
 

 

 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 األّول : نوع البحثاالفصل 

البيا ت يف  جُيمع ذيالبحث ال ووه ينهجالكمي البحث الهذا البحث هو 

هبدف تقدمي نظرة عامة  املئةوالنسبة  التكرار جدو  توزيع كتابتها يف  مث ابألرقام النموذج

يتم  اإلرتباط والبحث عن لبحث. وفًقا ألريكونتوانتيجة  عن وجودةامل لبيا تاأو وصف 

العالقة بّي اثنّي أو أكثر من  لبحوث الاابطية من قبل الباحثّي لتأكيد املستوىإجراء ا

  .أو معاجلة البيا ت املوجودة ابلفعل املتكريات ، دون إجراء تكيريات، هي عالقة إضافية

(Arikunto, 2013)  

على املبادئ اإلحصائية الستخالص  وهكذا يقوم هذا البحث على البحوث

 .لة يف هذا البحثالنتائج مناملشك

  الفصل الثاين : مكان البحث وأوقاته

 ملعهد فاستبقواابالعالية  املدرسة يه باحثةلاب تنفيذها متمواقع البحث اليت 

حبث ملدة  الشرقية والوقت الذي يقضيه كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات

 بيا ت يف امليدان، حتليل قياس إدارة البحث، مجع ال :ثالثة أدهر. مع املراحل تشمل
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 .وجتميع التقارير يف دكل النتائج البيا ت،

 الفصل الثلث : املتغري وختطيط البحث

سوغييونو  إنتباه الدراسة. وقا  متكري البحث هو هدف البحث أو نقطة

(Sugiono)  ّمسات أو خصائص أو قيم األدخاص أو األدياء أو  متكري البحث هو أن

 تم حتديد بعض االختالفات من قبل الباحثّي لدراستها وبعد ذلكي األنشطة اليت هلا

 (Sugiono, 2017). وخيلص االستنتاج

 :املتكريات اليت تلعب دورا يف هذا البحث

 (X) املتكريات املستقل  :   القدرة على حفا القرزن .1

  (Y) املتكري التابع :   اإل از تعلم اللكة العربية .2

 :البيان

 .وهو سبب التكيري أو ظهور املتكري التابع تكري يؤثر أواملتكري مستقل هو م -

يكون بسبب، بسبب املتكري  املتكري التابع هو املتكري الذي يتأثر أو الذي -

 (Sugiono, 2017) .املستقل

 أما ختطيط البحث على النحو التايل:



 

  37 

 

 

 : البيان التخطيط البحث1.0رسم 

 حثالفصل الرابع : جمتمع البحث و عينة الب

 تمع البحثجم .0

جمتمع البحث هو كائن كامل من البحث يتكون من البشرية واألدياء واحليوا ت 

 ,Margono) و النبااتت وقيمة اخلتبار أو احلدث كمصدرهلا خصائص معينة ىف البحث.

 املدرسة أما ابلنسبة للمبلغ السكان يف هذه الدراسة كانوا مجيعهم من الطال   (2007

الشرقية يصل إىل  كوالكا الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات ستبقوااملعهد فا العالية يف

 . موضح ىف دكل جداو  على النحو التاىل:66

الدعوة  دار اخلريات العالية فاستبقوا جمتمع الدراسة يف املدرسة  1.0جدول 

 0109شرقية عام لا كوالكا الدونغي واإلرشاد

 العدد
 اجلنس

 رقمال الفصل
 ر م

Y X 
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01 01 0 01 0 

09 8 00 00 0 

01 0 1 00 1 

55 10 04 
  

 عينة البحث .2

زائف درط  (Sukardi, 2003) جمتمع ابحمدد ملصدر البيا ت. العينة هي إمجايل

بناء واحد جيب أن تتحقق هو أن العينة جيب أن يكون مأخوذة من جزء من  اجملتمع. 

 فاستبقوا لية ابملعهدادرسة العلطال  يف املأن عدد ا ا،إجراؤه ت متعلى املالحظة اليت

مجيع  تأخذف 122أقل من  شرقيةلا كوالكا  الدونكي الدعوة واإلرداد دار اخلريات

يف إجراءت حبث كتابه,   (Suharsimi Arikunto)وريكنطأالعينات. فقا  سوحرسيم 

 هاكل  األخذ, فمن األفضل 122يقا  عن منهج عملي أنه إذاكان املوضوع أقل من 

 (Arikunto, 2013) ث السكاي. يكون البحو 

 الفصل اخلامس : طريقة مجع البياانت

 :طريقة مجع البيا ت يف هذ البحث هي
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 اإلستبانة .1

 اإلستبيان هو أسلو  جلمع البيا ت يتم بطريقة ما إعطاء جمموعة من األسئلة أو 

هذه  يستخدم االستبيان يف(Sugiono, 2017) البيا ت املكتوبة إىل املستفتىة أجا . 

