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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 أ منهجية البحث

لت   حظابه ًمىً والري ، مسجب و مىصف و مىخظم غمل ئحساء هي البحث طٍس

ٌ  اطخخدامها ًمىً زم البحث في مشيلت حل أحل مً غلمُا  21مىطىغُت. حلُلت غلى للخصى

لت مً و  طِخم التي الطسق  مً الػدًد ئلى الباحث ًحخاج,  الػلمي الػمل هرا صىؼ, طٍس

لت ًخػلم فُما, طابم وكذ في وصفها جم التي اإلاشيلت صُاؾت غلى لإلحابت اطخخدامها  بطٍس

 الخالي :  الىحى غلى اإلاظخخدمت البحث

 وهي الىمي الىصفي الخحلُل مىهج هي البحث هرا في اإلاظخخدم البحث مىهج

لت  22اإلاػالجاث. بػع جأزير إلاػسفت اإلاظخخدمت البحث طٍس

ذ  دون  مظخلل أهثر أو اإلاخؿيراث كُمت لخحدًد الدزاطُت الػلمُتهره  أحٍس

 ألاخسي. اإلاخؿيراث مؼ والاجصاٌ ملازهاث، ئحساء

و الىىع مً البحث الري ٌظخخدم مً كبل صالد جألُف ألاطسوحت هى  البحث 

لت احد اإلاجمىغت  بي بالطٍس  pretest dan)كبل وبػد نهاء   (one group)الخجٍس

posttest design)  ٌ23. وهُف مىضح في الجدٌو هما في اإلاثا : 
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  J 

 

 مػلىماث 

Kel Ex : kelompok experimen 

O1 : Nilai pretest  

X  : Treatment  

O2 :  Nilai posttest 

بُت ,حُث في البداًت مػالجت  ًىحد في هرا الخصمُم ال طىي مجمىغت ججٍس

 24الاخخباز اللبلي والحظ الخأزير غلي اإلاخؿيراث اإلادزوطُت.

 أدواث البحث .1

 ألادواث هي البحث بأدواث واإلالصىد, البحث أدواث ئلى ًحخاج بحث ول في

 25البُاهاث. لجمؼ اإلاظخخدمت أو الالشمت

 ذلً : بما ، ألادواث مً الػدًد الباحث طخخدمئ ، الدزاطت لهره باليظبت

 اإلاالحظت  ( أ

 التي لؤلغساض منهجي وحسجُل همالحظت جفظيرها ًمىً مالحظت

لت هره جصبح  26البحث مىطىع في جظهس  في الخلىُاث ئحدي الطٍس

 ، لها اإلاخطط البحث أهداف مؼ مخىافلت واهذ ئذا البُاهاث حمؼ

                                                             
24

 Uhar, Suharsaputra, Metodelogi Penelitian Kualitataif, Kuantitataif dan Tindakan, (Bandung: Refika 

Aditama, 20014), hlm. 161 
25

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 134 
26 S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 158 

 X 02 01 جمعية التجريبي

بي(   )حمػُت الخجٍس

 )كبل جفػُل( 

 )كبل جفػُل( 
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( اإلاىزىكُت) الػمم في غليها الظُطسة ًمىً بحُث منهجي بشيل وسجلذ

 27(صخت) والخلُلت

 هى  البحث هرا جىفُر في الباحث اجخرها التي ألاولُت الخطىة

ٌ  الجمؼ في ألاشُاء ببػع اللُام  بُاهاث أو مػلىماث غلى والخصى

 .ئحساؤه طِخم الري بالبحث مخػللت

 اإلالابلت  ( ب

ٌ  في واحدة جلىُت هي اإلالابلت  البُاهاث أو اإلاػلىماث غلى الخصى

( interviewer) باإلالابالث اللائمين بين مباشسة محادزت ئحساء طٍسم غً

 غلى ًجُب مً( interviewee)ملابلخه جمذ الري الصخص طأٌ

 28الظإاٌ.

 بمىطىع اإلاخػللت البحث إلاىطىغاث اإلالابلت هره مػالجت طدخم

 الاطخاذ و الصف الظبؼ  لطالب ٌػني. ئحساؤه طِخم الري البحث

 جلً وخاصت ، الػسبُت باللؿت جدَزع هُئت هأغظاء غبد هللا

 الىالم. مهازة باهدظاب اإلاخػللت
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لت الاخخباز  ج( طٍس

