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 باب الثالثال

 طريقة البحث

ىل اىداف ادلرجوة يف ىذا البحث إللحصول على احلقائق احتاجت الباحثة 
 اجلامعي. عينت الباحثة مصادر احلقائق الىت اخذت الباحثة بالطريقة التالية.

 نوع البحث - أ

نوع البحث يتكون بالطريقة النوعي و الكمي . الطريقة النوعي ىي 
والطريقة الكمي ىي . تستخدمها من البيانات الكلمات أو اجلملة أو الصور 

 45تستخدمها من البيانات العددي أو الرقمي .
اما طريقة البحث الىت استخدمت الباحثة ىي الطريقة الكمية 

(Quantitative)  ستعمال الرقمية من مجيع احلقائق وحتليل ا. وىي ما يكثر مطالبة
 صدقالتقييم الًتبوي من جهة مستوى  وأساس من غرض التفتيش لبيان البيانات.

والثبات ومستوى الصعوبة والتمييز. وىناك استخدمت الباحثة بعض  بنود االختبار
 الرموز لتعيني نتائج االختبار بالنسبة أىدافو.

 بحثهيكل ال - ب

 أبواب : مخسةيشتمل ىذا البحث على 

: ادلقدمة اليت حتتوى على خلفية البحث وقضايا البحث  الباب األول
وأىداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده 

   ودراسة سابقة وخطة البحث. وتعريف بعض ادلصطلحات
                                                           

 .Sugiyono, Stastika Untuk Penelitian, (Bandung : ALFABETA, 0202), hal. 02 يًتجم من 45
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 ثالثة فصولالدراسة النظرية. وينقسم ىذا الباب على :  الباب الثاين
و معايري االختبار وأنواعو ومفهوم اختبار القبول :

 .اإلختبارات اجليدة
:  ول: طريقة البحث. وينقسم ىذا الباب على ستة فص الباب الثالث

نوع البحث و ىيكل البحث و جمتمع البحث وعينتو و 
 .طريقة مجع البيانات و بنود البحث و حتليل البيانات

: حملة  فصالنالدراسة ادليدانية. وينقسم ىذا الباب على :  الباب الرابع
و حتليل  اجلامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا

 االختبار القبول وتقوديها.
توى على نتائج البحث و حي البحث , و ىذا الباب: خادتة  الباب اخلامس

 .قًتاحاتاال

 مجتمع البحث و عينته - ت

شياء الىت تصف مبا فراد او االيبحث مجيع من اال وادلراد باجملتمع البحث ىو
شياء الىت تكون شخاص واالفراد او االوزاد سوىارسيمي أريكونطا بأن اال .46يصفو

 البحث .يف موضوع 

وأما جمتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع مفردات البحث الظاىرة اليت 
مجيع الصفحات اجلواب من تدرسها الباحثة . وىو كل التابع يف ادلالحظة. ادلراد ىنا 

دور األول جبامعة سونن أمبيل اليف  اختبار القبولاتبعون  ذينال دالطالب اجلد
ما عينة البحث ىي دتثيل جمتمع أ طالبا. 0057, وىم اإلسالمية احلكومية سورابايا

 البحث االصلي. وىي جزء من جمتمع البحث األصلي.
                                                           

 Riyanto Yatun,  Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, ( Surabaya : Unesa:  من يًتجم 46

Aniversary, 0227) hal. 52 
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( stratification samplingبعينة الطبقية ) ةالباحث ستعملتىذا البحث ما أو 
يف ىي اليت يتم فيها تقسيم اجملتمع أو اإلطار إىل أقسام أو طبقات متجانسة 

ويتم سحب وحدات ادلعاينو بالنسبة لكل طبقو على  ،وخمتلفو فيما بينها ،داخلها
 47حدده .

و عينة البحث يف ىذا التفتيش ىو بعض الصفحات اجلواب من الطالب 
دور األول جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية اليف  اختبار القبولاتبعون  ذينال دداجل

احلكومية سورابايا , وقسمهم لطبقتهم عند خترجهم من مدرسة الثانوية اإلسالمية أو 
عينات  006و هبذا الرأي فوجدت الباحثة على  احلكومية أو ادلهنية أو اآلخرين .

