
 الباب الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث و نوعه .أ

،  ex post factoتستخدم هذه الدراسة منهًجا كمًيا مع أنواع األبحاث السابقة بأثر رجعي 

عندما يبدأ الباحثون بمراقبة املتغير التابع وهي: األبحاث التي حدثت فيها متغيرات مستقلة 

في دراسة واحدة. في هذه الدراسة ، حدث االرتباط بين املتغيرات املستقلة واملتغيرات املستقلة 

، وكذلك بين املتغيرات ذات املتغيرات التابعة ، بشكل طبيعي ، ويريد الباحثون الذين 

 1ان من املمكن أن يصبح العامل السببي.يستخدمون هذه اإلعدادات تتبعهم مرة أخرى إذا ك

 زمن البحث .ب

 .2019مايو 16مارس إلى   14من  تقوم الباحثة بهذا البحث في مدرسة متوسطة محمدية  

 موقع البحث .ج

موقع البحث هو املكان الذي اختارته الباحثة للقيام بالبحث. يعمل هذا البحث في مدرسة 

الطريق سودايا الرابع كارانجاسم ، قرية كوندونجكاتور ناحية  يالتي تقع ف 2محمدية متوسطة 

 ة يوكياكرتاديبوك ، مديرية سليمان ، مقاطع

 2تحديد مصادر البيانات .د

بالبحث. يمكن أن يحصل تعلقة مصادر البيانات هي املعلومات التي توجد من األماكن امل 

الباحث. تشير مصادر البيانات إلى مصدر البيانات من أي مكان وفًقا للبحث الذي عينه 

 املكان حيثما تحصل بيانات البحث ، ويمكن أن تأتي البيانات من أشخاص أو ال من أشخاص.

 . البيانات األولية1

البيانات األولية ، وهي بيانات البحث التي تحصل مباشرة من املصادر األصلية. في هذ 

 نتائج توزيع االستبيانة على املجيبين.البحث ، تتضمن البيانات األولية بيانات عن 

                                                           
1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 165 
2 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis( Yogyakarta: Penerbit Ombak, 
2016), hlm. 7- 8 



 البيانات الثانوية. 2

،  الطرف اآلخر  البيانات الثانوية ، وهي البيانات التي تحصل غير مباشر أو من خالل

أو التقرير التاريخي الذيي يجمع في األرشيف املنشورأم ال.فأخذ هذه البيانات الثانوية 

 الدراس ي األول  البابملعرفة قيمة الطالب من خالل االطالع على بطاقات تقرير 

. البيان عن مصادر البيانات4 جدول   

 البيانات مصادر البيانات الرقم

 ) املجيبون(  السابع البابطالب  الكفاءة التربية 1

 في املستوى األول   السابع البابطالب تقرير  منجز الدراسة 2

 

 أدوات البحث .ه

أداة البحث هي أداة تستخدم لقياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية املالحظة. على وجه  

ستخدمها تالتحديد هذه الظاهرة تسمى متغير البحث. بناًء على ذلك ، فإن األدوات التي 

 الباحثة لجمع البيانات هي االستبيانة واملقابلة واملالحظة والتوثيق.

 مجتمع البحث و عينته .و

املتمع هم جميع أعضاء مجموعة من الناس أو الحيوانات أو األحداث أو األشياء التي  

تعيش مًعا في مكان واحد ومن املخطط أن تصبح االستنتاج مستهدفة للنتائج النهائية للبحث. 

كان املجتمع مدرس اللغة العربية وطالب الصف السابع في مدرسة املحمدية  3في هذا البحث ،

 املتوسطة الثانية في يوجياكرتا.

 على النحو التالي: VII A-VII Cالبابعدد كل 

 طالًبا 34السابع أ:  الباب

 طالًبا 33السابع ب:  الباب

                                                           
3Sukardi, op. Cit.hlm 53 



 طالبا 34السابع ج:  الباب

، فمن األفضل أن تأخذ كل ش يء  100ع أقل من ، وهي: إذا كان املوضو  Arikuntoكما ذكر 

٪ أو من 15إلى  10حتى يكون البحث بحث املجتمع. إذا كان املوضوع كبيًرا ، يمكن تناوله من 

٪ أو أكثر ، اعتماًدا على األقل على قدرة الباحث من حيث الوقت والطاقة والتكلفة 25إلى  20

طوي على الكثير من البيانات ، وكبير يتحمل ، ومنطقة املراقبة الضيقة لكل موضوع ، وهذا ين

 4الباحث الخطر الصغير.

