىل امنحوى امخاىل. لك ؾَنة

P = 
𝐹

𝑁
100%,  

Keterangan: 

P = Presentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah Responden 

 امخحوَل ال س خنذاىج .2

س احملارض ؿىل ادلافؽ امخـمل  ٌس خخدم امخحوَل ال س خنذاىج مَـرف ثبأزري الأسووب امخدٌر

س خنذايج . امعالب انوغة امـرتَة ىف اجلامـة ال سالمِة احلكومِة نندارى ما منوذج امـمل من ا  ا 

                                                           
59
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ىه  (H1) و فرضَة امواحدة ىه امفرضَة مضريا غَاب ثبأزري تني املخغرٍين (H0) ىو فرضَة امـدم

 .امفرظة مضريا ثبأزري تني املخغرٍين

خذحار ظحَـَة تَاانت امححر . أأ   ا 

خذحار ظحَـَة تَاانت امححر مَـرف ثوزًؽ امحَاانت ؿىل املخغري اذلى سُس خخدمو ىف  ا 

امعحَـَة امحَاانت ًنؼر . امحَاانت امىت سُس خخدهما ىف امححر دلهيا ثوزًؽ ؿادى. امححر

 ..P-Plot وىه تُنؼر اىل املنحىن امعحَـي, تحـغ هَفِة

ذ اكن ظورة امخوزًؽ تنلاط تَاانت ثندرش ىف مجَؽ أأحناء خط  ًلول املخغري امعحَـي ا 

هدضار هلاط امحَاانت ثددؽ اجتاه خط كعرى ذا امرمس . كعرى و ل  ًلال امحَاانت امعحَـي ا 

امحَاىن ًؼير ؿىل امرمس امحَاىن ثوزًؽ امحَاانت املوكؽ حول خط مس خلمي امىت جضلك خط مائةل 

 .من امُسار اىل أأؿىل اهميني

ًوخد ؿدة ظرق نوكضف ؾن ظحَـَة امحَاانت من خالل  Singgih Santoso وفلا

هدضار امحَاانت ؿىل املعرى احملور من امرسوم امحَاىن أأساس ظنؽ املرار ؿىل . امنؼر ىف ا 

خذحار ظحَـَة ىو : ا 
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ذا اكن امحَاانت ثندرش حول خط املعرى و ثددؽ اجتاه خط كعرى .أأ   حندار ثوحَة , ا  فال 

 .الافرتاضات املـاًري

ذا اكن امحَاانت ثندرش من خط املعرى أأو ل ثددؽ اجتاه خط كعرى .ب  حندار ل , ا  فال 

 .ثوحَة الافرتاضات املـاًري

 ال حندار احلعى امخس َط . ب

ىذا امححر ٌس خخدم ال حندار احلعى امخس َط لأهو ثوخد املخغرية املس خلةل و املخغري 

مَـرف مـادةل ال حندار اخلعى لك مذغري ىه ٌس خخدم ابمعَغة ال حندار احلعى امخس َط . امخاتؽ

: ؿىل امنحوى امخاىل

y = a+bx 

keterangan: 

Y = nilai yang di prediksikan  

a = konstanta atau bila harga x=0 

b = koefisien regresi 

x = nili variabel independen 
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ّما نوحعول ؿىل كمية  ٌس خحدم املحاحثة ال حندار احلعى امخس َط ؿىل امنحوى b  و aا 

 :امخاىل

𝑏 = 𝑛 
𝑛   𝑥𝑦 −   𝑥   𝑦 

𝑛  𝑥)2 − ( 𝑥)
2  

𝑎 =
 𝑦 − 𝑏 𝑥

𝑛
 

 احذحار املـامل امـزم . ج

س احملارض  ؿىل املخغري ادلافؽ امخـمل  (x)حلساب جحم امخبأزري املخغري الأسووب امخدٌر

: فُس خخدم احذحار املـامل امـزم ابمعَغة , (y) امعالب

KP = r
2 

x 100% 

Keterangan: 

KP = nilai koefisien determinasi 

r
2 

= nilai koefisien korelasi. 

  Uji t) ) اخذحار هحري . د

اخذحار هحري ىو اس مترار من ال حندار احلعى امخس َط و ٌس خخدم لخذحار ارثحاط هحري 

: اّما امعَغة املس خخدم ؿىل امنحوى امخاىل. تني مذغريات امححر
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ذا , أأّما ابمنس حة نولواؿد اخذحار ىامة : ا 

 مبـىن موحوظ, H كدول  H0 مث رفط, ,t tabel  < t hitung  اذا اكن

ذا اكن  .مبـىن غري موحوظ, H رفط  H0 مث كدول, t tabel  > t hitung ا 
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