
 

 

 

 الباب الثالث

 مهنج البحث

 الفصل ال ول : نوع البحث 

البحث المكى هو البحث للحصول عىل  تس تخدم املباحثة يه النوع البحوث المكية. 

 البياانت عىل شلك أ رقام أ و البياانت النوعية عىل شلك الل رقام.

 ووقتةلبحث ن امكاالفصل الثاىن : 

وااكتويب، و الوقت يف الاس تخدام  1الثانوية احلكومية  ماكن البحث يف املدرسة 

 . 1010خالل البحث ثالثة أ شهور يعىن من شهر مارس اىل يوىن س نة 

 الفصل الثالث : املتغري البحث 

 تلعب املتغريات دور البحث:

 (x)اس تخدام وس يةل الصور  .أ  

 (y) الفصل الثامن بالطنتيجة تعمل اللغة العربية ال  .ب
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س تخدام املباحثة يه البحث االإرتبا ليعرف العالقة بني متغري ختطيط البحث ت 

واحد مع املتغريات ال خرى بطريقة القياس لك متغري مث ينظر الارتباط أ و مدى العالقة 

 بني املتغريات مع مساعدة من ال ساليب االإحصائية.

 :أ ما ختطيط البحث عىل النحو التايل

 

 : البيان التخطيط البحث3.1رمس 

 اس تخدام وس يةل الصور (x) غري املس تقلاملت .1

 الفصل الثامن بالطنتيجة تعمل اللغة العربية ال (y)املتغري التابع  .1

 الفصل الرابع: جممتع البحث

جممتع البحث هو اكئن اكمل من البحث يتكون من البرشية، و ال ش ياء، و احليواانت، 

:  وونمارج) نة ىف البحث.و النبااتت، و قمية اخلتبار أ و احلدث مكصدرلها خصائص معي 

يف املدرسة الثانوية  القصل الثامن  بالطالبحث هو  ه ا ىف جمتمع( 119:  1990

 . موحض ىف شلك جداول عىل النحو التاىل: بالطال 381وااكتويب يصل اإىل  1كومية احل

 

x y 
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 : عدد اجملمتع البحث3.1اجلداول 

 فصل منربة
 أ جناس

 عدد اجملمتع
 م ر

 السابع  .1

 11 11 5 أ  

 15 11 14 ب

 15 13 13 ج

 11 11 11 د

 15 11 11 ه

 الثامن .1

 30 10 10 أ  

 30 10 10 ب

 30 11 11 ج

 31 11 15 د

 التاسع .3

 15 11 14 أ  

 15 13 13 ب

 11 11 11 ج

 15 11 11 د

 11 13 14 ه

 بالط 381 110 111 عدد
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 الفصل اخلامس : العينة البحث

عينة ىه بعض اجملمتع البحث، حبيث عينات متثيلية تعكس اجملمتع، العينة تقنية البحث ال 

 مل يبحث مجيع اجملمتع ولكن يس تغرق جزئيا فقط بسب جحم اجملمتع.

أ ن حتديد العينة هذه البحث تس تخدم ابلطريق أ خذ عينات عشوائية. أ خذ عينات 

ما منفردة أ و معا يعطى الفرصة ليخرت العشوائية ىه أ خذ العينات من مجيع االإفراد عىل اجمل  متع اإ

 (1110)حسارس ميي اريكونتو  وفقا (111:  1111)جوليد انربوكو :  أ ن يكون أ عضاء العينة.

ىف كتابه و قال "اذا اكن اجملمتع ترقمي أ قل من مائة فأ خذ لكّه، و اذا اكن عدد اجملمتع أ كرث من مائة 

ت تس تخدم هذا البحث ىه عينة عشوائية او أ كرث تقنييا %11-10أ و  %11-10فيأ خذ 

 تقس مي مجموعة عشوائيا.

