الباب الثالث
منهجية البحث
أ .هوع البحث

هرا البدث هى البدث ّ ex post facto
ألن البدث اللُام غلى ألاخدار الختي خدزذ زم الػىدة إلاػسفت
الػىامل التي ًمكً أن حظبب بدون ٌػطي ؤلاصالح و الخالغب .مدخل في هرا البدث هى البدث كمي .أختر
البدث كمي ألن أغساض اإلاالخظاث أدزكذ في شكل أزكام وجدلُلها باطخخدام طسٍلت الخدلُل ؤلاخصائي.
وهرا البدث أًظا حظخخدم اإلادخل الازجباط ألن هدف هرا البدث لخددًد كُفُت جأزير اإلاخغيراث التي
اخدة مؼ اإلاخغيراث ألاخسي ومدي جأزير كل مخغير مظخلل غلى اإلاخغير الخابؼ.
ب .محغير
 .1مخغير مظخلل
مخغير مظخلل هى اإلاخغير الري جأزس أو الري أن ًكىن الخغُيره أو ًيبػه مخغير جابؼ .في هرا البدث
الري أن ًكىن مخغير مظخلل هى اللدزة حػلُم اإلاػلم و اإلاسافم الخػلم.
 .2مخغير جابؼ
مخغير جابؼ هى اإلاخغير الري جأزس أو الري أن ًكىن غاكبت ،ألهه اإلاخغير مظخلل .في هرا البدث الري
أن ًكىن مخغير جابؼ هى الدافؼ الخػلم.
ج .مصادرالبياهات
وفلا  Suharsimi Arikuntoاإلالصد غلى مصادز البُاهاث في البدث هى مبدث مً خصل البُاهاث.
مصادز البُاهاث ًمكً شخص ،بظاغت ،جالخظ/اوزاق و غير ذلك .هكرا ،مصادز البُاهاث في هرا
البدث الخالي:
 .1طالب الصف الخامع في اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا مأخىذ
مً  84الطالب طُػطي ؤلاطخبُاهت إلاػسفت جأزير اللدزة غلى جدزَع اإلاػلم غلى الدافؼ الخػلم،
جأزير اإلاسافم الخػلم غلى الدافؼ الخػلم ،و جأزير اللدزة غلى جدزَع اإلاػلم و اإلاسافم الخػلم غلى
ً
الدافؼ الخػل مػا.
 .2مػلم اللغت الػسبُت طالب الصف الخامع في اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما
ًىكُاكسجا الري ٌػطي اإلالابلت إلاػسفت كُف الدافؼ الخػلم مً الطالب و اطخخدام اإلاسافم الخػلم
في اإلادزطت.
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 .3مدًس مً اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا كاإلاصادز البُاهاث لجمؼ
البُاهاث كأن أوزق او مالمذ اإلادزطت.
د .مجحمع و عينة البحث
هرا البدث هى البدث املجخمؼ .شسح  Suharsimi Arikuntoفي مأخر الػُىت إذا غدد اإلاىاطُؼ
هاكصمً  111زم أخظً مأخر كلهم 1.مجخمؼ في هرا البدث مأخر مً طالب الصف الخامع في اإلادزطت
الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا الرًً ٌػادلىن  84طالب.
ه .املكان و الوقت البحث
البدث اللُام في مدزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت مخكاملت إوظان أوجاما ًىحُاكسجا في اصف الخامع و
وكذ البدث في  7مُى  2118إلى ً 28ىلي .2118
و .طريقة حمع البياهات
طسٍلت حمؼ البُاهاث في هرا البدث :
 .1ؤلاطخبُاهت
ؤلاطخبُاهت هي الطسٍلت التي اللُام بُػطي الظؤال أو إغالن اإلاكخىب إلى اإلاظخجُب إلحبها.
ؤلاطخبُاهت هى حمؼ البُاهاث الري كفاءة إذا الباخث ٌػسف بلطػا مخغير طلُاض و ٌػسف ماذا
