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 الباب الثالث

 البحث منهج 

 منهجية البحث . أ

 نىع البحث .1

ن ( الاسجباغ الىميّ Causalبىىع البدث ) تالباخث ذفي هزا البدث إظخخذم . جبي 

(Arikunto أن ) بدث الاسجباغ هى "البدث الزي أحشاه الباخثىن ملعشفت معخىي

ثر مً املخغيراث، دون إحشاء أي حغُيراث أو إطافاث أو العالكت/الىفىر بين ازىين أو أه

ّالخالعب بالبُاهاث التي هى مىحىد بالفعل".

ت للمعلم  جلىم تالباخث أنوهزا مً  مهاسة  علىبالبدث خٌى جأزير الىفاءة التربٍى

بُعي ب اللشاءة في الصف الحادي
 
ت املذسظت العالُت املالعشش الؼ  ً ُّاهشجا. هًّى 3دمذ

ّ

 

 

ّ:ّماثمعلّى

Xت للمعلمين ّ: املخغير املعخلل هى الىفاءة التربٍى

Y املخغير الخابع هى مهاسة اللشاءة :ّ

 زمن البحث .2

ل  6 مً لبدثا أحشّي  3في الصف الحادًت العشش الؼبُعي  8108ماًى  4 –أبٍش

ذًت املذسظت العالُت املب ًّىهُاهشجا. 3دم 

 أدوات البحث  .3

زه البدث، اظخخذم الباخث باملالخظت للحصٌى على البُاهاث مً املُذان في ه

ّوالاظخبُاهت وامللابلت والخىزُم، والاخخباس.

 الكفائة التربوية للمعلم

 (X) 

 مهارة القراءة

 (Y) 
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ّ

ّ

 املالخظت 

املالخظت هي عملُت املشاكبت والدسجُل مىهجُت ومىؼلُت ومىطىعُت وعلالهُت خٌى 

ا في الىطع الفعلي وفي خاالث الاصؼىاعُت لخدلُم أهذاف معُىت.  0الظىاهش املخخلفت، عم 

ألاظلىب لجمع البُاهاث امليىهت مً خالٌ املالخظت املباششة أو مشاحعت في  اظخخذام

العشش  مباششة إلي الفصل الحادي تاملىاكع املُذاهُت. في هزه الحالت، مشاكبت الباخث

بُعي ب
 
ت ذسظت العالُت املالؼ  ً اهشجا. 3مدمذ ًٍّى

 ( الاظخبُاهتQuestionnaire) 

لبُاهاث بشيل غير مباشش )ال ًؼشح الباخث باألظئلت الاظخبُاهت هي جلىُت أو وظائل لجمع ا

مباششة مع املشاسن( وحعمى ألاداة أو أداة حمع البُاهاث أًظا اظخبُاها ًدخىي على عذد 

مً ألاظئلت التي ًجب على املعخجُب إلاحابت أو الشد عليها. ظىاء وان خل امللابلت،  ًمىً 

مفخىخت، أظئلت مىظمت وألاظئلت  شيل ألاظئلت أن جيىن أهىاع مخخلفت، وهي أظئلت

ً على اظخعذاد للشد Questionnaireاملغللت. الاظخبُاهت ) ( هي كائمت ألاظئلت امللذمت لآلخٍش

)املجُب( وفلا لؼلب املعخخذم. وبعباسة أخشي، فئن الاظخبُان عً كائمت مً ألاظئلت 

 البدثُت. 

 كفائة التربىية. نقاط الاستبيانة ال1الجدول 

 الرقم
املتغير 

 الفرعي
 مؤشر

Favorable 

 )رقم البند(
Unfavorable 

 (رقم البند)
عدد 

 العناصر

اللذسة على 0ّ

إداسة 

ّمُالخعل

اللذسة على خلم حعلم  .ّأ

 خىاسي وري معنى

اللذسة علي حعلُم املىاد  .ّب

ّبالجُذ و الصحُذ

0،3،5ّ8،7،01ّ6ّ

فهم 8ّ

ّالؼالب

لذسة على فهم الزواء ال

بذاع وإلاعاكت الجعذًت وإلّا

4،8،9،86ّ06،83ّ6ّ

                                                           
1
 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Produser, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), hlm. 153 
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ش املعشفي ّوالخؼٍى

