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  الباب الثالث

 مناهج البحث

  

  نوع البحث  .أ 

فاما باستخدام طريقة اإلرتباط.  / حبث كميّ  هذا البحث دراسة كمية أما نوع

كان إذا  ف.1طرفتنيالبني  عملية الدراسية أو البحث عن عالقة السبب بالنتيجة  اإلرتباط هو

فكذالك غريه.  اصاحلواحد منهما غري كان ال  إذاا فاألخر صاحل أيضا فواحد منهما صاحلال

تعّلم اللغة العربية للطالب يف حفظ اآلجرومية وإجناز بني  طابتر ليعرف ا  الطريقة هذه تستخدم

  صف اآلجرومية مبعهد حوض العلوم بكبومني.

  ع البياناتالوقت والمكان لجم  .ب 

. 2012  أبريل 30 إىل  15 حتاري يفقد حبث الباحث حبثا عميقا عن هذا البحث 

   بكبومني. مبعهد حوض العلوم املكان املقرر للبحثوأما 

   المجتمع اإلحصائ وعينة البحث  .ج 

بعض اتمع اإلحصائى  هيوأما العينة  2.هو مجيع أفراد البحث اإلحصاءاتمع 

د حوض صف اآلجرومية مبعهىف  البالطهذا البحث مجيع  يفواتمع اإلحصائى  3.املبحوث

أريكونطا اذا كان اتمع قالت سوهارمسى  وعشرون طالبا. ةالعلوم بكبومني وعددهم مخس

اإلحصائي أقل من مائة ينبغي أن يأخده مجيعا ويسمى يبحث اتمع اإلحصائي. ولكن إذا  

كان أكثر منها يأحده بني عشرة ومخس عشرة يف املائة وعشرين ومخسة عشرين يف املائة 

  .يف البحث عينةكال جرومية، أخد الباحث كلهم اآلصف بناء على عدد الطالب يف  4أوأكثر.

  

                                                
1 Anas Sudijono, Pengantar Statistika Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 179. 
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 108. 
3
 Suharsimi, Prosedur, hlm 109. 

4 Suharsimi, Prosedur, hlm 134. 
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 ومؤشراته  متغيرات البحث  .د 

 Independent(األجرومية كااملتغري املستقل   حفظ قدرة علىاليف هذا البحث متغريان ومها 

Variable  (   وإجناز تعلم اللغة العربية كااملتغري التابع  حفظ اآلجرومية نتيجة  هوأما املؤشرات

)Dependent Variable(   دراسة اللغة العربية نتيجةوأما املؤشراته . 

  طريقة جمع البيانات  .ه 

  م الباحث طرائق كما يلى: جلمع البينات يف هذا البحث استخدو 

 طريقة املشاهدة .1

م الباحث هذه الطريقة استخد 5فراد البحث باألداة احلسيةاملشاهدة هي معرفة أ

   .العلوم معهد حوضإلكتساب البيانات عن حالة بيئة 

  طريقة التوثيق  .2

عن البيانات لألمور املتغريات تكون منها املذاكرة والنسخة  يقة البحثوهى طر 

والكتب واجلرائد واالت والنقوش ومذاكرة املشاورة ودفرت األستاذ واجلدول وغريها اليت 

 ةنتيجإستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيانات عن . 6تدل على البيانات الواقعية

  حفظ اآلجرومية ونتيجة دراسة اللغة العربية للطالب مبعهد حوض العلوم.

   تحليل البيانات  .و 

  بلىاختبار الق .1

 سط و جودة املتغري يبحث عن املتو    )أ 

 : واخلطوات هي كما يلي

  نتيجة حفظ اآلجروميةمدى  )1

  R = H - L   املعادلة :  

 أدىن الدرجة) –(أعلى الدرجة  

 عدد فرتة الفئة )2

    }  log n) 3,3+ ( 1{  : املعادلة

                                                
5  Suharsimi, Prosedur, hlm 133. 
6 Suharsimi, Prosedur,  hlm 158. 
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  فرتة الفئةمدى  )3

 = i:   املعادلة                        
�

�
 

مدى

عدد	فرتة	الفئة	
  

   سط من االحنراف املعيارى توزيعايبحث املتو  )4

  : عادلةامل
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  البيان : 

M   : املتوسط 

SD  : اإلحنراف املعياري  

MT : (  ( ىف تكرر الكبري ˣقيمة 

i : فرتة الفئة 

f : تكرر 

d :  قيمة رمز ( مصمن من وسيط  0قيمة  )  

N :  موع7ا  
 
 
 
 

  تفسري جودة الدرجة ). 5

 :  عادلةامل

 اإلحنراف املعياري  x 1,5متوسط درجة اإلجناز +   .أ 

                                                
7 Suharsmi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hlm. 253. 



26 
 

 اإلحنراف املعياري  x 0,5متوسط درجة اإلجناز +   .ب 

 اإلحنراف املعياري  x 0,5 -متوسط درجة اإلجناز    .ج 

8اإلحنراف املعياري  x 1,5 - متوسط درجة اإلجناز   .د 
 

 حتليل اإلختبار اإلعتداىل للبيانات   )ب 

ت ىف إحتماهلا من التوزيع اإلختبار اإلعتداىل للبيانات مستخدم ليخترب البيانا

م ال. يستحدم هذا اإلختبار ألن تعترب أن البيانات لكل متغري البحث الذى السوى أ

سيقوم بتحليله ويكون التوزيع السوى، حيت يقوم باختيار الفرضية بطريقة اإلحصاء 

  . وأما املعادلة فهي كما يلى: 9املعلمى
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 ار الفرضية اختب .2

 باملعادلة اإلرتباطي حلل الباحث البيانات احملصول عليها بطريقة اإلحصاء 

(korelasi product moment)  لدى بريسون(pearson)  يف تقييم اإلرتباط بني املتغريين

  إلختبار الفرضية. وأما املعادلة فهي كما يلى:, وهذا اإلحصاء قام به الباحث rباملعادلة 
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  البيان :

xyr    معامل االرتباط بني متغري =X  ومتغريY  

X   =  اآلجروميةدرجة حفظ   

                                                
8 Suharsmi Arikunto, Dasar, hlm 256. 
9 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian,( Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 79.  
10 Sudjana, Metoda Statistika, ( Bandung: Transito, 1996), hlm. 273 
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Y     درجة نتيجة دراسة اللغة العربية =  

Σ    موعا =  

N  عدد أفراد =  

 X2 مربع =X  (احلاصل من ضرب املتغري احلر بنفسه)  

Y2    مربع =Y (احلاصل من ضرب املتغري التابع بنفسه)  

X Y .11= احلاصل من ضرب املتغري احلر باملتغري التابع  

  

  مباحث نتائج البحث  .3

من اجلدول على مستوى  rtمن احملاسبة سيقارا بالقيمة ro وبعد أن ينال القيمة 

ففرضية البحث ذات  الداللة  rtأكرب من قيمة  ro% ، إن كانت القيمة 5الداللة 

 فهذه الفرضية غري الداللة.  rtأصغر من قيمة  roوالعكس إن كانت القيمة 

 

                                                
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur, hlm 274. 