الرًً ٌظخطؼ مخػمد مً اإلاظخجُب .2ؤلاطخبُاهت طئطخخدم إلاػسفت كُف جأزير كدزة غلى جدزَع
اإلاػلم غلى دافؼ الخػلم ،جأزير مسافم الخػلم غلى دافؼ الخػلم ،و جأزير اللدزة غلى جدزَع اإلاػلم و
ً
اإلاسافم الخػلم غلى الدافؼ الخػل مػا .و أطئلت اطخخدم في ؤلاطخبُاهت هي  63الظؤال.
 .2اإلالابلت
اإلالابلت هي وطُلت لجمؼ البُاهاث اإلاظخخخدم غلى اإلاػلىماث مباشسة مً اإلاصدز .مً زأي
 ،Nasutionاإلالابلت هي شكل مً أشكال ؤلاجصل اللفظي ،لرلك هىع مً املحادزت التي تهدف إلى
الحصىل غلى اإلاػلىماث .3اإلالابلت مؼ اإلاػلم اللغت الػسبُت التي اللُام للحصىل البُاهاث مؤٍد إلاػسفت
غً الدافؼ الخػلم الطالب في الفصل.
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Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 95
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 199
3
Sudaryono, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 216
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 .3الخىزُم
الخىزُم اإلاظخجدم إلاػسفت مالمذ اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا.
الخىزُم هى تهدف إلى الحصىل غلى بُاهاث مباشسة مً مكان البدثن حشمل الكخب ذاث الصلت،
جلازٍس ،وألاوشطت ،والصىز ،ألافالم الىزائلُت ،البُاهاث البدثُت ذاث الصلتً .مكً أن جكىن الىزائم
في شكل هص أو أغمال صخمت لصخص .الىزائم في شكل كخابت مثل السجالث الُىمُت ،وجازٍذ
الحُاة ،واللصص ،والظير الراجُت ،و الخىظُم ،والظُاطت ،وزائم في شكل صىز ،مثل الصىز،
والصىز الحُت ،والسطىماث و غيرها .وزائم في شكل أغمال مثل الفً ،والتي ًمكً أن جكىن الصىز،
اإلاثل الصىز ،اإلالاالث ،وغيرها.4
 .4اإلاالخظت
اإلاالخظت كأن لطسٍلت حمؼ البُاهاث لديها اإلاصاًا هىعي إذا ملازهت مؼ الطسٍلت آلاخسٌ ،ػني اإلالابلت
و ؤلاطخبُاهت .إذا اإلالابلت و ؤلاطخبُاهت ًخصل دائما مؼ الصخص ،اإلاالخظت المددود غلى الصخص،
ولكً غلى مفػىل طبُػت آلاخس .5اإلاالخظت جىفُر ليري اللدزة حػلُم اإلاػلم في أوشطت حػلُم و الخػلم
و مسافم الخػلم في اإلادزطت ،خالت و غظخخدامه في أوشطت الدزاطت.
ز .أداة البحث
اداة البدث جخكىن مً  63الظؤال غً اللدزة حػلُم اإلاػلم و مسافم الخػلم غلى الدافؼ الخػلم
لِظخخدم ؤلاطخبُاهاث .كاهذ ؤلاطخبُاهاث في هرا البدث هي ؤلاطخبُاهاث اإلاغللت.
ؤلاطخبُاهاث اإلاغللت هي ؤلاطخبُاهاث التي حظخكمل باإلحاباث الدًلت و اإلاظدسجُبين ًختروا ًمض ي
إلغاء جددًد (√) في اإلاىد الري كدمذ .ؤلاطخبُاهاث مظخخدمت  skala pengukuran Likertالتي جم
حػدًلها .كل ؤلاطخبُاهاث أزبؼ اخخُاز ؤلاحاباث ،و هى دائما ،مخكسز ،أخُاها ،و بخاجا .الىدُجت غلى ؤلاحاباث
في ؤلاطخبُاهاث غلى أن ٌػني دائما جصيُف  ،4مخكسز جصيُف ،3أخُاها جصيُف  ،2و بخاجا جصيُف .1
البىاباث أداة البدث أن جىظس أدهاه :