جخؼُؽ 3ّ

وجىفُز 

ّمُالخعل

 لذسة على حعلال

، واظخخذام  RPPإلاعذاد

وجؼبُم في ، الخىىىلىحُا

ّالخعلم

08،03،04،05،

88،31،88ّ

85ّ8ّ

جلُُم 4ّ

هخائج 

ّالخعلُم

لذسة على جىفُز الاخخباساث ال

  UAS، وUTS، الُىمُت

6،07،08،09،

84،87ّ

-ّ6ّ

ش 5ّ جؼٍى

ّالؼالب

في  الؼالبلذسة على جىحُه ال

ألاوشؼت الالمىهجُت ، 

ّوالعالج ، وجلذًم املشىسة

81،80،89ّ00ّ4ّ

 33 مجمىع

ّ

  امللابلت 

امللابلت هي وظُلت لجمع البُاهاث املعخخذمت للحصٌى على املعلىماث مباششة مً 

ي شيل مً أشياٌ الاجصاٌ (، امللابلت هNasution( )8113،003املصذس. مً سأي )

جلىُت امللابلت  8هىع مً املدادزت التي تهذف إلى الحصٌى على املعلىماث. هياللفظي، 

ت املعخخذمت هي ملابلت مىظمت ملعلم اللغت العشبُت مُمىاهياساي في مذسظت العالُت   ً مدمذ

اهشجا. ومع رلً، إرا واهذ الىخائج املخصىسة أكل مشطُت، زم ٌعخخذم الب 3 اخث هىع ًٍى

ّمً هىع امللابلت ٌعني ملابلت غير مىظم. 

 الخىزُم 

بُاهاث مباششة مً ميان البدث، حشمل الىخب راث الهذف إلى الحصٌى على يالخىزُم هى 

ش، اللىائذ، وألاوشؼت، والصىس، ألافالم الىزائلُت، البُاهاث البدثُت  الصلت، جلاٍس

ىس أو أعماٌ ضخمت لصخص. الصلت. ًمىً أن جيىن الىزائم في شيل هص أو ص راث

خ الحُاة، واللصص، والعير الزاجُت،  الىزائم في شيل هخابت مثل السجالث الُىمُت، وجاٍس

والخىظُم، والعُاظت. وزائم في شيل صىس، مثل الصىس، والصىس الحُت، والشظىماث 

                                                           
2 Dr. Sudaryono, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 216 
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وغيرها. وزائم في شيل أعماٌ مثل الفً، والتي ًمىً أن جيىن الصىس واملىدىجاث 

ّ 3م، وغيرها.وألافاّل

 الاخخباس 

ً املعخخذمت للُاط  الاخخباس هأداة لجمع البُاهاث عباسة عً ظلعلت مً ألاظئلت أو الخماٍس

مهاساث املعشفت أو الزواء أو اللذساث أو املىاهب التي ًمخلىها أفشاد أو مجمىعاث. مىما ًخم 

ُاط إلى مجمىعت حعٍشف اخخباس هأداة حعخخذم للُاط املعشفت أو العُؼشة على وحىه الل

اث أو مىاد مدذدة. والاخخباس هى أداة كُاط أو إحشاء ٌعخخذم في إػاس اللُاط  مً املدخٍى

ني، وهى اخخباس ًجشي في نهاًت مىاكشت مىطىع /  4والبدث. والاخخباس هى اخخباس جيٍى

مىطىع، ويهذف إلى جدذًذ املذي الزي جم حشغُل عملُت الخعلم هما هى مخؼؽ لها. 

ني تاخثالب ثوأحّش  على الخىالي. نيجمّش اخخباسا الخيٍى

 إجراءة البحث .4

ّ

ّ

 

ّ

 مصادر البيانات .5

البُاهاث التي ( مصذس البُاهاث في البدث هى مىطىع Suharsimi Arikuntoمً سأي )

جم الحصٌى عليها. مصادس البُاهاث ًمىً أن ًيىن الىاط، اليائىاث، املالخظاث / الىزائم 

ُاهاث التي خذدها الباخث هى أن مذًش املذسظت ومعلمي اللغت العشبُت وغيرها. مصذس الب

ملابالث مع  تالباخث ثُت. في هزه الحالت، أحّشمشجبؼان مباششة بدىفُز الخعلم اللغت العشب

                                                           
3 Ibid, hlm. 219 

4 Ibid, hlm. 218 

الحظةلما  كفائة التربويّة  البحث 

 للمعلم

التكوين اختبار البيانات عرض   تستتتا اال 
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مذًش املذسظت ومعلم واخذ فلؽ، ألهه وان كادسا على حعلم اللغت العشبُت. باليعبت للؼالب 