ً أو ألاطئلت مً طلظلت غً غبازة الاخخباز  وألادواث الخماٍز

 التي اإلاىهبت أو اللدزة أو الرواء ، اإلاهازاث للُاض اإلاظخخدمت ألاخسي 

 29اإلاجمىغاث. أو ألافساد ًمخلىها

 غلى الطالب كدزة لخحدًد الاخخباز ٌظخخدم الدزاطت هره في

 ،(treatment) الػالج وبػد كبل دزاطتها جمذ التي الخحدر مهازاث ئجلان

 الاخخباز. وبػد كبل ما اخخباز شيل أي

 د( الىزائم

لت هى الخىزُم  آلازاز خالٌ مً البُاهاث حمؼ في حظخخدم طٍس

ٌ  الىخب ذلً في بما ألازشُفاث، مثل اإلاىخىبت اث آلازاء حى  أو الىظٍس

 التي البحث بمشيلت غالكت لها التي, ذلً  ؾير و اللىاهين أو الفسطُاث

 30بها. اللُام ًخػين

 الباحثىن  ٌظخخدمه الىزائم، مؼ البُاهاث حمؼ أطالُب في

 ٌ  مؼ اإلاخػللت باإلاػلىماث واإلاخػللت اإلاطلىبت اإلاظدىداث غلى للخصى

 سجا.ًىهُاه الخحفُظ ًىميبمػهد  الىالم مهازة لتركُت الطالب
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 البُاهاث ومصادز البُاهاث .2

, الباحثىن  ًالحظهم أشخاص أو أشُاء أو  بظائؼ هي البُاهاث مصادز

 31البُاهاث. غً أو طأٌ أو كسائت

 ٌ  طِخم الري البحث مؼ جخفم التي والبُاهاث اإلاػلىماث غلى للخصى

 البُاهاث مصادز. اجخاذها ًخػين التي البُاهاث مصدز وػسف أن ًجب جىفُره،

 هي : الدزاطت هره في جىاولها طِخم التي

غبد هللا  ألاطخاذ ٌػني سجاًىهُاه يػهد الخحفُظ ًىمبم الػسبُت اللؿت مدزض ( أ

 .الخفُظ

 الدزاطُت الظىت في سجاًىهُاه يالظابؼ بمػهد الخحفُظ ًىم الصف طالب ( ب

2018\2019. 

 ؤلاحساء البُاهاث جلىُاث .3

 الدزاطت مً الؿسض ألن اإلاهمت أمس هي البُاهاث حمؼ ئحساءاث حػخبر البحث، في

ٌ  هى  32البُاهاث. غلى الخصى

 والخطىاث البُاهاث حمؼ في جلني باحث هى هىا اإلالصىد البُاهاث حمؼ ئحساء في

 . جىفُرها طِخم التي البحىر لخىفُر
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 هي : الخطىاث

 البُاهاث حمؼ ( أ

 اللُام هى  البحث هرا جىفُر في الباحثىن  اجخرها التي ألاولُت الخطىة

ٌ  الجمؼ في ألاشُاء ببػع  بالبحث مخػللت بُاهاث أو مػلىماث غلى والخصى

 ئحساؤه. طِخم الري

 اإلاالحظت .1

 هي اللُام البُاهاث حمؼ في الباحثىن  ًخخرها طىف أولي خطىة

 الخدَزع غىد اإلاػلم بدوز  اإلاخػللت لؤلمىز  و حسجُل بمالحظاث

 الػسبُت. باللؿت مالىال  لتركُت مهازة

 اإلالابلت .2

ٌ  اإلالابلت باحساء اللائم أحساه حىاز هي ملابلت  غلى للخصى

 33ملابلخه جمذ الري الصخص مً مػلىماث

 بمىطىع اإلاخػللت البحث إلاىطىغاث اإلالابلت هره مػالجت طدخم

 الاطخاذ و الصف الظبؼ  لطالب ٌػني. ئحساؤه طِخم الري البحث

 جلً وخاصت ، الػسبُت باللؿت جدَزع هُئت هأغظاء غبد هللا

 الىالم. مهازة باهدظاب اإلاخػللت
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لت الاخخباز .3  طٍس

ً أو ألاطئلت مً طلظلت غً غبازة الاخخباز  وألادواث الخماٍز

 اإلاىهبت أو اللدزة أو الرواء اإلاهازاث،أو للُاض اإلاظخخدمت ألاخسي 

 34اإلاجمىغاث. أو ألافساد ًمخلىها التي

 غلى الطالب كدزة لخحدًد الاخخباز ٌظخخدم الدزاطت هره في

 الػالج وبػد كبل دزاطتها جمذ التي الخحدر مهازاث ئجلان

(treatment)، الاخخباز. وبػد كبل ما اخخباز شيل في أي 

 خىزُمال .4

 الباحثىن  ٌظخخدمه الىزائم، مؼ البُاهاث حمؼ أطالُب في

 ٌ  مؼ اإلاخػللت باإلاػلىماث واإلاخػللت اإلاطلىبت اإلاظدىداث غلى للخصى

 .سجاًىهُاه بمػهد الخحفُظ ًىمي الىالم مهازة لتركُت الطالب

 الخحلُل البُاهاث ( ب

 جم التي البُاهاث وجسجِب للبحث مىهجُت غملُت هى البُاهاث جحلُل

 ٌ مىً غليها الخصى ً. الىخائج ئبالؽ ًخم أن ٍو  35لآلخٍس

لت  الىصفُت الخحلُلُت البُاهاث هي البحث هرا في اإلاظخخدمت الطٍس

لت هي. الىمُت   36مػُىت مػالجاث جأزير إلاػسفت اإلاظخخدمت البحث طٍس

                                                             
34

 Suharsini Arikunto, Penelitian Tindakan untuk Guru, Kepala Sekolah & Pengawas 
35