طالًبا ، با لشرط  30طالب ، أي  101٪ من 30بناًء على هذه الرأي، فتأخذ الباحثة  

 ٪ بشكل عشوائي. 45أنيأخذ

 طرق جمع البيانات .ز

 املالحظة .1

الكائن في مكان كوسيلة للمراقبة والتسجيل املنهجي لألعراض التي تظهر على   

طريقة  املالحظة هي جهد واعي لجمع البيان التي يقامبمنهجي مع إجراءات موحدة.  البحث
أما طريقة املالحظة التي تستخدمها الباحثةفهي من خالل املالحظة املنهجية حيث 5

تستخدم الباحثة ذلك من خالل املالحظة املباشرة للكائن املبحوث باستخدام 

اة املراقبة. طريقة املالحظة هي واحدة من األساليب التي تستخدمها إرشاداملراقبة كأد

الباحثية ملراقبة الحالة وموقع املدرسة املحمدية املتوسطة في ديبوك ، سليمان ، 

 ياكرتا.كيو 

 

 

 

                                                           
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek( Malang: RinekaCipta, 1998), 
hlm. 120  
5Agus Tri Basuki dan Nana Prawoto ,.Op.cit.hlm. 15 



 . مؤشرات املالحظة5جدول 

No 
Aspek yang di nilai 

 

Realisasi Ket 

Ada Tidak ada 

1 Ketrampilan membuka pelajaran 

dengan salam 

a. Membuka pelajaran dengan 

salam 

b. Menarik perhatian siswa 

c. Membuat apresiasi 

d. Menyampaikan topik/tujuan 

e. Memberi pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ketrampilan menjelaskan materi 

a. Kejelasan bahasa 

b. Penggunaan contoh dengan 

media  

c. Penekanan hal penting 

d. Penggunaan metode secara 

tepat 

 

 

 

 

 

3  Interaksi pembelajaran 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Kemampuan mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ketrampilan menggunakan waktu 

a. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

b. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ketrampilan menutup pelajaran 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Memberikan posttest 

c. Menutup pelajaran dengan 

salam 

   

 

 . املقابلة2

املقابالت أو املقابالت هي أشكال من التواصل اللفظي عن طريق طرح أسئلة معينة 

للحصول على املعلومات. نوع املقابلة التي أستخدمها هو املقابالت املنظمة املجانية. في هذه 



الطريقة ، تم إعداد األسئلة التي تم طرحها على املخبر بالكامل في دليل املقابلة ، ولكنها 

ة تماًما باملبادئ التوجيهية املوضحة ، وتوفر املرونة للمخبر في التوضيح بشكل ليست ملزم

 أوسع حول األمور املتعلقة باملشكلة.

 . االستبيانة3

االستبيانةهي مجموعة من األسئلة أو البيانات املوجهة إلى املجيبين لإلجابة  

التربوية للمعلم. و نوع يحتوي دليل االستبيانة على تأثير الكفاءة  6  عليها.

االستبيانةاملستخدم هو استبيانة مغلق حيث توجد اإلجابات املتاحة لجميع األسئلة ، إال 

 (فقط وفًقا للحالة املعروفة.Xأن الطالب يقدمون عالمة )

الذي يمألها املجيبون، وكان لكل  Likertاستخدمت االستبيانة في هذه البحث مقياس  

(،معارضة TS(،معارضة)S(، إتفاق) SSة ، وهي:اتفاق جدا )سؤال أربع إجابات بديل

 (يمكن االطالع على اإلجابات البديلة في الجدول أدناه: (STSجدا

 . تصنيف اإلستبانة6جدول 

 درجة السؤال السلبي يجابيدرجة السؤال اإل  إختيار اإلجابة

 4 1 ( SSاتفاق جدا )

 3 2 (Sإتفاق)

 2 3 (TSمعارضة)

 STS) ) 1 4ا  معارضة جد

 

 لالستبيانة ، فإن استبيانة الكفاءة التربوية هو كما يلي:أما األدلة 

 

                                                           
6Izzudin Mushtofa, Metodologi Penelitian Bahasa Arab ( Bandung: Rosdakarya, 2018), hlm. 187 



 

 

 . شعرية اإلستبانةعن الكفاءة التربوية7جدول 

عدد   األدلة الرقم

 األسئلة

 العدد 

  + -  

 4 2,4 1,3 فهم املعرفة أو األساس التربوية 1

 6 6,9 5,7,8,10 فهم الطالب 2

 6 11,13.15 12,14,16 التعلم و تنفيذ التعلمتصميم  3

 2 18 17 استخدام تكنولوجيا التعلم 4

 4 20,22 19,21 تقييم نتيجة التعلم 5

 3 23,24 25 تنمية الطالب 6

 

 . الوثيقة4

طريقة التوثيق هي البحث عن بيانات بشأن األشياء أو املتغيرات في شكل مالحظات ،   

نصوص ، كتب ، صحف ، مجالت ، نقوش ، محاضر اجتماعات ، جداول أعمال ، 



أسلوب جمع البيانات باستخدام طريقة التوثيق هذه تسأل مباشرة من املدرسة أو   7إلخ.

