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الباب الثالث
البحثطريقة 

ينبغي للباحث أن يعني ،احلقائق اليت حتتاج إليها الباحث يف هذا البحث العلميللوصول إىل 
مصادر احلقائق اليت يأخذها الباحث بالطريقة التالية:

نوع البحث-أ
وهي )Kuantitatif(دمها الباحث هي " طريقة الكمية "طريقة البحث اليت استخ
ة باستعمال البيانات الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء طريقة العملية يف نيل املعرف

املنشود.
لذلك جيب أن يتم ١،أن الفرضية هي إجابة مؤقتة عن البحث اليت إيل تبيني العلمي

البحث هي:هذه فروضعلى أساس االختبارات اإلحصائية، رمزا.اختبار جتريبي
(Ho)الفريضة الصفرية- ١

عدم وجود عالقة إجيابية وهامة حنو إجناز التعلم اللغة العربية للطالب من الدراجة 
.الثانية مبدرسة العالية بيلينجوال كريان سيدوارجو

(Ha)الفرضية البدلية- ٢

الدراجة الثانية حنو إجناز التعلم اللغة العربية للطالب من هناك عالقة إجيابية وهامة
مبدرسة العالية بيلينجوال كريان سيدوارجو.

مجتمع البحث وعينته -ب
ث يف هذا البحث هو مجيع و جمتمع البح٢

يف .٢٠١٤-٢٠١٣الطالب يف الفصل الثاين باملدرسة العالية بيلينجوال من السنة الدراسية 
تقنية أخذ العينات يستخدم الباحث عينات عشوائية أو أخذ العينات العشوائية.

.١٢٠من ٥٠الطالب كالعينة أو مأخوذ %٦٠املوجود يأخذ الباحث 

,Sugiyono: منمترجم١ Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung; Alfabeta 2010) hal,96
,١٠٨Suharsimi Arikunto: منمترجم٢ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal.



١٧

جمع البياناتطريقة-ت
واألنشطةأنواع األدواتهو مجيعاملقصود بطريقة مجع البيانات

للحصول على بيانات . للحصول على بيانات  أو املعلومات األخرى اليت تدعم هذا البحث
مضبوطة يستخدم الكاتب الطرق التالية:

)observasi(طريقة املشاهدة - ١

يسمى املالحظة هي النشاط الرتكيز على كائن باستخدام طريقة املشاهدة أو ما 
وقد أجريت هذه املالحظات من خالل الذهاب مباشرة لنيل البيانات عن ٣مجيع احلواس.

عملية عالية بيلينجوال كريان سيدوارجو وحالة املدارس إىل املوقع اجلغرايف يف املدرسة ال
التعلم وتعليم اللغة العربية (الطريقة املستخدمة من املعلمني يف تقدمي مادة وأنشطة الطالب 

يف الصف). 
)interviewطريقة املقابلة (- ٢

يف ٤املقابلة هو احلوار الذي أجراه املقابلة للحصول على معلومات من املخربين.
هذه البحث العملي، والكتاب يستخدم املقابلة احلرة املوجهة ، على شكل األسئلة 

٥بدقة, ولكن تقدمي السؤال جيري حرية.املطروحة إىل خمربين مت إعدادها بشكل كامل و

وتستخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات حول منط تعلم اللغة العربية، 
وأنشطة الطالب يف الفصل وحتصيل تعلم طالب اللغة العربية. واملقابلة تقدم علي املعلمني 

باإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء مقابالت أيضا مع اللغة العربية والطالب يف فصل الثاين.
من أجل احلصول على معلومات بشأن املسائل املتعلقة ير املدرس والعاملني األخرىمد

املدرسة.الصورة العامة عن
)Dokumentasi(طريقة الوثائق-٣

بيانات عن اهليكل التنظيمي، حالة املعلمني, حالة نيل وتستخدم هذه الطريقة ل
خدم هذه الطريقة أيضا للحصول على الطالب, حالة املوظفني, و املرافق يف املدرسة. وتست