ّػالبا.  34ُع العيان مً عُىت مً حم باخثتال ذاظخخذم

 أسلىب ثحليل البيانات .6

الىمي و الىُفي. الىُفي لخدلُل الحُاة  ت الخدلُلالباخث ذفي هزا البدث إظخخذم

الاحخماعُت بىصف العالم الاحخماعي مً وحهت هظش أو جفعير للفشد )املخبر(. وبعباسة 

فعير أو وصف أخشي، في شيل مً أشياٌ البدث الىُفي لفهم هُفُت هظشة الفشد، ج

اهشة أو الظىاهش الاحخماعُت العالم الاحخماعي. الىمي هى ألاظلىب الزي يهذف لىصف ظ

حعخخذم املىؼم الاظخيباػي في شيل  التيالظىاهش أو الاحخماعُت  ظاهشةالهمُت أو جدلُل 

م الفصل بين العالم الاحخماعي إلى ميىهاث ٌعمى املخغير  الىظام في خُاة إلاوعان، عً ػٍش

بي.ال 5ّخجٍش

ا الىأ. أظئلت البدث الىمشة ألاولي و الثاهُتالىُفي إلحابت الخدلُل  ذاظخخذم  ميم 

ت ملعلم اللغت العشبُت  الىفاءة جؤزّشأظئلت البدث الىمشة الثالثت ملعشفت هم إلحابت  التربٍى

ت ذسظت العالُت املالعشش الؼبُعُت في  مهاسة اللشاءة في الفصل الحادي على  ً  3مدمذ

اهً  شجا. ٍى

 ثطبيق البحث الىصفي . ب

العشش  الحاديفى الصف هى مشاكبت وجدلُل اللغت العشبُت  ىصفيجؼبُم البدث ال

ت ذسظت العالُت املالؼبُعُت في   ً اهشجا علي 3مدمذ حعلم الىفاءة التربىٍت للمعلمين عً  ًٍى

م املالخظت وامللابالث والىزائم.  ّػٍش

م حمع  ا جدلُل البُاهاث الىُفي عً ػٍش إلى  بُاهاث الالصمت، وجىظُم البُاهاثالأم 

والعثىس على ما هى مهم وما هى ، والبدث واملالخظت الذكُلت عليهاوخذة التي ًمىً إداستها، 

ّ، زم اظخخالص الىخائج.لِغ بمهمت ّ

ّ

                                                           
5 Ibid , hlm.92 



02 
 

ّ

 ثطبيق البحث الكمي  . أ

 بئدسان الخاص والاظخبُان الخيىٍني الاخخباس هى البدث هزا في تعخخذمم أدواث

ت الىفاءة  عملُت في التربىّي املعلم هفاءة مذي ملعشفت ٌعخخذم والزي للمذسط التربٍى

ت الىفاءة بين الخأزير مذي وهشف، العشبُت اللغت حعلُم  مهاسة اللشاءة. مع للمعلمين التربٍى

 ثقةالالصدق و  اختبار .1

 عالُت اخخباس الثلت و الصذق أي كُاط، أداة بىاظؼت بهما الىفاء ًجب معُاسان هىان

( consistency) اللذسة جىضح التي الجىدة هي اخخباس الثلت .لؤلخيام وفًلا وافُت أو

(ekuevalens)  .بين املالءمت جؼابم التي الجىدة ىهاخخباس الصذق أو ًخم اظخلشاس اللُاط 

ّ.كُاظه ًيبغي ما أو امللاط الهذف مع اللُاط حهاص

  الخخباس الثلتالصُغت املعخخذمت : 

     (
 

     
) (  

∑  
 

  
 )  

  :معلىماث 

     أدواث  الخُتالص

   العذد مً ألاظئلت و الحبىب

  ∑ عذد مً الاخخالفاث مً الحبىب
  

   الخباًً الىلي
  

 . معاير معامل الثقة2الجدول 

 معلىمات النتجة

(alpha < )0،،0  غير موثوق 

(alpha )0،،0 – 0،،0  ثقة 

(alpha )0،،0 – 0،،0 ثقة مرتفع 

(alpha > )0،،0 ثقة ممتاز 

ّ
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 صذقالصُغت املعخخذمت الخخُاس ال 

     
  ∑    ∑    ∑  

√{ ∑    ∑  
 
} { ∑    ∑  

 
}

  