البحث مقياس ليكرت، حيث تستخدم لقياس مواقف وتصورات دخص أو جمموعة من 

يتألف اإلستبيان يف هذا البحث   (Akdon, 2010) الناس حو  حدث أو حدث.

سؤاال. وطريقة ألخذ بيا ت اإلستبيان بطرفّي فهي بتقسيم اإلستبيان  32بــــ 

  اإلستبيان إىل طال  إىل طال  الفصل الثانية عشرة بشكل مبادر و رسا

الفصل العادر واحلادية عشرة بوسيطة إنانيت بسبب وجود الوابء الذي يكون 

العراقل يف عملية مجع البيا ت. ووقت جلمع البيا ت منذ الشهر مارس إىل 

 الىشهر أبريل وتكون بيا ت اإلستبيان ببيا ت البحث.  

 الواثئق .2

  مراجعة املستندات املتعلقة ابلبحث. تقنية الواثئق هي تقنية ألخذ البيا ت من خال

 الواثئق املستخدمة يف البحث للحصو  على البيا ت الثانوية املتعلقة ابلبيا ت املتعلقة

وعدد الطال  واملعلمّي واملرافق البنية  بنتيجة بطاقة التقرير للفصل الدراسي األو 
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ع بيا ت الواثئق بلقاء مع املدرس يتم مج. التحتية كاملباي املدرسية واملرافق املدرسية

الطال  بسماع إىل قراءة قرزن الطال   حفااملتعلقة. وأّما طريقة إستنتاج قدرة 

   وتصنيفها إىل أقسام التقييم كالتجويد، والفصاحة، واحلفا، والتكرار.

 الفصل السادس : أدوات البحث

. ةالباحث اأنشأهكانت األدوات البحثية املستخدمة يف هذه البحث االستبانة 

استخدام األدوات البحث هو العثور على معلومات كاملة حو  قضية، الظواهر الطبيعية 

واالجتماعية. األدوات املستخدمة يف هذه البحث هو استبيان مكلق. االستبيان املكلق 

 .هو استبيان مكتمل مع خيارات اإلجابة حبيث خيتار الطال  اإلجاابت

 سؤااًل تتألف من عدة  ا القرزن خبمس وعشرينيتكون استبيان كفائة حف

أسئلة أي  أسئلة إجيابية وأبربعة أسئلة سلبية. وتكرار بستة التأمل بتسعة: عناصر، وهي

 سلبية.  أي سؤا  واحد إجيابية وسؤالّي أسئلة سؤا  واحد سليب، واملراجعة بتسعة

 د ذلك مؤدرات ابستخدام مقياس ليكلري، مث متكريات البحث اليت مت حتديدها بع

 حمددة ليتم قياسها. من هذا املؤدر مث وضع كن نقاط بيان أو سؤا  حتتاج إىل إجابة من 

  :قبل املستفىت مع خيارات اإلجابة على النحو التايل
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 مقياس تصنيف االستبياانإلجابة النتيجة 1.0جدول 

 ال أوافق بشدة ال أوافق أقل موافقة موافق أوافق بشدة أجوبية

 1 2 3 4 6 ة اإلجيابيةاألسئل

 6 4 3 2 1 األسئلة السلبية

يبّي هذا اجلدوا ، إذا ُتسأ  عن األسئلة اإلجيابية وتُوجب أبوافق بشدة فنا  

. 1، وإذا ُتسأ  عن األسئلة السلبية وتُوجب أبوافق بشدة فنا  النتيجة 6النتيجة 

(Widoyoko, 2013) 

 :إّما دريعة أدوات البحث يف هذه البحث 

 أداة شعرية للقرآن حفظ 1.1ول جد

 مؤشر X متغري البحث 
 البياانت

 السلبية اإلجيابية

 تعكس .1

 

 اهتمام مكثف .أ

االهتمام ليست  . 

23109169149291  

0  21,12912924 

32926 
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 مكثفة

 كرر .2

 

 قراءة املواد ابحمفوظة .أ

ادااك املواد  . 

 ابلتكرار

22, 6  

2093 22 

4 

 أن يقرأ .3

 

كرر املواد ابحمفوظة  .أ

 طريق االستماععن 

كرر املواد ابحمفوظة  . 

