
 الباب الثالث

 منهجية البحث
 

 نوع البحث .أ

البحث الميفاني من خالل منهج كمي  يستتتم في هذ  ذل الفةاهتت   وي الذ نوع البحث

عليم ماللغ  العربي  من تطبيق طرق ال تعليممقفي بأةقاي إحصائي  تهفف إلى مقاةن  نمائج 

 .يوكياكرتاالمفةه  العالي  نوة األم  و  املحمفي هذ المفةه  العالي  معلمات 

 أدوات البحث .ب

  نتتتاوهذ المالحظتتت  والمقتتتابلتتت  وا هتتتتتتتتتتتتت بتتت يمكننتتا  ن نعلم تتتا من طرمقتتت  اما البيتتتانتتتات

 .والموثيق. وهيأتي بيانها هذ الفقرة المالي 

 البيانات ومصادرها .ج

 ذه ها مت التي البحثي  للبيانات كمصادة املخبرين من العفيف  المؤلف ت خذ

 :حث ذا الب هذ البيانات مصادة و ضافت المؤلفون، فحص ا التي البحثي  المقترحات

يوكياكرتا  املحمفي  فةه  العالي  معلماتمفةس ي المواد اللغ  العربي  من الم . 

 المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا.و 

يوكياكرتا  حمفي امل فةه  العالي  معلماتطالب الفصل الحادي عشر من الم .ب

 المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا.و 

 



 طريقة جمع البيانات .د

للحصول على البيانات الالزم  ليموافق ما الغرض من  ذا البحث, اهم فاي الباحث  

 عفة طرق, و هذ:

 المالحظ  . 

 ايالقي يمكن البحث، موضوع مراقب  خالل من البيانات لجما هذ الطرمق   ذل

 1.مباشر غير  و مباشر بشكل بها

  مفيفة الطرمق   ذل
 
 افقوالمر  الجغراهذ والموقا العاي وصف المعلومات لموفير افا

 معلمات ي العال المفةه  هذ تحفث التي العربي  اللغ  تعليم وعملي  المحمي  والبني 

 .يوكياكرتا األم  نوة  العالي  والمفةه  يوكياكرتا املحمفي 

 ا ه بان  .ب

 كون ي  ن بني  آخرمن ألشخاص المقفم  األهئل  من قائم  عن عباةة ان  هذا ه ب

ا للرد اهمعفاد على المقفي الشخص  بيانا هم  ذا يستهفف. المسم في لطلب وفق 

 حول  الطالب تصوةات حول  صل  ذي بحث هذ منهم عينات  خذ تم الذين الطالب

فةه  العالي  اللغ  العربي  هذ الم المعلمون  يطبق ا التي العربي  اللغ  تعليم طرمق 

المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا على تحقيق نمائج يوكياكرتا و  املحمفي  معلمات

 .معليمال

                                                           
1 Mohammad Ali, Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa. 1982), 

hlm. 91. 



 قائم و   يكلمه، إعادة تم اهمبيان  و الفةاه   ذل هذ سم فيي يالذ ا همبيان

 التي لبفيل ا اإلاابات ببساط  اخماةوا الذين والمسمجيبين تقفيم ا، تم التي باألهئل 

ا تقفيم ا  ياسمق باهم فاي المسم فم  ا همبيان طرمق . الحالي  للظروف وفق 

 مجموعات  و لألشخاص والمصوةات واآلةاء المواقف لقياس يسم في الذي ليكرت،

 المشاةكين ةدود لقياس المقياس  ذا يسم في. ا امماعي  الظوا ر حول  الناس من

 التي البحث  دوات تمكون   ن يمكن. الفترة نفس هذ نقاط 5 من مكون  مقياس على

 2.ممعفدة خياةات  و مراعي  قائم  من ليكرت مقياس تسم في

 الموثيق .ج

 س نفاتوالم الكمب مثل المكموب  األشياء من الباحثون  يمحقق الطرمق ،  ذل هذ

 يلالمحص عن البيانات لجما المسم فم  الموثيق طرمق . ذلك إلى وما واليوميات

 بهذل  صل ذات  خرى  وبيانات كعينات الطالب قيم شكل على العربي  باللغ  العلمي

 ،المنظيمي ال يكل المرافق، الجرد، المناهج، المعلم، اهم بيانات: مثل الفةاه ،

عالي  المفةه  اليوكياكرتا و  املحمفي  فةه  العالي  معلماتالم والماةمخ البعث  ةؤم 

 نوة األم  يوكياكرتا.

 هذ. البيانات مصادة إلى الحاا  حسب ذلك المس نفات هذ بالبحث الباحث يقوي

 :المالذ النحو على البيانات لجما الباحثون  يسم في الطرمق ،  ذل

 الطالب هذ المقرمر كما يمضح من البيانات  خمباة الفرضي . تعليمقيم  نمائج  . 