 :معلىماث

     خخباس الشاملجلذًش مىزىكُت الّا= 

   عبت مً حمُع البىىددعششاث املى= 

   عبت مً حمُع العىاصشدإحمالي الىدُجت املى= 

  ∑  في جىصَع x ملذاس دسحت= 

  ∑ في جىصَع  yملذاس دسحت= 

   ∑  عذد املشبعاث في جىصَع هلاغ= 

   ∑ عذد املشبعاث في جىصَع هلاغ= 

 N عذد عذد املجُبين= 

اطُت ذ الباخثتاظخخذام وبعذ الحصٌى على البُاهاث، . spss 05،1 البُاهاث الٍش

 (. likert) في ملُاط spssبئدخاٌ الىخائج البُاهاث  تلىم الباخثجوظىف 

( هى الاعخلاد بأن حمُع البُاهاث و unidemonsiaonal) مبذأ ملُاط )لُىشث(

ّحعؼي ألاوصان علي الىدى الخالي: مً امللاٌغمعت ًيبغي كُاط هفغ الش يء. الخا

 أسئلة سلبيةّّّّأسئلة إيجابية

0ّ= ّّال أوافم بشذة5ّّ= ّّأوافم بشذة

8ّ= ّّّال أوافم4ّّ= ّّّأوافم

3ّ= ّّال أعشف3ّّ= ّّال أعشف

ّ 4= ّّّأوافم8ّّ= ّ ّال أوافم

5ّ= ّّأوافم بشذة0ّّ= ّّال أوافم بشذة

 (Likert) ُىشثهُفُت خعاب الصىف ملُاط ل

 
Rumus: T x Pn 
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 معلىماث :

T  =  زًً اخخباسوامجمىع عذد
 
 املجُبين ال

Pn   =شثالخُاس الىدُجت أسكام لُى ّ

  جفعير دسحت الحعاب 

ّمً أحل الحصٌى علي هخائج الخفعير ًجب أن جيىن معشفت أوال:

Yّ =أعلي دسخت لُىشث x  ّعذد املعخؼلعين

Xّ = أدلي دسخت لُىشثx عذد املعخؼلعين 

 

 ظخيخاجبل الّاما ك  

كبل أن جدصل عليها اللُام به ًجب أن وعشف أًظا الفاصل الضمني )املذي البعُذ( 

لت إًجاد الفاصل الضمني هلاغ في ت مع ػٍش  (I. )املائت وجفعير وليي حعشف الذسحاث املئٍى

 صُغت الفاصل الضمني 

 

I  =000/ ( مجمىع هلاغI)ّ

ّ =011/5 ّ

ّ =81ّ

ّ(I) 81= ّهدُجت 

ّ(%011إلي أعلي  %0صل الضمني هى املعافت مً أدوي )هزا الفا

 إلي الفاصل الضمني:
ً
ّهزه املعاًير أًظا هلاغ اظدىادا

o 0% - 19,99%   =ال أوافم بشذة  

o 20% - 39,99%   =ال أوافم  

Rumus indek % = total skor / Y x 100 

I = 100 / Jumlah Skor (Likert) 
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o 40% - 59,99%   =شفعال أ 

o 60% - 79,99%   =مخفم علُه 

o 80% - 100%   =أوافم بشذة 

ّلُىشث  اله، ظىف حعشف هدُجت لحعاب ملُاط زم هدُجت للصُغت املزوىسة أع

(skala likert.) 

 التربىية الكفاءاتاختبار  .2

ٌّ ٌّ بُاهاث على للحصى ت الىفاءة هُفُت خى املذسظت مدمذًت ب العشبي للمعلم التربٍى

 البُاهاث أن خُث .(Microsoft Excel) حعلُماث ذ الباخثتباظخخذام ًىحُاواسجا 3 العالُت

ٌّ جم التي ّ.بُاهُت سظىم شيل في وعشطها خعابها زم الاظخبُان مً هاعلي الحصى

ٌّ 4ّ= ّعذد الفصى

Range (R)  =ّأدوى كُمت – أكص ى كُمت

ّّ =051 - 31ّ

Interval  =R / K  

   =081/4  =31  

 . فئات ثصىرات الكفاءات التربىية للمدرس3 الجدول 

Interval فئات 

081 – 051  حُذ حذا 

91 – 009  حُذ 

61 – 89  خعً 

31 – 59  ٌّ  ملبى

ّ

ّ
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ّ( فيها ًلي:Standar hipotetik( و )Meanالشمىص )بعذ خصلذ الىدُجت اظخخذمذ الباخثت 