Ibid, hlm. 219
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 203
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5

حدول  .1النقاط إلاسحبياهات
محغير
القدرة على
جعليم املعلم

البنود

مجموع

املؤشرات

1

1

23 ،13 ،11

3

16 ،5
19 ،18

2
2

21 ،17 ،8
21 ،4

3
2

25

1

 .8اإلاهازة الظؤال
 .9الكفاءة التربىٍت
 .11الكفاءة الصخصُت

12 ،11
24 ،22 ،3
9 ،7

2
3
2

 .11الكفاءة الاحخماغُت
 .12الكفاءة اإلاهىُت

6 ،2
15 ،14

2
2

 .1الدغائم و الىطائل
الخدزَع
 .2الكخاب
 .3ألاداة اإلادزطت
 .4اإلاكخبت

1،3

2

2،6
13 ،8 ،7
5 ،4

2
3
2

 .1اإلاهازة الابدع
الدزاطت
 .2اإلاهازة في إغطاء
الخػصٍص
 .3اإلاهازة غلد ؤلاخخالف
 .4اإلاهازة في إزادة
الفصل
 .5اإلاهازة في الشسح
 .6اإلاهازة في ازشاد
مىاكشت الفسكت
الصغيرة
 .7اإلاهازة إفي اغالق
الدزاطت

مرافق الحعلم
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 .5اإلادزطت
 .6الفصل
 .7غسفت اإلاراكسة
 .8الىصىل إلى اإلادزطت

دافع الحعلم

18 ،9
12 ،11 ،11
15 ،14
17 ،16

2
3
2
2

 .1الفظىل
5 ،4 ،3 ،2
 .2ؤلاحخداد غلى الخػلم 9 ،8 ،7 ،6
 .3ؤلاطخلالل غلى الخػلم ،13 ،12 ،11
15
 .4ؤلاكخىاء غل الخػلم ،17 ،16 ،14
19 ،18
 .5الحماطت غلى الخػلم 21 ،11 ،1

4
4
4
5
3

ح .طريقة ثحليل البياهات
 .1الصدق و الثبات
أ .الصدق
الصدق اإلاظخخدم لللُاض الخصدًلاث ألاداة البدث .ألاداة البدث الصدق إذا ًدخمل
اللُاض ما بيبغي كُاطه و ًمكً أن جكشف غً مخغير بالخدلُم .ألاداة البدث الصدق إذا
 . rhitung > rtabelالصدق في هرا البدث اإلاظخخدم  84اإلاظخجُبين .في مظخىي الداللت ، %5

زم الدزحت  rtabelطئطخخدم هى  .1،213الصدق طئطخخدم مظاغدة جطبُم for SPSS 15.0
.windows
ب .الثبات
الثباث يهدف للحصىل ألاداة البدث اإلاىزىق .ألاداة البدث اإلاىزىق إذا ألاداة غىدم ٌظخخدم
للُاض ألاغساض ٌظاوي في وكذ مخخلف لُظهس هفع الىخائج .و أما طسٍلت خظاب مػامل الثباث

الري ٌظخخدم الطسٍلت  Alpha Cronbachبمظاغدة جطبُم windows SPSS 15.0 for

00

إلخخبازمذ ألاداة كدزة غلى حػلُم اإلاػلم ،مسافم الخػلم ،و دافؼ الخػلم .ألاداة هى الثباث إذا
هخائج الحظاباث حشير ألازكام .≥ 0,6

6

 .2إخحبارثحليل مسبق
أ .إخحبارالطبيعية ( )Uji Normalitas
إخخباز الطبُػُت البُاهاث مظخخدم لُخخبر ما في التراحؼ  ،مخغُير مخخلفاث و كد الخىشَؼ