                                                           
2 Mohammad Fauzi, dkk. Metode Penelitian Kuantitatif. 

(Semarang: Walisongo Press. 2009), cet 1, hlm. 168. 



 ي املحمف فةه  العالي  معلماتقائم  الطالب هذ الفصل الحادي عشر من الم .ب

 رتا.المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكيوكياكرتا و 

˛ ءضا يكل المفاةس األع˛ الرؤم  والرهال ˛ الماةمخ المفةه ˛ البيانات الشخصي  .ج

 غير ذلك.و ˛ المرافق والبني  المحمي 

 المقابل  .د

 قفع خالل من تنفيذ ا يمم التي البيانات اما تقنيات من واحفة هذ المقابل 

 ل ذ هذ. البيانات مصفة ما مباشر غير  و مباشر بشكل هواء واألاوب ، األهئل 

 ن  يعني مما بمرشفين، المصحوب  املجاني  المقابالت الباحث يسم في الحال ،

ا إعفاد ا تم قف طرح ا هيمم التي األهئل   بط مرت غير ال سليم طرمق  و ن مسبق 

 نم لمزمف بالحفر تعمقت ثم. للمقابل  الموايهي  للمبادئ الم سلسل بالعفد

 :لمعرف  الباحثون  يسم فم ا التي الطرمق   ذل. المعلومات

لفصل الحادي  طالب على المعلم طبق ا التي ا نمقائي  األهاليب اهم فاي لي اعف . 

المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا و  املحمفي  معلماتعشر من المفةه  العالي  

 يوكياكرتا.

لحادي عشر اهذ الفصل  الطالب بين العربي ، اللغ  تعليم نمائج على تؤثر التي األشياء .ب

 مفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا.يوكياكرتا و  املحمفي  فةه  العالي  معلماتم

هذ  لعربي ا اللغ  معليمل ا نمقائي  الطرمق  هذ  و المطبيق هذ والضعف القوة نقاط .ج

مفةه  العالي  يوكياكرتا و  املحمفي  فةه  العالي  معلماتالفصل الحادي عشر م

 نوة األم  يوكياكرتا.



 أخذ مجتمع البحث وعينة البحث .ه

مجمما البحث  و القيم  الشامل  الممكن ، نمائج القياهات  و الحسابات، الكيفي  

 و الكمي  عن خصائص معين  لجميا  عضاء املجموع  التي تكون كامل  وواضح  ممن 

. تمثل العينة جزًءا من مجموعة يتم اعتبارها قادرة على خصائص ا تعليميرغبون هذ 

 .3مجمما البحثتمثيل 

مجمما البحث هذ  ذل الفةاه  الطالب من الصف الحادي عشر من المفةه  

والطالب من الصف الحادي  13١يوكياكرتا التي بلغ عفد ا  املحمفي  العالي  معلمات

. أسلوب الذي أخذ العينات 5٥غ مجموع ا عشر من المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا بل

. يحدد الباحثة في و الحص هو العينات عن طريق تحديد عدد من أعضاء العينة الكم أ

البداية عدد العينات المطلوبة، ثم يحدد مقدار الحصة التي سيتم استخدامها كأساس 

 .ألخذ وحدات العينة المطلوبة في الدراسة

ا من مجمما البحث، ما توزيا  ٥٥عين  من  هذ  ذل الفةاه ،  خذت الباحث  طالب 

ا من الصف الحادي عشر من المفةه  العالي  معلمات 22  22 . ويوكياكرتا املحمفي  طالب 

ا من الصف الحادي عشر من المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا  .٥طالب 

 اختبار  الصالحية و الموثوقية .ه

 اخمباة الصالحي  .1

                                                           
3 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005). Cet. Ke-III, hlm. 12. 
4 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 1996). Cet. I, hlm. 148 



من مفى اهم فاي طرمق  لقياس المف وي الذي يجب  خمباة صح  للمأكفيمم   

 5قياهه.  خمباة صالحي  البناء يمم من خالل ةبط قيم  السؤال ما القيم  اإلامالي .

، على Karl Pearsonيسم في الصيغ   خمباة صح   ذا الصك هذ لحظ  المنمج من 

 النحو المالذ:

rxy = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑥2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌
2
−(∑𝑌)

2
}

 

ومات:معل  

𝑅𝑥𝑦 =  الممغيراتX  وY معامل ا ةتباط بين الممغيرات  

N = عفد املجيبين 

X = X قيم  الممغير    

Y = Y قيم  الممغير    

إذا كانت النمائج التي تم  (rما هعر لحظ  المنمج الحرج )افول  rxyثم بني نمائج 

 , فإن األداة تكون صالح . r count > r tableالحصول عليها 

 

 

                                                           
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006). 