 ابلقو 

22921912 

20, 19290910 

11 

13 

 

11 

(Ghofir, 2004) 

تؤخذ استحدام نظرية مؤدر احلفا من كتا  غافر و سهارسيمي بعض  

النظرايت املذكورة سابقة. وأّما اهلدف استخدامها يعين لاكيز طريقة قدرةاحلفا واملؤدر 

 كون القدرة عن قدرة احلفا. املستخدم يف عملية احلفا ي

 الفصل السابع : الصدق و الثبات

 الصدق هو مقياس يوضح مستوى الصدق أدوات. تتعلق الصدق مبسألة إذا 
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ميكن قياسها بدقة ديء سيتم  كانت األدوات موجودة أم ال املقصود لقياس ديء

 .قياسه. صدق نفسه يعين التدبري يوضح صدق أو صالحية األدوات

نتو الصدق كإجراء يظهر مستوايت صدق أو صالحية األدوات. أريك يعرف

أدوات صاحل لديه صالحية عالية. يف هذه البحث صدق من كل عبارة يف أدوات 

 :البحث مع ابستخدام حلظة املنتج على النحو التايل

   

Keterangan: 

  rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y 

N : Jumlah sampel 

∑x : Jumlah skor item 

∑y : Jumlah skor total  

∑xy : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

(Akdon, 2010) 

بواسطة املستوى   r، يتم حتديد حجم قيمة جدو   tabel > rhitung r  إذا كان 

 α = 0,05 ستوى كبري تعيّي عنديف اختبار هذه األدوات، امل (dk). اهلام ودرجات احلرية

ابملقارنة مع   =hitung rrxy، بينما يتم ضبط درجة احلرية على عينة ابحماكمة. وبعد تقرير 

tabelt   وإذا   %6يف مستوىtabelt  ≥rxy   فالسؤا  يُعترب بصحة. أّما إذاtabelt rxy≤   

   فالسؤا  يُعترب غري صحة مثّ اإلصالح أو الرمي.  
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ميكن الوثوق ابألدوات مبا يكفي  لثبات يد  على فهم أن ديئا مااختبار ا

ألن األدوات جيدة. الثبات تعين أن تكون جديرًا  الستخدامها كأدوات جلمع البيا ت

استخدم هذه الصيكة بسبب كل عنصر   (Arikunto, 2013) موثوقة. ابلثقة، لذلك

 .(skala gutman)أو سؤا  الصك يستخدم مقياس جومتان  بيان

  

Keterangan: 

r : Realibilitas instrumen  

K : Banyaknya butir pernyataan/pertanyaan 

 : Jumlah varians butir 

  : varians total  

(Sugiono, 2017) 

 

 طريقة حتليل البياانت الفصل الثامن:

 التحليل الوصفى  .0

ي حيدد متوسط التوزيع الادد والنسبة املئوية. يف التحليل  التحليل الوصفي الذ

 :الوصفي يستخدمه الباحثون صيكة توزيع الادد. الصيكة هي

P =  x 100% 

Keterangan : 



 

  45 

 

P = persentase 

F = frekuensi jawaban responden 

N = jumlah responden 

(Sudjono, 2001) 

مث تفسر يف دكل  )٪( هذا أيًضا جدو  النسبة املئوية يسمى توزيع الادد النسيب

 :وصف مث يتم سحبها االستنتاج، بناًء على التصنيف التايل

 تصنيف التحليل الوصفي 1.4جدول 

 الفاصلة تصنيف

 % 122 – 21 جّيد جّدا

 % 22 – 01 جيد

 % 02 – 41 مقبو 

 % 42 – 21 غري مقبو 

 % 22 – 2 غري مقبو  جّدا

(Sudjono, 2001) 

 .يبّي هذا اجلدوا  عن بيان مستوى الفاصل يف تقومي اإلستبانة
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 التحليل اإلستنتاجى .0

 إختبار طبيعية بياانت البحث .أ

يتم اختبار احلالة الطبيعية ملعرفة ما إذا كانت البيا ت اليت متت دراستها هبا أم ال 

ل بيا ت التوزيع الطبيعي أم ال، وبعبارة أخرى العينة من هذا السكان يف دك

 وابستعما  رموز امليل املنحيّن التايل:  .موزعة بشكل طبيعي أم ال

 

Keterangan: 

Km : kemiringan kurva  

X    : Rata-rata variable penelitian 

Mo : Modus variabel penelitian  

SD  : Standar deviasi variabel penelitian  

(Sudjono, 2001) 

 ت البحث  إلختبار بيا ت البحث  من كل توزيع عادي إختبار طبيعية بيا  

أمهية الذيل أي إذا كان  2متكري أم ال. لتحديد البيا ت املوزعة بشكل طبيعي ابلنظر إىل 