الطبُعي أم ال .إخخباز الطبُػُت في البدث مظخخدم إخخباز Kolmogro Smirnov.
صىؼ اللساز إخخباز  Kolmogrov Smirnovالخالي :
 إذا اخخماله  > 0,05فالبُاهاث الخىشَؼ الطبُعي.
 إذا اخخماله  < 0,05فالبُاهاث ال الخىشَؼ الطبُعي.
ب .إخحبارالخطي () Uji Linieritas
إخخباز الخطي يهدف لخػسٍف ما بين مخغير مظخلل و مخغير جابؼ كأن غالكت خطُت أم ال.
لخػسٍف هرا ،مخغيران ًيبغي ؤلاخخباز بئطخخدم  uji Fفي مظخىي الداللت  %5بمظاغدة جطبُم
 SPSS 15.0 for windowsالري الدزحت  Fhitungاإلاساحػين مؼ .Ftabel
 إذا  Fhitung < Ftabelهكرا مخغير مظخلل و مخغير الخطُت .
 إذا  Fhitung > Ftabelهكرا مخغير مظخلل و مخغير ال خطُت.
ج .إخحبار ( ) Multikolinieritas
وفلا  ،Imam Ghozaliإخخباز  multikolinieritasيهدف إلى إخخباز إذا كاهذ همىذج الهدداز
وحدث غالكت بين مخغير مظخلل ) 7.(independentإذا كان ًددر  multikolinieritasبين مخغير
مظخلل زم جساحؼ خطُا مخػددة ال ًمكً أن ٌظخمس .لُكشف  multikolinieritasفي التراحؼ هى
التي جىظس إلى ) TOL (Toleranceو . VIF (Variance Inflantion Factor

جىظس إلى : Tolerance
 إذا الدزحت  Toleranceأكبر مً  1،11زم ال ًددر  multikolinieritasغلى البُاهاث.
 إذا الدزحت  Toleranceاصغس مً  1،11زم ًددر  multikolinieritasغلى البُاهاث

جىظس إلى : Variance Inflantion Factor
6

Zainal Mustafa, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm. 226
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 25
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 إذا الدزحت  VIFأصغس مً  ،11،11زم ال ًددر  multikolinieritasغلى البُاهاث.
 إذا الدزحت  VIFأصغس مً  ،11،11زم ًددر  multikolinieritasغلى البُاهاث.
 .3فروض البحث
وفلا  ،Sugiyonoفسوض البدث هى ؤلاحابت الػابس غلى أطئلت البدث ،كأن غلى أطئلت البدث ملسز
إلى الظؤال .الػابس ،ألن ؤلاحابت حظدىد إلى الىظسٍت ذاث الصلت ،لم حظدىد غلى جفاصُل ججسٍبُت التي جم
الحصىل مً حمؼ البُاهاث .هكرا ،فسوض هى ؤلاحابت الىظسٍت غلى غلى أطئلت البدث ،لم إحابت
الخجسٍبُت مؼ البُاهاث.
فسوض في هرا البدث الخالي :
ً : H1ىحد جأزس كبير بين كدزة حػلُم اإلاػلم غلى دافؼ الخػلم اللغت الػسبُت في الطالب الصف
الخامع في اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا.
ً : H2ىحد جأزير كبير بين مسافم حػلم غلى دافؼ حػلم اللغت الػسبُت في طالب الصف الخامع في
اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا.
ً : H3ىحد جأزير كبير بين كدزة حػلُم اإلاػلم و مسافم حػلم غلى دافؼ حػلم اللغت الػسبُت في طالب
الصف الخامع في اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطالمُت اإلاخكاملت إوظان أوجاما ًىكُاكسجا.
إلخخباز الفسوض ،اإلاباخثت مظخخدم الصُغت :
 )1إلخخباز الفسوض  H1و  ، H2اإلاباخثت مظخخدم إحساء جدلُل اهدداز خطي بظُط مؼ  ،uji-tو
الصُغت :
Y = a +bX
اإلاػلىماث:
 = Yالدزحت الخلدًساث مخغير جابؼ
 = aالدزحت الثىابذ
 = bمػامل جساحؼ
 = Xمخغير مظخلل
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 )2إلخخباز الفسوض ، H3اإلاباخثت مظخخدم جدلُل اهدداز خطي مخػدد مؼ  ،uji-Fو الصُغت :
Y = a + b1X1+ b2X2
اإلاػلىماث:
Y

= مخغير جابؼ

a

= الثىابذ

 X1و X2

= مخغير مظخلل

b

= مػامل جساحؼ
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