س تخدام عينة، فاإن عدد العينات هذا  %10هذا البحث يأ خذ املباحثة  من اجملمتع اإ

، اكن الفصل املس تخدم كعينة يف هذا البحث هو 38،1=  100: 381× 10البحث ىه 

لفصل دليه خربة أ كرب يف تعلمي عىل أ ساس  أ ن هذا ا)د(  الفصل الثامنو  الفصل الثامن )ج( 

 وس يةل الصور يف املواد اللغة العربية. 
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 الفصل السادس : طريقة مجع البياانت

 .التوثيقو  طريقة مجع البياانت يف هذ البحث هام املقابةل، الاستبانة

مجلع البياانت املس تخدمة للحصول عىل املعلومات مبارشة من  طريقةاملقابةل ىه  .1

من قبل الباحثة  تس تخدم املقابةل عند مجع البياانت (14:  1011:  )رضوان املصدر.

عىل معلومات متعلقة هبذا البحث من معلمي اللغة العربية الفصل الثامن يف  للحصول

 .وااكتويب 1املدرسة الثانوية احلكومية 

االإستبانة هو أ داة البحث تنفيذه ابلطريق يعطى اجملموعة من ال س ئةل الكتابة اىل  .2

مّث  تس تخدم اىل طالب  .االإستبانة للقياس املتغري اس تخدام وس يةل الصور. اركنياملش

 و الفصل الثامن )د( الفصل الثامن )ج(طالب(  38)خيرت أ ن يكون العينة البحث 

ويسةل الصور اس تخدام املذكورة قد أ كرث توجد خربة كثرية من تطبيق الفصل  ابحلّجة

جاابت موضوعية.عند تعلمي اللغة العربية  للحصول عىل   اإ

 التوثيق يه طريقة مجع البياانت واملعلومات من خالل البحث والكتشاف عىل ادةّل. .3

البياانت يف هذا مجع البياانت بطريقة تس تخدم الإكامل  (151:  1010)أ يم الزلفا : 

 البحث.
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  الفصل السابع: ادوات البحث

من صنع الباحوثة.  دةمتعداس تبيان  أ داة البحث املس تخدمة يف هذا البحث يف شلك

أ داة البحث هو أ داة مجع البياانت املس تخدمة يف قياس الظواهر الطبيعية سوهيونو  وفقا

والاجامتعية لوحظ. وابلتايل فاإن اس تخدام أ داة البحث هو للحصول عىل معلومات اكمةل حول 

 املوضوع ، الظواهر الطبيعية والاجامتعية.

ّما رشيعة أ دوات البحث املرفقة يف   11:  1امللحق اإ

 بالط 38بعدد  )د( الفصل الثامنو  الفصل الثامن )ج( بالط االإستبانة موّجه ال

أ هّنم يكون عينة البحث اذلي خيرت بعينات عشوائية من عدد اجملمتع البحث. ىف الهتديف 

يس تخدم  "skala likkert " (1912) سوجيونو . قالskala likkert  االإستبانة يس تخدم

  أ راء و تصورات خشص أ و جممتعة من الناس حول ظاهرة خشص.لتحديد موقف, 

 نطاق هتديف اس تبيان اس تحدام ويسةل الصور

 ال س ئةل االإجيابية ال س ئةل السلبية

 أ جوبية اإصابة أ جوبية اإصابة

 غالبا جد 1 غالبا جد 1
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 غالبا 4 غالبا 1

 مرتدد 3 مرتدد 3

 اندر 1 اندر 4

 مل بتاات 1 مل بتاات 1

 : نطاق هتديف اس تبيان اس تخدام وس يةل الصور3.1 اجلداول

 : الصدق و الثبات ثامنالفصل ال 

 الاختبار الصحة .1

الاختبار الصحة يف اس تخدام للحصول عىل مس توى من حصة و صالحية الصك 

الختبار دقة بني البياانت عىل الاكئن اذلي حدث فعال و البياانت اليت مجعها املباحثة. يمت 

 اس تخدام ارتباط الصيغة.الاختبار صالحية 

ذا اكنت قمية  ذا اكنت قمية 0,01أ قل من  Sigيقال ال س ئةل صدق اإ  Sig.عىل العكس، اإ

 ، فيقال النقطة ال يصح. البند أ داة حتليل مبساعدة المكبيوتر برانمج سفسس. 0.01أ كرب من 

 الختبار الثبات .1

القياس, حيث أ ن  الختبار الثبات يف اس تخدام ملعرفة التساق من أ داة يكون أ دوات

ذا اكن عدد مرات القياس عىل اجملموعة من نفس املوضوع  نتاجئ القياس أ ن يعتقد.يقال ثبات هبا اإ

 مت احلصول علهيا نسبيا نتاجئ مماثةل.