,١٣٣Suharsimi Arikunto: منمترجم. ٣ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
١٣٢. المراجعنفس. ٤
,Dudung Abdurahman: منمترجم٥ Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hal. 63
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بيانات عن التحصيل تعلم الطالب اللغة العربية من الدرجة الثانية يف املدرسة العالية 
.بيلينجوال كرييان

)angket(طريقة االستبيانات - ٤

االستبيانات عدد من األسئلة املكتوبة استخدامها لنيل املعلومات من املستجيبني 
٦عن الشخصية أو األشياء اليت يعرفها.يف املعىن البيانات

تعلم الطالب اللغة ميوليف هذا البحث تستخدم طريقة االستبيان لتحديد 
ة واالستبيانات املستخدمة يف هذا البحث هي  االستبيانات املباشر االستبياناتالعربية. و 

املغلقة, االستبيانات املباشرة معناها االستبيانات تعطى أو توزع علي املستجيبني مباشرة 
من االستبيانات أو توزيع االستبيان وطلب منهم معلومات, و االستبيانات املغلقة معناها 

" بسكل ليكرتتعلم الطالب بأمناط اإلجابة املقياسيةميولاستبيان يستخدم

skala likert"بديلةإجاباتثالثمع.

.١نتيجته و مل توافق٢وإلجابة املسكوك نتيجته ٣ف إلجابة التوفيق نتيجته وكيفية اهلد
بنود البحث-ث

و ثبوت متغري بنود البحث هو املقياس اليت استخدمتها الباحثة لتقيس الصحة 
البحث. الصحة مبعىن ذلك البنود يستطيع أن يستعمل لتقيس ما تقيس. و الثبوت مبعىن 

٧االتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجته ثابتة.

واستعمل الباحث أدوات البحث كثرية منها:
صفحة املالحظة ملعرفة وقد أجريت هذه املالحظات من خالل الذهاب مباشرة لنيل - ١

البيانات عن حالة املدارس إىل املوقع اجلغرايف يف املدرسة العالية بيلينجوال كريان 
غة العربية (الطريقة املستخدمة من املعلمني يف تقدمي عملية التعلم وتعليم اللسيدوارجو و

مادة وأنشطة الطالب يف الصف). 
,١٢٨Suharsimi Arikunto:منمترجم٦ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
یترجم من:٧

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D. (Bandung : Alfabeta. 2009). Hal 121
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بيانات حول منط تعلم اللغة العربية، وأنشطة الطالب يف الفصل اللنيلستخدم تاملقابلة- ٢
وحتصيل تعلم طالب اللغة العربية. واملقابلة تقدم علي املعلمني اللغة العربية والطالب يف 

لثاين. باإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء مقابالت أيضا مع مدير املدرس والعاملني فصل ا
األخرى من أجل احلصول على معلومات بشأن املسائل املتعلقة الصورة العامة عن 

املدرسة.
تستخدم هذه الطريقة لنيل بيانات عن اهليكل التنظيمي، حالة املعلمني, حالة الوثائق - ٣

ني, و املرافق يف املدرسة. وتستخدم هذه الطريقة أيضا للحصول الطالب, حالة املوظف
على بيانات عن التحصيل تعلم الطالب اللغة العربية من الدرجة الثانية يف املدرسة 

.العالية بيلينجوال كرييان

تعلم الطالب اللغة ميولطريقة االستبيان لتحديد الباحثستخدمياالستبيانات - ٤
املباشرة نات املستخدمة يف هذا البحث هي  االستبياناتو االستبيا. العربية

تعطى أو توزع علي واالستبيانات املغلقة, االستبيانات املباشرة معناها االستبيانات
املستجيبني مباشرة من االستبيانات أو توزيع االستبيان وطلب منهم معلومات, و 

يبني كي املستجيبني اختار هاااالستبيانات املغلقة معن
اإلجابة املتاحة.

skala" ة بسكل ليكرتم الطالب بأمناط اإلجابة املقياسيتعلميوليستخدم استبيان 

likert"وإلجابة ٣ف إلجابة التوفيق نتيجته وكيفية اهلد.بديلةإجاباتثالثمع
.١نتيجته و مل توافق٢املسكوك نتيجته 

طريقة تحليل البيانات-ج
يف  قضايا املستخدمةحتليل البيانات هو أحد من الطرائق لإلجابة من السؤال 

البحث يف هذه الفرصة قّدم الباحثة حقائق الكّمّية وهي حقائق من األرقام املرتّذة بالطريقة 
باستخدامالتحليلهوالكميالتحليلالكتاب طريقةهذا البحث يستخدميفاإلحصائّية.