 اخمباة الموثوقي  .2

تشير الموثوقي  إلى ف م  ن الطرمق  موثوق بها يكفي  هم فام ا كأداة لجما البيانات 

 .6ألن األداة ايفة

ومقال إن ا همبيانات يمكن ا عمماد عليها إذا كانت قادةة على تقفيم نمائج م شابه  

اء  وقات م ملف   و إعطنسبيا )ثابم ( عنف  خذ القياهات مرة  خرى على كائنات م ملف  هذ 

 نمائج ثابم .

 يمم اخمباة الموثوقي  باهم فاي صيغ  كرونباخ  لفا على النحو المالذ:

𝑟11= (
𝑘

(𝑘−1)
) (1 −

∑𝜎𝑏2

𝜎2𝑡
)  

 معلومات:

 𝑟11  = الموثوقي  للصك 

K  = العفد من األهئل  والحبوب 

 ∑𝜎 𝑏2  = عفد ممغيرات الحبوب  

𝜎𝑡
 مجموع آةمان =  2

 البياناتطريقة تحليل  .و

غذ  ن ثم ينب˛ وممكن  ن يعزى ˛ حيث  ن البيانات التي تم امع ا يمكن  ن تكون مفيفة

يكون  ناك تحليل للبيانات كانت قادةة على اهمنماج نمائج بحث.  ما بالنسب  لمحليل البيانات 

  ن الباحث  القياي يه كما يلذ:

                                                           
6 Ibid., hlm. 154. 



  العالي   ادي عشر هذ المفةه اللغ  العربي  الفصل الح تعليملمعرف  نمائج الفئ  التي

المفةه  العالي  نوة األم  يوكياكرتا فاآلةاء من دةا   على و دنى. يوكياكرتا و  املحمفي  معلمات

و  ل ق و كافي  وايفةو ناك خمس فئات هذ مممازة˛ الفئات التي تسم في الباحث   نا

. واهم في الباحث  خمس فئات المقييم وفقا لمعايير تقي
 
هذ فئ  يم نمائج المعليم و  قل ايفا

ومبف  الحساب ما تحفيف قيم  الفاصل  ثم اهم فاي الباحث  العف اليفوي  ١ه. د ج ب  

 الزمني ألول مرة. الصيغ  المسم فم  لمحفيف الفاصل الزمني القيم على النحو المالذ:

 Pi = 
𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑋𝑚𝑖𝑛𝑠

𝐾
 

 معلومات:   

  Pi  =  طول الفاصل الزمني للفئ 

  Xmaks  = الن يج  العليا 

 Xmins   = الن يج  الفنيا 

 K  =  عفد الفصول 

 

الذي يعرض البيانات هذ شكل نسب  مئوم  هذ  ثم قامت الباحث  به عملي  الجفول 

هيمم الحصول على بيانات تشير إلى إتقان كيفي  تكيف  الجفول. من خالل  ذل العملي 

                                                           
7 Laila Navilah Hasanah, Studi Komparasi Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa yang Tinggal Di 

Asrama dan Di Luar Asrama SMP Boarding School Putra Harapan Purwokerto Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

(IAIN Purwokerto: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto. 2018), hlm. 45. 



ة األم  المفةه  العالي  نو  فةه  العالي  معلمات يوكياكرتا والم اللغ  العربي  بين الطالب هذ

ث  باهم فاي الباح . والخطوة المالي   ن تبحث هذ النسب  المئوم  لموزيا التردداتيوكياكرتا

 صيغ :

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 معلومات:   

   f = تردد 

   N = العفد اإلامالذ للمسمجيبين 

   P =  ةقم النسب  المئوم 

القياي معالج  وتحليل البيانات من إتقان الطالب دةاات ا خمباة لمواد اللغ  ثم 

 8بالعثوة على تحقيق مجموع نمائج تعليم اللغ  العربي  ما الصيغ : العربي 

  Mx = 
∑𝑋

𝑁1
 

 

My = 
∑𝑌

𝑁2
 

 

 :واهم في الباحث  صيغ  ا ه بان  حساب مقياس ليكرت على النحو المالذ 

 T x Pn 

                                                           
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research. (Yogyakarta: Andi Offset. 2002), hlm. 302. 



 T =  اإلامالذ للمسمجيبين الذين اخترواالعفد  

 Pn = اةقاي الن يج  ليكرت الخياةات 

 

 %100 صيغ  مؤشر 

 Yx/مجموع نقاط 

 Y = الن يج  العليا ليكرت x عفد املجيبين 

 X = الن يج  الفنيا ليكرت x عفد املجيبين    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