 .Cronbach’s Alpha قياس ثبات و يه مش تقة من قياس اس تخدام طريقة
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مس توى االإنصاف  اس تخداهما الختبار Cronbach’s Alphaهو  Cronbach’sاختبار 

ذا اكن يعطي قمية  Cronbach’s Alpha )املوثوقية( من لك الاس تبيان متغري. يقال ثبات هبا اإ

>0,50. 

 : : طريقة حتليل البياانتلتاسعالفصل ا

 التحليل الوصفى .1

تس تخدم التحليل الوصفى لوصف حصائص لك مؤرش ىف متغري و يعطى مثال 

لتخليل تس تخدم ليعرف مس توى درجة مئوية من عن لك متغري. العمليات احلسابية هذا ا

 كام ييل :االإجاابت من لك عينة. مث الصيغة املس تخدمة 

P = 
𝐹

𝑁
100%,  

Keterangan: 

P = Presentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah Responden.  : (14:  1005)أ نس سودجاان   

  التحليل االإس تنتاىج .1

ال سلوب التدريس احملارض عىل ادلافع  يس تخدم التحليل االإس تنتاىج ليعرف تأ ثري

ما منوذج العمل من  التعمل الطالب اللغة العربية ىف اجلامعة االإسالمية احلكومية كندارى. اإ
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س تنتايج هو فرضية العدم و فرضية  ىه الفرضية مشريا غياب تأ ثري بني املتغريين H)0( اإ

 ىه الفرصة مشريا تأ ثري بني املتغريين. H)1(الواحدة 

ختبار .أ    طبيعية بياانت البحث اإ

ختبار طبيعية بياانت البحث ليعرف توزيع البياانت عىل املتغري اذلى سيس تخدمه ىف  اإ

ختبار طبيعية بياانت هذا  البحث. البياانت الىت سيس تخدهما ىف البحث دلهيا توزيع عادى. اإ

ختبار  .Kolmogorov smirnov البحث تس تخدام اإ

 ذا اكنت قمية   يعين البياانت توزيع عادى. . ، مث0,01أ قل من  Sig اإ

 ذا اكنت قمية  ، مث يعين البياانت ال توزيع عادى. 0.01أ كرب من  Sig اإ

 االإحندار احلطى البس يط .ب

هذا البحث يس تخدم االإحندار احلطى البس يط ل نه توجد املتغرية املس تقةل و 

االإحندار املتغري التابع. ليعرف معادةل االإحندار اخلطى لك متغري ىه يس تخدم ابلصيغة 

 احلطى البس يط كام ييل:

Y= a+bX 

Keterangan: 

Y = variabel bebas  

X= variabel terikat 

a = konstanta  
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b = koefisien regresi 

 

 

ّما للحصول عىل قمية   يس تحدم املباحثة االإحندار احلطى البس يط كام ييل:b و  aاإ

𝑏 = 𝑛 
𝑛 (∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥)2) − (∑ 𝑥)
2  

𝑎 =
∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑛
 

 

 احتبار املعامل العزم .ج

 بالطعىل املتغري نتيجة تعمل ال (x)حلساب جحم التأ ثري اس تخدام وس يةل الصور 

(y): فيس تخدم احتبار املعامل العزم ابلصيغة ، 

KD = r2 x 100%........ 

Keterangan: 

KD = Nilai koefisien determinasi 

  Nilai koefisien korelasi (r) 2 r = .(151:  1005سارونو : )جواناتن  

   (Uji t)اختبار فرضية .ه

اختبار فرضية هو اس مترار من االإحندار احلطى البس يط و يس تخدم الختبار ارتباط كبري 

  بني متغريات البحث. اّما الصيغة املس تخدم عىل النحوى التاىل:
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ذا  : أ ّما ابلنس بة للقواعد اختبار هامة, اإ

 مبعىن ملحوظ. ،H قبول  0H مث رفص،  hitung< t tabel  t  اذا اكن

ذا اكن  مبعىن غري ملحوظ. ،H رفص  aH قبولمث  ، hitung> t tabel  t اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


