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الباب الثالث

طريقة البحث

البحثنوع: الفصل األول 

تألنالكميالبحثىهالبحثهذايفخدمةستاملالبحثنوع البحثهذهيفالبيا

Suharsimi)توسوحرمسى أريكونل وقا. اإلحصائيالتحليلستخداموالقيمأواألرقاممن

Arikunto) مجعمنبدءااألرقام،استخدامتطلبيالكثريالبحثهوالكميبحثالان

ت، ت،هذهوتفسريالبيا ١.النتائجظهورعنفضالالبيا

البحثزمانمكان و : الفصل الثاين 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية املدرسة العالية يفينفذسمكان البحث اختيار. كو

مقارنة نتائج تعلم عن و ال يوجد البحث, متنوعةتالميذالمنمتخرجنيألنهاملذكوراملكان

و , اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةاملتوسطة  و املدرسةاملتخرجني منتالميذاللغة العربية بني ال

.نيويو حىتبريلامنذيعينأشهرثالثة نفذيسلبحث لزمانلاأما ٢.(A)أ معتمدةاملدرسة

البحثعينةسكان و:الفصل الثالث

السكان.١

1Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), h.10
وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية  رئيسة املدرسة يف املدرسة , مصفيدار٢ ٢٠١٧فرباير ٨,  املقابلة, كو
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مجيعهوالبحثيفسكانبسبب ٣.للبحثالكائنجمموعأولياكهولسكانا

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّيةملدرسة الصّف العاشريف تالميذال كو

:بتفصيل كما يلي،١١٨جمموعها

٣.١اجلدول
وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية ملدرسة الصّف العاشريف تالميذالحال كو

واملتخرج
التالميذ

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية ملدرسة الصّف العاشر كو
موع ا علوم 

الدين
علوم 
١الطبيعية  

علوم 
٢الطبيعية  

علوم 
١االجتماعية 

علوم 
٢االجتماعية 

املدرسة 
املتوسطة

٧١٥١٨١٥١٧٧٢

املدرسة 
املتوسطة 
اإلسالمية

١٠٦٥١٧٨٤٦

موع ١٧٢١٢٣٣٢٢٥١١٨ا
تمصدر وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّيةملدرسة الصّف العاشرف احلضور يف شك: البيا ٤كو

عينةال.٢

والعينات هي بعض ٥.اّلىت تكّون كائن البحثالسكان عنصرالعينة بعض 

أخذهيالبحثهذايفالعيناتأخذتقنية. عناصر السكان املستخدمة كهدف للبحث

3Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1
h. 41.

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية مدرسة اللغة العربية الصف العاشر , مسين٤ , الحظةامل, كو
٢٠١٧فرباير ٢٠

5Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1
h. 42.
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عددالعاشرالصفيفالتالميذ. عنياملالنظرمعالعيناتأخذوتقنيةادفة،اهلالعينات

التالميذ٤٦واملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيالتالميذ٧٢منيتكونالتالميذ١١٨

التالميذفيؤخذمتوازنغريعددهمألن. اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجني

التالميذأنحنييف. متامااألطرافاملتعدداإلسالميةاملتوّسطةاملدرسةمنناملتخرجو 

لتايل. القرعةطريقيعىن بالعشوائيةلعيناتيؤخذ املتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجني فإنو

املدرسةمناملتخّرجنيالتالميذ٤٦وتلميذا٩٢اىليصلماالدراسةهذهمنعينة

.اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيالتالميذ٤٦واملتوّسطة

ثالبحمتغري:الفصل الرابع

نوعان من يوجدمن هذا البحث . املالحظةكائنكل شيء سيكون  على أنّ يعىناملتغري 

:املتغريات

(X)املستقلة املتغريات.١

املدرسة املتوسطة  و (تالميذلاواهي متخرجالبحثستقلة يف هذه املتغري امل

١اإلسالمية احلكومّية املدرسة العالية الصّف العاشريف ) املدرسة املتوسطة اإلسالمية

وى اجلنوبّية .كو

(Y)ةالتابعاتاملتغري .٢

الصّف العاشرتعلم اللغة العربية يف هو نتائج البحثيف هذه ةالتابعاتاملتغري 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية املدرسة العالية  .كو



٢٩

ت: الفصل اخلامس ت و مصادر البيا البيا

ت.١ البيا

ت املستخدم ت ةالبيا ت الرئيسية والبيا يف هذا البحث هناك نوعان، ومها البيا

.الداعمة

ت األساسية)أ( البيا

ت عن )١ واملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجبيا

١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسةالعاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسة

وى .٢٠١٦/٢٠١٧السنة األكادميية اجلنوبّيةكو

ت عن العوامل اليت تؤثر على الفرق يف )٢ التالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجبيا

العاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمناملتخرجني

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسة .اجلنوبّيةكو

ت الداعمة)ب( البيا

ت األساسية، واليت تشمل ا تدعم البيا ت التكميلية يف هذا البحث أل :البيا

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةاملدرسةحول املوقععامة شاكلة)١ .اجلنوبّيةكو

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةاملدرسةيفالتالميذوأحوال املدّرس)٢ كو

.اجلنوبّية
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وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةاملدرسةيفأحوال الوسيلة و البنية)٣ .اجلنوبّيةكو