 نائب املدير عن البيانات املطلوبة.

 لصدق و الثباتا .ح

 الصدق .1

لقياس أهذا السؤال صحيًحا أو ليس صحيحا. مقياس السؤال  يستخدم الصدق

صدق االستبيان  ختبارال 8صحيح ، إذ نفعل ما يجب القيام به وقياس ما ينبغي قياسه. 

. قبل اال  اختبار، يجب 
ً
، يجب أن يستوفي االستبيان صدق البناء  ختباراالستبيان أوال

. تستخدم أدوات غير 
ً
لقياس املواقف بما يكفي لإلستكمال صدق البناء  اختبارأوال

 البحث  صدق البناء يمكن استخدام رأي الخبراء. خبير هذا البحث هو مشرف ختباروال 

تحقق من صدق باإلطالع على املالءمة بين األدلة واألهدف والنظرية املستخدمة. بعد ال

 9االستبيان ، ف تقوم الباحثة تجربة استبيانة الكفاءة التربوية.

جدول للحصول على درجة لحساب نتيجة التجربة. عند حسبت تعمل الباحثة الثم  

 SPSS 22.00 forالباحثة نتيجة تجربة االستبيانة ، استخدمت الباحثة برنامج 

windows  بواسطةbivariate correlation pearson . تستخدم الصيغةkorelasi 

product moment :10، وهي 

 

 مالحظات:

rxy معامل التأثير بين :x  وy 

                                                           
7Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto,.Op.cit.hlm. 14 
8 Danang Sunyoto, Ananlisis Data Untuk Penelitian Kesehatan: Analisis Data Penelitian dengan SPSS 
untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan ( Yogjakarta: Nuha Medika, 2011), hlm. 61 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 123- 
125. 

 

 



∑xy تأثير االستبيان بين املتغيرات :X  واملتغيرY 

Nعدد الباحثين الكائن : 

Xy عدد نتائج الضرب بين عالمات :X  ذات الدرجاتY 

∑x عدد جميع الدرجات :X 

:y مقدار جميع النقاط :Y 

 . الثبات2

ظهر املوثوقية هنا مستوى تناسق البيانات واستقرارها في شكل نتيجة ناتجة عن  
ُ
ت

إدراك متغير على حد سواء واملتغيرات املستقلة واملربوطة. يستخدم الباحث طريقة 

 . أما الصيغة فهو:SPSS 22.00 for windowsعلى Alpha’s cronbachألفا كرونباخ 

  

 التقرير

 SDb2  = تنوع أصابة الجماعة 

SDt2  تنوع إصابة اإلجمالي = 

K    جملة املآدة = 

a  االرتباط حاصل =moment 11بين الصدع األول و الصدع الثاني 

 طريقة تحليل البيانات .ط

 اإلحصائيات الوصفية .1

إلحصائيات الوصفية هي عملية تحويل بيانات البحث في شكل جدول بحيث يتم ا 

في هذه الدراسة ، سيتم وصف أو وصف البيانات من  بسهولة.فهمها وتفسيرها 

متغيرات الكفاءة التربوية التي تمت معالجتها في توزيع الترددات بحيث يمكن رؤية 

                                                           
11 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan tindakan( Bandung: PT Refika 
Aditama, 2012), hlm. 94 



القيم األدنى )الحد األقص ى( والحد األقص ى للقيم والوسيط والوسيط واالنحراف 

 املعياري )االنحراف املعياري(. ( من كل متغير لفحصها.

 ل توزيع الترددجدو  (1

 البابتحديد عدد فئات الفاصل الزمني ، يمكن تحديد نطاقات البيانات وطول 

 .بواسطة

 البابعدد  (  أ

1 +3,3  log N = K    

 التقرير:

K  عدد الفصول = 

N ترددات كثيرة = 

 ثوابت= 3.2

 أدنى الدرجة -أعلى الدرجة =  نطاق البيانات (  ب

 الباب: عدد   نطاق البيانات طويل الفاصل =  (  ج

 االنحراف املعياري املعدل و املتوسط و الوضع و   (2

 املعدل (  أ

Mx = 
∑ 𝑓𝑋

𝑁
 

Mx  الذي نبحث عنه= املتوسط 

X fX    عدد النتائج مضروبة في انحراف كل درجة مع تكرار كل =

 درجة.