(SDhip(ّ½ّ=ّ)Xmax – Xmin )ƹّ(Mhip = )0/6 (I max = Imin )ƹّ

(SDhip(ّ½ّ=ّ)001-88 = )08،7ّ(Mhip(ّ½ّ=ّ)5  +0 )88  =66ّ

ٌّ ًخم ّ:الخالي الىدى على للعما مً عليها الحصى

 X > Mean  +0 SD  =X > 81،7= ّعالُت  .0

 Mean – 0 SD < X > Mean  +0 SD  =50،3 < X > 81،7=  ّمخىظؼت .8

 X < Mean – 0 SD  =X < 50،3= ّمىخفظت .3

 الصُغت بىاظؼت خعابها ظِخم ، واملىخفظت واملخىظؼت العالُت الفئت كُمت معشفت بعذ

(persentase) اليالخ الىدى على:ّ

P = f/N x 100 

ّ:الخالي الىدى على لمعلماهفائت التربىٍت ل عشض جدلُل هخائج جفعير ًمىً لزالً،

 . فئات الكفائة التربىية للمعلم4الجدول 

 % Interfal الفاصلة معايير فئات

 X > Mean + 1 SD X > 81،7ّ27 7،94%ّعالُت

 Mean – 1 SD < X > Mean + 1 SDّ50،3 < X >  81،7ّ7 2396%ّمخىظؼت

 % X < Mean – 1 SDّX < 50،3ّ- 3ّمىخفظت

 %133 34 الجملة

ّ

 مهارة القراءة .3

يُت الاخخباساث كُمت جشاهمي مً جمىعم فلؽ جأخز هزا البدث  بمهاسة املشجبؼت الخيٍى

ّعىذ البدث. وألاخيرة ألاولى ألاظابُعفي  الباخثت أحشث بها التي اللشاءة

ّ

ّ
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 اختبار الحالة الطبيعية والانحدار الخطي البسيط .4

اخخباس  (Regresi Linear Sederhana) الاهدذاس الخؼي الحشفُت تكبل الباخث

مع  (Uji Normalitas) أي اخخباس الحُاة الؼبُعُت (Uji Prasyarat) املخؼلباث ألاظاظُت

ى اخخباس ًجشي بهذف اخخباس الحالت الؼبُعُت ه(. SPSS 15 for windows) معاعذة خعاب

ّ.جلُُم جىصَع البُاهاث على مجمىعت مً البُاهاث أو املخغيراث

جدلُل الاهدذاس الخؼي مً همىرج الاهدذاس الخؼي البعُؽ فلؽ الزي ًىؼىي على مخغير 

وظِخم جدلُل همىرج مخغيراث  (SPSS 15 for windows) مع معاعذة خعاب( Xمعخلل )

ّ.العالكت مع معادلت الاهدذاس

Y = a +bX 

ّمعلىماث :

Y  =مهاسة اللشاءة(  كُمت جلذًش مخغير املىظم(ّ
A  =ّكُمت زابخت
B  =ّالاهدذاس معامل

X  =ّاملخغير املعخلل
ّ

ّأخذث الباخثت الاظخيخاج بالىظش إلى كُمت أهمُت مع كىاعذ جأهُذ واربت هما ًلي:

 ( : جأزير أو اسجباغ هام حذاSigّّ<1،110إرا وان )  (0

 ( جأزير أو اسجباغ هامSigّّ>1،15>1،10ّّإرا وان ) (8

 ( جأزير أو اسجباغ غير هامSigّّ>1،15إرا وان )  (3

 تهوعين مجتمع البحث .7

مىؼلت حعمُم جخيىن مً: وائً أو مىطىع ًدخىي على هىعُت وخصائص  ّىه مجخمع

، (. وفي البدثkurniawan ،8108معُىت خذدها الباخثىن دساظت زم سحبذ اظخيخاحه. )

مً فصل واخذ ٌعني الفصل الحادًت العشش الؼبُعُت في مذسظت  ي أخذجهمجخمع الز

ذًت  ّػالبا. 37ًىهُاهشجا مً  3العالُت مدم 



22 
 

ا ًخعلم بعذد  املجخمععع مً خصائص بالعُىت هي  الزًً ًشغبىن في البدث. أم 

( ًلٌى "إرا Suharsimi Arikuntoالعُىت التي ًمىً اجخارها، زم  كاعذة الباخث مً سأي )

شخص زم أفظل اجخار ول رلً، فئن البدث هى  011ان مبدث البدث هى أكل مً و

شخص، ًجىص أخز العُىت  011العيان". ومع رلً، إرا وان هزا املبدث هى أهثر مً 

ّ%، أو أهثر.85%ـ81%، 05%ـ01

شخص، اظخخذم الباخث  011وبالىظش إلى عذد املىاد التي جمذ دساظتها أكل مً 

ي حعني مىطىع البدث وهى حمُع الفصل الحادًت العشش الؼبُعُت البدىر العياهُت الت

ت في مذسظت العالُت   ً اهشجا 3مدمذ ّػالبا. 37التي جصل إلى  ًٍى
 