ت.٢ مصدر البيا

ت ت منهاهاعلىتلحصالبيا :من عدة مصادر بيا

.كل الطالب احملدد كعينة يف هذا البحث, املستطلع)أ(

العاليةملدرسةالعاشرالصفّ يفالتالميذاللغة العربية،مدرسةأي رئيس املدرسة، خمرب )ب(

وى١احلكومّيةاإلسالمية .اجلنوبّيةكو

ئق املدرسة اليت )ت( ئق، أي بعض و ملشاكل يف متالو ت واملعلومات  كن أن توفر البيا

هذه البحث

تطريقة: ادسالفصل الس مجع البيا

ت طريقة على يكون أهم األنشطة البحثية ألغراض البحث هو احلصول مجع البيا

ت ت ٦.البيا ايف هذالطريقة املستخدمةأما و ،توافق مع هدفليتاجاحملاحلصول على البيا

:كما يلىالبحث  

املالحظة.١

تدوينو تفعل احلقيقيحال للاملوضوعيّاو مباشرةاملالحظةالباحثة ينفذ 

.البحثمععالقةلهاّلىت تعتمد أنّ البحثكانميفالقضاخمتلفحولاملالحظات

6Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1 h.
111.



٣١

ئق.٢ الو

ت عدد الطريقةهذه  توالصفّ كل تالميذوتستخدم احلصول على بيا بيا

وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية  الصّف العاشريف نتائج التعلم كو

.٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية 

قابلةامل.٣

تمجعمن طريقةواحدةهياملقابلة سواءواجلواب،السؤالإجراءطريقالبيا

تمصدرمعمباشرغريأومباشربشكل مناملقابلةأجريتاحلالة،هذهيف. البيا

.  العربيةاللغةتعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملحولالطالبومقابلةلقاءخالل

.مقدماأعدتوقداملطروحةاألسئلةيعينتسرتشدمقابلةالباحثةيستخدم

تطريقة: سابعالالفصل  حتليل البيا

ت هطريقة ٧.تهااحلقيقتبار غري خمتبار أم خمفرضية الله,اختبار الفرضيةيحتليل البيا

تحتليلوكان :التايلالنحوعلىالباحثةتفعلالبيا

إحصائيات وصفية). أ

الل خباألوىل ةصائي الوصفي لإلجابة على املشكلهناك حاجة إىل التحليل اإلح

من االستبيان من نتيجة تعلم اللغة العربية وصف النسبة املئوية حلالة العينة بعد احلصول 

والوضع واالحنراف املعياري والتباين والنسبة املئوية واألدىن واملتوسط ووصف املتوسط 
7 Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1,

h. 177
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مج ميكروسوفت إكسيل . واألعلى قيمة ، والذي ٢٠٠٧مث تتم معاجلتها من خالل بر

ت البحث من قبل فئات القيمة التاليةإلضافة  :إىل ذلك يتم وصف بيا

٣.٢اجلدول 
معايري الفئة القيمة

فئةالفاصلة القيمةرقم
جداجيد ١٠٠-١٧٦
جيد٨٥-٢٧١
كاف٧٠-٣٥٦
أقل٥٥-٤٤١
أقل جدا٥٤٠

Sumber: Irawan, Metode Penelitian, Sosial Budaya, Bandung, Rasdakarya.

حتليل استنتاجي ). ب

م التحليل يستخد. نيةنتاجي لإلجابة على املشكلة الثاويلزم إجراء حتليل است

ة أوىل من ولكن قبل حتليل بريليمات ضروري كخطو . االستداليل الختبار فرضية البحث

ت يف هذ ت من كل . بحثيا أنمعاجلة البيا جيب أوال العثور على قيمة الفرق البيا

تزوج من البي ت، مث من قيمة الفرق من البيا ت هلتربخنو ا كان توزيع الفرق البيا

.هو التوزيع الطبيعي أم ال

موعتني موزعة عادة، مث يتبعها اختبار جتانس التباين .إذا اتضح أن كال ا

."يت"اختبار يتبعها إذا كان ينتج تباين متجانس، مث .أ



٣٣

."’يت" يتبعها اختبار إذا كان ينتج تباين غري متجانس، مث .ب

 ولكن إذا مل يتم توزيعها عادة فإنه ليس من الضروري اختبار التجانس، ولكن جمرد

لنسبة لصيغ االختبارات الثالثة فهي كما يلي. استخدام اختبار ويتين مان :أما 

٣.٣اجلدول 
الصيغة

الصيغة االختبار ت البيا

t = .≤ ≤
Maka diterima

ت اختبار  .١
)البديل متجانسة(

′tالتوزيع الطبيعي =

′ ≤ ′ ≤ ′
Maka diterima

'تاختبار.٢
)البديل غري متجانسة(

= −≤ ≤
Maka diterima

مان ويتين اختبار.٣
(mann whitney)

ليست التوزيع 
الطبيعي

مج سبس  . ١٦.٠من االختبارات الثالثة املذكورة أعاله ميكن أيضا استخدام بر

ملعرفة طبيعية . ولكن قبل استخدام مجيع االختبارات الثالثة جيب أوال اختبار طبيعية

ستخدام كوملوجوروف مسرينوف أو ليليفورس االختبار ت  اختبار شرط مسبق من . البيا

ستخدام مساعدة سبس .١٦سهذا التحليل 



٣٤

ت  :على النحو التايلالحظةخالل ورقة املمنحتليل البيا

ت على ورقة ةالباحثحّلت .أ الحظةاملبتحليل اإلجا

املكتوبة على عمود التعليقاتالتعليقات ةالباحثحّلت .ب

ثيف نتائج البحوسوف تستخدم الحظةورقة املمن خالل الحظةاملنتائج .ت