طالبا. أما التفصيل من بيان ادلعاينة كما  0057% من مجلتها أي  02بنسبة مئوية 
 اآلتية :

02=  ادلدرسة العالية / احلكومية
022 × 0002  =000  =000  

02=  ادلدرسة الثانوية / احلكومية
022 × 626  =62,6  =60  

02=  كوميةادلدرسة ادلهنية / احل
022 × 074  =07,4  =07  

02=    اآلخرون
022 × 067  =06,7  =07  

 006=  005,7=     اجلملة
 طريقة جمع البيانات - ث

وىي افضل احلالة يف البحث, ألن ىدف البحث ىو اكتساب البيانات. 
يف مجع البيانات تستخدمتها الباحثة اىل الطرائق ادلناسبة بطريقة البحث, وىي كما 

 يلى:
 (Interview)طريقة ادلقابلة  -0

                                                           
47

,  مناىج البحث يف العلوم الًتبوية والنفسيةحممد طيب , و حسني الدريين , و شبل بدران , و حسن البيالوي , و كمال ذميب , و عديل أبو طاحون ,   
 .  046 ص.( ,  0222)ادلصري : مكتبة األذملو ادلصرية , 
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ىي عملية االسئلة واالجوبة, بني شخص او اكثر شفويا, ويسمع مباشرة عن 
خبار. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عما حيتاج يف ىذا اال

دور األول اليف  دلطالب اجلداختبار القبول لعاريف دما يتعلق بمالبحث اي كل 
مثل بيان الوقت وادلكان ومجلة ادلشًتكني كما يف اعداد االمتحان وبعده حوالو  او 

 وغري ذلك.

   (Documentation)طريقة الوثائق   -0

ىي طريقة مجع احلقائق ومصدرىا كمثل كتب واجلرائد واجملالت وادلقاالت وما 
 يتصل هبا.

 ختباراالاستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات من األسئلة و اإلجابة يف 
و أيضا بنتائج اإلجابات االختبار اللغة  القبول و الوثائق دما يتعلق هبذا البحث.

 العربية من بعض الطلبة بيان عينة البحث.

 بنود البحث - ج

 ، منها :بنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة جلمع البيانات
دور اليف  داجلدلطالب اختبار القبول لعاريف دما يتعلق ببيان مصفحة ادلقابلة ل -0

مثل بيان الوقت وادلكان ومجلة كما يف اعداد االمتحان وبعده حوالو  ااألول و 
 وغري ذلك.ادلشًتكني 

من طلبة االختبار القبول يف الدور األول جبامعة  جمموعة األسئلة واإلجابات -0
 . 0202سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا للعام اجلامعي 

 البياناتطريقة تحليل  - ح

 استخدمت الباحثة عن الرمز لتعيني البيانات منها :
أي  Xحبيث الصيغة ادلتبادل العالقة بني متغري  Microsoft Excelالربنامج  -0

أي النتائج االخري. و  Yالنتائج اليت حصلتها الطلبة على البند و متغري 
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 Xاستعمال ىذه الطريقة أن خنتار الصيغة ادلتبادل العالقة ونلتحق متغري 
 . 0بالرصف  Yومتغري  0بالرصف 

الرمز سفريمن برون بتجزئة االختبار اجلزء األول والثاين الذي خيتص بو لإلختيار  -0
 من متعدد. فالرمز كالتايل:

0ر 0=  00ر
0 

0
0

0ر 0)
0 

0
0 )

 

 كل جتزئة االختبار  : العالقة بني النتائج ½  ½ ر  حيث
 

 أما لتعيني مستوى الصعوبة لالختبار فتستعمل الباحثة على الرمز: -2

 =  مستوى صعوبة االختبار
عددالذين أجابوا  عنو  إجابة صحيحة 

عدد من  حاول اإلجابة  عنو 
 

 عمل الباحثة على الرمز :تعيني مستوى دتييز االختبار فتستأما ل -4

ع ص   =االختبار دتييز مستوى
 ق  ن

 

 : عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا  ع حيث
 : عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الصغرى ص
 : الدرجة القصوى  ق
 : عدد الطالب يف اجملموعة العليا أو الصغرى  ن