Nعدد الحاالت = 

 املتوسط (  ب

𝑀𝑑= 𝑋
𝑖𝑖+ 

(1
2⁄  .𝑛−𝑓𝑘𝑖𝑖  ).𝑐𝑖

𝑓𝑖

   



𝑀2الوسيط = 

 الثاني عشر = الحد األدنى املتوسط

xiiكمية البيانات = 

fkii التردد التراكمي للبيانات أسفل الفئة املتوسطة = 

fi تكرار البيانات في الفئة املتوسطة = 

ci الفاصل الزمني للفصل = 

 الوضع (  ج

𝑀0 = 𝑋
𝑖𝑖 + 

𝑑1 .𝑐𝑖
(𝑑1+ 𝑑2)

   

 𝑀0 الوضع = 

 املتوسطالثاني عشر = الحد األدنى 

d_1 أكبر فرق تردد مع التردد السابق = 

d_2 أكبر فرق تردد مع التردد بعد = 

ci الفاصل الزمني للفصل = 

 اإلنحراف املعياري  (  د

SD =∑ √
∑fx2

𝑁
 

 :البيان 

SD  االنحراف املعياري = 

X النتيجة التي تم الحصول عليها = 

 xالتعريف = 

 f التردد = 

∑fx .مجموع نتائج الضرب بين انحراف كل درجة وتردد كل درجة = 



N 12= عدد الحاالت 

 الشرط املسبق اختبار تحليل  .2

 طبيعي اختبار  (1

إلى معرفة ما إذا كانت كل مجموعة من البيانات تأتي من مجتمع  ختباريهدف هذا اال 

الحالة الطبيعية في هذه الدراسة تقنية إحصائية  اختبارعادي أم ال ... يستخدم 

 for windows SPSS 22.00fللشكل باستخدام

 يمكن القول أن توزيع البيانات أمر طبيعي أو ال يسترشد بما يلي.

 ، التوزيع غير طبيعي 0.05)األهمية( أو قيمة االحتمال >إذا كانت قيمة سيج.  (1)

 )غير متماثل(

ثم التوزيع طبيعي  0.05إذا كانت قيمة سيج. )األهمية( أو قيمة االحتمال<  (2)

 13)متماثل(

 الخطي اختبار  (2

 اختبارالخطي لتحديد نموذج االنحدار املراد استخدامه. يهدف  اختباريستخدم 

الخطية إلى تحديد ما إذا كانت هناك عالقة خطية بين املتغير التابع لكل متغير 

ه. إذا كان النموذج ال يلبي متطلبات الخطية ، ال يمكن استخدام اختبار مستقل يتم 

خطي  اختبارنموذج  خطي ، يمكن استخدام ختبارنموذج االنحدار الخطي. ال 

ه. يمكن لقواعد الرضا الخطي أن تقارن اختبار بواسطة انحدار النموذج الذي تريد 

ات الخطية )باستخدام اختبار قيم داللة االنحراف عن الخطية الناتجة عن 

( مع قيم ألفا املستخدمة. إذا كانت قيمة أهمية االنحراف عن SPSSمساعدة 

Linearity> alpha (0.05 فإن ، )( القيمة تكون خطيةR. Gunawan 

Sudarmantono  ،2005)14 

                                                           
12 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto,.Op.cit.hlm. 36- 46 
13 Gendro Wiyono, 3 in One Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.00 & SmartPLS 
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14 M. Djazari dan Diana Rahmawati dan Mahendra Adhi Nugroho,” Pengaruh Sikap Menghindari Risiko 
Sharing dan Knowledge Self- Efficacy terhadap Informal Knowledge Sharing Pada Mahasiswa FISE 
UNY”. Jurnal Nominal, Vol. II, Nomor II, Tahun 2011, hlm. 195 



 الفرضية اختبار  .3

( ، يتم استخدام تحليل انحدار 2و  1جميع الفرضيات املقترحة )الفرضيات  ختبارال 

 بسيط. تحليل االنحدار البسيط املستخدم في هذه الدراسة لديه ما يلي:

Y = a + b X 

 مالحظات: 

Y )متغير تابع متوقع )مشاركة املعرفة غير الرسمية = 

a قيمة ثابتة = 

 ب = معامل االنحدار

X  ات املستقلة )املعرفة الذاتية الكفاءة( أو موقف تجنب املخاطر= موضوع املتغير 

ات مرة واحدة ختبار . يتم إجراء اال SPSS 22الفرضيات أدوات برنامج  اختباريستخدم 

التي قدمها  ختبارللفرضيات من خالل النظر في قيمة أهمية نتائج اال  اختبارفي كل 

 ٪(.df: 5) 0.005قيمة األهمية< . يتم قبول الفرضية إذا كانت SPSS 22املعلم 

(. r ^ 2املرئي من معامل التحديد ) Yفي التأثير على املتغير  Xلتحديد قدرة كل متغير 

، زادت قدرة  r ^ 2، بينما كلما زادت قيمة  1إلى  0في النطاق من  r ^ 2ستكون قيمة 

 15النموذج املقترح.( في Y( على التأثير على املتغير التابع )Xاملتغير املستقل )

 

 

                                                           
15 Ibid,hlm. 196 