.القياسيواالقتصادواإلحصائياحلسايبمثلمناذج
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حصاءاإل. حدودي-استنتاجيإحصاءمنوذجهياملستخدمالكميوحتليل
العينة،أخذهالذيالسكانإىلللتعميمالنتائجوستكونالعيناتالبياناتلتحليلستنتاجاال
موزعةالسكان الذيمنمأخوذةنسبةأوالفاصلةبياناتلتحليلحدودياإلحصاءوأن

.طبيعيبشكل

الميول الدراسية-١
التعلمميلمن مجيعنتيجةأعلىعليالطالبتعلمميولحتديديتم

قررالبحثهذايفولكن،امليول الدراسيةثالثةلديهطالبكلأساسا. الثالثة
ميلعلىالقائمالتعلمميليكون لهأنالطالبيعتربإذا،.األبرزالتعلمميلأن

.ةالنتيجأعلىهياليتيمنة،املهالتعلم
بطريقة هووصفية،تكونأنميكنالطالبتعلمميولثالثةحتليل

.املئويةالنسبة

بالرمز:التعلمميللكلاملئويةتستخدم النسبة
%100% x

N
XX








البيانات:
%X :امليول الدراسيةمنمئويةنسبةX

X :امليول الدراسيةالذين هلمالطالبعددX

N :اإلمجايلالطالبعدد
اختبار متطلبات لتحليل بيانات -٢

مجعهامتاليتتملعرفة, هل البيانامتطلبات املقصودةحتليلاختبار
هذا يفاملستخدمةالبياناتحتليل. اليت يستخدمهاإحصائيالتحليلمؤهلة

.متنبئاتثالثةمعاملتعدداالحندارحتليلالبحث هو

االحندارحتليليفالوفاءجيباليتاملتطلبات،Riduwanووفقا
:اخلالصة هوجلعلاستخدامهاقبلاملتعدد
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(عشوائية).عشوائيبشكلناتالبيااختيارجيب
.متجانس معناه البيانات املقارنة متجانسة
املرتبطة توزع بالعادي.البياناتيعينعادي
طويلخطشكلاملرتبطةالبياناتاخلطية تعين.

يتمملإذااملوضوع،لنفسوفقاالزوجنفسمتزوجا يعين البيانات املرتبطة هلا
ميكنالاالحندارحتليلأواالرتباطلتحليلباتاملتطلمنواحدةالوفاء
.بهالقيام

استنادا إىل الشروط املذكورة أعالها، فاالختبار لتحليل الشروط اليت جيب القيام 
به هو: 
اختبار الطبيعي)أ(

اختبار الطبيعي ملعرفة أن البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي التوزيع 
uji(مسرينوف -اختبار كوملوجوروفالطبيعي. الرمز املستخدم هي 

kolmogorov-smirnov(
٨

اختبار اخلطي)ب(
ويستخدم االختبار اخلطي لإلشارة إىل ما العالقة بني املتغري املستقل واملتغري 

بع على شكل خط خطي.التا
اختبار االستقالل)ت(

يتم إجراء اختبار االستقالل ملعرفة املتغري املستقل هو مستقلة أم ال. الختبار 
)metode chi kuadrat(االستقالل يستخدم طريقة كاي تربيعي 

٩

اختبار الفرضية-٣
د معادلة االحندار املتعددحتدي)أ(

١٠هي :ت ة االحندار املتعدد مع ثالثة تنبؤابشكل عام معادل

,Sidney  Siegel: منمترجم٨ Statistik Non parametrik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) hal. 59

,Lis Permana Sari: منمترجم٩ Statistik Terapan, hal. 26
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Y=  a1X1 + a2X2 + a3X3 + K

رتباط املتعدد حتديد معامل االرتباط املتعدد و معامل تقرير معامل اال)ب(
(Ry(1,2,,3)) كإجراء لقوة العالقة بنيX1, X2, X3 معY حتديده