، متكن استنتاج أن متكريات البحث تتم توزيعها بشكل  2926لكل متكري قيمة أكرب من 

زيع البيا ت بشكل طبيعي. الختبار طبيعي. ومتكن متابعة حتليل البيا ت إذا متت تو 

 :Kolmogro-Smirnovاحلالة الطبيعية ابستخدام صيكة اختبار 
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 KS = 1.36  

Keterangan: 

KS = Harga kolmogorov-smirnov yang dicari 

n1 = Jumlah sampel yang diobservasi/diperoleh 

n2 = Jumlah sampel yang diharapkan 

(Sugiono, 2017) 

 اختبار اخلطية  .ب

هلما  (Y)واملتكري التابع  (X)يستخدم اختبار اخلطية ملعرفة وجود املتكري املستقل   

عند  Fعالقة خطية أم ال. ملعرفة ذلك، جيب اختبار كال املتكريين ابستخدام اختبار 

 بلصيكة: ٪6مستوى داللة 

 

 Keterangan:  

Freg  = Harga F garis linier 

Rkreg = Rerata kuadrat regresi 

Rkres = Rerata kuadrat residu(Hadi, 2004) 

 . Fمتكن أن نعرف املعايري املستخدمة إلختبار اخلطية من خال  قيمة الداللة   

 Fويقا  أن العالقة بّي املتكري املستقل واملتكري التابع تكون بطانة إذا كانت قيمة داللة 

 2926أكرب من 
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 اختبار الفرضية .ت

 ل ثنائي املتكريحتلي .1

يستخدم التحليل ثنائي املتكري الختبار الفرضية األوىل والثانية ، أي اختبار 

املعامل بّي املتكري املستقل واملتكري التابع. الختبار اجتاه العالقة بّي املتكري املستقل 

واملتكري التابع ، تكون الصيكة املستخدمة هي ارتباط حلظة املنتج. تفسري قيم 

 الرتباط من نتائج احلسا  على النحو التايل.معامل ا

 إذا كانت قيمة معامل االرتباط موجبة ، فإن العالقة بّي املتكري املستقل  (1

 واملتكري التابع هي عالقة مبادرة ، أي أن الزايدة يف املتكري املستقل

 تزيد من املتكري التابع. 

 املتكري املستقل إذا كان معامل االرتباط سالًبا ، فهناك عالقة عكسية بّي (2

واملتكري التابع ، أي أن الزايدة يف املتكري املستقل يتبعها اخنفاض يف املتكري 

 التابع.

اجلدو  ملعرفة مستوى األمهية. إذا   (r)القيمة ابحمسوبة مع ( r)يتم الرجوع إىل 

، فإن  N = 55مع  ٪6كانت القيمة ابحمسوبة أكرب من )( اجلدو  عند مستوى أمهية 

االرتباط املخترب كبري. وإذا كانت القيمة ابحمسوبة أصكر من قيمة اجلدو  ، فإن  معامل
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باط معامل االرتباط الذي مت اختباره ليس كبريا. الصيكة املستخدمة من قبل صيكة ارت

 حلظة منتج بريسون هي كما يلي

 

Keterangan: 

rxy  = koefiesien korelasi antara variabel X dengan Variabel Y. 

N = jumlah responden 

Ʃx = jumlah skor item variabel X  

Ʃy = jumlah skor item variabel Y 

Ʃxy = jumlah skor dalam sebaran X dan Y 

Ʃx2 = jumlah kuadrat dari jumlah skor dalam sebaran X 

Ʃy2 = jumlah kaudrat dari jumlah skor dalam sebaran Y 

(Sugiono, 2017) 

يتم استخدام معامل ابحمدد لنرى كيف كبرية املسامهة يف القدرة على حفا  .2

 :القرزن يف التحصيل العلمي الصيكة العربية

KD = r2 x 100% 

Keterangan : 

KD  = nilai koefisien determinasi 

r2  = nilai koefisien korelasi 

(Jonathan, 2006) 

، مع  t ية مع ابستخدام اختباراختبار الفرضية يتم بواسطة اختبار األمه .3

 :الصيكة
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t =  r  

Keterangan: 

t = nilai koefisien signifikansi 

n = jumlah sampel 

r = nilai koefisien korelasi 

(Sugiono, 2017) 

 :قواعد االختبار

 إذا كان   tabelt  >hitungt  مث رفض H0  قبو H1   املعىن كبري ، و 

  إذا كانtabel t <hitungt   مث رفض H1  قبو H0    املعىن ال معىن