 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 88 
36

 .22مرجع السابق ص  



33 
 

 ، ملازهاث ئحساء دون ( مظخلل) أهثر أو مخؿير كُمت لخحدًد البحىر

 .ألاخسي  اإلاخؿيراث مؼ والاجصاٌ

 والاحخمالُت اإلاىزىكُت أدواث اإلاإلف ٌظخخدم البُاهاث، جحلُل في

 : ت الىص الظإاٌصخ مً والخحلم

 الصخت .1

 ما بالفػل جلِع اللُاض أداة أن ًىضح مإشس هي الصالحُت

 مػسفت غلى حػمل التي ألاداة بدكت الصالحُت هره جخػلم و  ًلاض

 مؼ اخخبازه ًجب لرا ، صاحًخا ججمُػه جم الري الاطخبُان وان ما

 37اإلاىخج جصخُح جلىُت

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ )+* ∑   ( ∑ ) +
 

 X الػىصس.= الىدُجت التي حصل غليها مىطىع حمُؼ 

 Y.ول الىدُجت التي حصل غليها حمُؼ الػىصس  = 

 .X= غدد الدزاحت في الخىشَؼ  ∑

 .Y= غدد الدزاحت في الخىشَؼ  ∑

 .Xعدد المربعات في نقاط التوزيع  =  ∑

 .Y = عدد المربعات في نقاط التوزيع   ∑

N    .عدد المستفتيين = 
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 اإلاىزُلُت .2

 بحالت فُه الىزىق  ًمىً الري اإلادي ًىضح مإشس هي اإلاىزىكُت

 أن ًلاٌ مدي غلى ًدٌ هرا. غليها الاغخماد ًمىً أو اللُاض أداة

 38مدظلت اللُاض حهاش

r11=[
 

   
] [  

∑  

 
] 

∑أًً صُؿت     
(∑  ) 

 
 

r11    اإلاىزىكُت الادة =. 

K    غدد اإلاشازن =. 

 = غدد الظإاٌ.  ∑

 = غدد الفسكت.  ∑

 ج. فسوض البحث

لصُاؾُت مشيلت البحث, ًلاٌ مإكخا ألن الفسطُت هي احابت مإكخت  

ت.  الاحاباث اإلالدمت حدًدة حػخمد غلي الىظٍس

و  (Ho)جىلظم الفٍسظت في البحىر الي كظمين ٌػني فسطُت الصفس  

 (Ha)فسطُت البدًل 
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 فسطُت الصفس .1

. وفسطُت  (Y)و مخؿيراث (X)في هره الفسطُت لِع لها مخؿيراث 

مهازة الىالم  طالب ؾير  فػاٌ لتركُتني حػلُم الالصفس غً هره الىص ٌػ

 سجا.ي ًىهُاهلطالب الصف الظابؼ بمػهد الخحفُظ ًىم

 فسطُت البدًل .2

 (Y)و مخؿيراث   (X) ًلاٌ في هره الفسطُت جأزير  غلي مخؿيراث

في هر البحىر ٌػني جأزير   (Ha)ٌػني مهازة الىالم . وفسطُت الصس 

س اللؿت الػسبُت ف بالطساش حُىظى فػالُت الخػلُم بطساش حُىظى  ي لخطٍى

 .ًىهُاهسجاظابؼ بمػهد الخحفُظ ًىمي مهازة الىالم لطالب الصف ال

 ب. مجتمع البحث و عينة البحث

 ، الىاض شيل في ئما جحلم، كُدمؼ البحث الري مجذ هى مجمىغت البحث

 39جحصل التي وألاشُاء الدزاحت و الخىادر،

 الري طخيىن غالت لخحم أوالبحث  اإلاجمىغت مً حصًءا هى غُىت البحث 

 40(اإلاصؿسة الظيان) مصؿس شيل في الظيان غدد هى الىمىذج ألاخسي  بػبازاث

مػهد  في ًدزض الري طالب ول ٌػني البحث هرا في مجمىغت البحث

 ٌػني البحث هرا في كىام طأوىن  الري غُىت البحث سجا وًىهُاه الخحفُظ

 .الصف الظابؼ  في الطالب
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