١١برموز:


  


2

332211
)3,2,1( Y

YXaYXaYXa
Ry

البيانات:
Ry(1,2,3= معامل االرتباط بنيY معX1,X2 وX3

a1ت = معامل تنبؤاX1

a2 تتنبؤا= معاملX2

a3 تتنبؤا= معاملX3

∑x1yج بني النتا = عدد اX1 وY

∑x2y = بني جالنتا اعددX2 وY

∑x3y بني جتا النا= عددX3وY

∑y2 عدد مربع معيار =Y

)R(اختبار أمهية االرتباط املعامل )ت(

هو حتليل التباين من خط االحندار, Rالتحليل املستخدمة الختبار أمهية 
١٢الصيغ التالية:مع 

التنوعمصدر db عدد مربع (JK) جموع من متوسط م
المربعات (RJK)

Freg

الحندارا
(reg)

بقايا (res)

m

N-m-1

a1∑x1y + a2∑x2y  +
a3∑x3y

∑y2-(a1∑x1y + a2∑x2y
+ a3∑x3y)

reg

reg

db
JK

res

res

db
JK res

reg

RJK
RJK

اجلملة N-1 ∑y2

,Sutrisno Hadi: منمترجم١٠ Analisis Regresi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 28
٢٢المراجعنفس١١
,Lis Permana Sari: منمترجم١٢ Statistik Terapan, hal. 31
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: عدد تنبئMمع 
Nعدد احلاالت :

حتديد املسامهة النسبية واملسامهة الفعالة من كل تنبؤ.)ث(
) تبني مبلغ املسامهة النسبية لكل تنبؤ على التنبؤ SRاملسامهة النسبية (
.٪١٠٠النسبية جلميع تنبؤ هو جمموع املسامهة .٪(التنبؤ) وأعرب يف

١٣وميكن حساب املسامهة النسبية يف املئة بالرموز:

SR%X1 = %10011 x
JKreg

yxa 

SR%X2 = %10022 x
JKreg

yxa 

SR%X3 = %10033 x
JKreg

yxa 

البيانات: 
SR%X1=التعلم البصرييلاملسامهة النسبية مل
SR%X2=التعلم السمعييلاملسامهة النسبية مل
SR%X3 =التعلم احلركييلاملسامهة النسبية مل

)SE(مسامهة الفعالة 

ميكن )R2(ر وينعكس يف معامل التحديد االحندارية. بسبب فعالية االحندا
١٤باستعمال رموز:R2من كل تنبؤ مباشرة من ٪SEحساب 

SE%X1 = SR%X1 x R2

SE%X2 = SR%X2 x R2

SE%X3 = SR%X3 x R2

SE%X1 = التعلم البصريميلمسامهة فعالة يف
SE%X2= التعلم السمعيميلمسامهة فعالة يف
SE%X3 = التعلم احلركيميلمسامهة فعالة يف

,Sutrisno Hadi: منمترجم١٣ Analisis Regresi, hal. 37
٣٩,المراجعنفس١٤
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حتديد عالقة جزئية)ج(
هذا معامل يبني ارتباط قيمة كل متغري مستقل على املتغري 

وميكن حساب معامل يف حني يتم التحكم يف املتغريات األخرى.التابع.
برموز:

  


22
)3,2,1(

3,2,1
)3,2,1(

yx

yx
r yx

البيانات : 
R1Y-2,3 معامل االرتباط بني :X1 معYإذ كانX2 وX3

يتم التحكم.
R2Y-1,3معامل االرتباط بني :X2 معY إذ كانX1 وX3

يتم التحكم.
R3Y-1,2معامل االرتباط بني :X3 معY إذ كانX1 وX2

التحكم.يتم 

اختبار أمهية معامالت االرتباط اجلزئي)ح(
(مستوى Pأمهية العالقة ميكن أن ينظر إليه من خالل النظر يف قيمة 

١٥ارتباط كبري.يعين  له P < 0,05الثقة). إذ كان 
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,Lis Permana Sari: منمترجم١٥ Statistik Terapan, hal. 32


