
 

 

28 

 

  الثالث الباب

  البحث مناهج

 البحث نوع  .أ 

 وهي :Applied research  تطبيقية حبوث يف حبثه الباحث أدخل الغرض على اعتماداً 
 املعرفة تطبيق منه واملباشر األساسي الغرض يكون الذي العلمي النشاط إىل تشري اليت البحوث
 اآلنية املشكالت بعض حل يف العملية وفائدا قيمتها هلا معرفة إىل التوصل أو املتوفرة، العلمية
لّحة

ُ
 العمل أساليب وتطوير امليدانية املشكالت حل يف قيمته له البحوث من النوع وهذا. امل

 1.اخل .. والصناعة والزراعة، والصحة، والتعليم، كالرتبية التطبيقية ااالت يف وإنتاجيته

 Descriptive وصفية حبوث يف حبثه الباحث أدخل املستخدمة األساليب على اعتماداً و 

research :  دف حبوث يعين عنها واملعلومات احلقائق ومجع معينة أحداث أو ظواهر وصف إىل 
 ال احلاالت من كثري ويف. 2 الواقع يف عليه توجد كما حالتها وتقرير ا اخلاصة الظروف ووصف

 أن ينبغي ما بتقرير أيضاً  وتم الوصفي، التشخيص أو الوصف حد عند الوصفية البحوث تقف
 واقرتاح معينة، معايري أو قيم ضوء يف وذلك. البحث يتناوهلا اليت األحداث أو الظواهر عليه تكون

 ضوء يف عليه تكون أن ينبغي اليت الصورة إىل ا للوصول تبعت أن ميكن اليت األساليب أو طواتاخل
ويشرح ارتباط ويف هذا البحث مييل الباحث إىل عدم احتياجه إىل أن يطلب  .القيم أو املعايري هذه

 أساليب الوصفية البحوث أنواع يف واملعلومات البيانات جلمع وُيستخدم .3املتغري واختبار الفرضية
 .توثيقوال ،واالستفتاءات واالختبارات، واملقابلة، املالحظة، مثل متعددة ووسائل

 ناتاالبي عجلم املكان و الوقت  .ب 

 الباحث ويبتدأ. البحث هذا يف إليها حيتاج اليت ناتاالبي ليجمع يوما ثالثني الباحث يقضي
  . 2011 نوفيمرب 28 التاريخ يف الباحث ويتمه ،2011 أوكتوبر 28 التاريخ يف حبثه

                                                             
1 Donald Ary, et.al., Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan,terj. Arief Furchan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 38. 
2 Ibnu Hajdar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 274. 
3 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007) hlm.47. 
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 يف تقع اليت براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة هو حبثه ينفذ أن خيتاره الذي واملكان
 وعدد. م 1981 التاريخ يف املدرسة هذه وبنيت .قندال دينةمب براجنصنج هىت سوكرنو شارع

  . مدرسا ومخسون اثنان م 2011 سنة املدرسة هذه يف خيدمون الذين املدرسني

. والتاسع والثامن السابع الصف وهي صفوف، ثالثة إىل املدرسة هذه يف التالميذ وينقسم
 البحث هذا ويف. تلميذا وتسعون وثالثون تسعة فيها التالميذ وجمموع فصول، نيةمثا صف ولكل
 مثانية من الصف هذا وتتكون م 2011- 2010 سنة التاسع الصف عن يبحث أن الباحث يريد

 .تلميذ ومئة وتسعني واثنني فصول

 البحث وعينة اإلحصائ اتمع  .ج 

 يف الباحث يستخدمها اليت والطريقة 4.املبحوث اإلحصائي اتمع بعض فهي العينة وأما
 اختارها اهلادفة العينة وهي  )Purposive Sampling( القصدية أو الغرضية العينة هي العينة اختيار

  5.عاما اإلحصائى اتمع يف توجد اليت املخصوصة الصفة أو اخلصائص على بصدر الباحث
الثانوية اإلسالمية  املدرسة يف ) و ه، ج، أ،( فصول أربع باحثال خيتار البحث هذا ويف

يعين  الذين يشرتكون يف اختبارات اللغة العربية يف اإلمتحان النهائياحلكومية براجنصنج قندال 
 148وعددهم  .كعينة البحث  م۱۲۰۱ - ۱٠۲۰العام الدراسي  اإلمتحان لنصف السنة األخرية

 292 وعددهم التاسع، الفصل يف األفراد مجيع فهو البحث هذا يف اإلحصائي اتمع وأما. اميذتل
 .تلميذا

 البيانات مصادر  .د 

  .الثانوية والبيانات األساسية البيانات على البحث هذا تتكون
 األساسية البيانات .1

 تكون ما أقرب األساسية املصادر معلومات وتعترب مرة ألول تنشر معلومات تتضمن اليت هي
 الفصل يف التالميذ أجوبة ورقة فهي الباحث تستعملها اليت األساسية اناتالبي فأما. 6 للحقيقة

                                                             
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm 131. 
5 Sutrisno Hadi, Statistik, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 
1984), hlm.16 

 الباحث حيتاجها اليت واملعلومات البيانات جلمع مهمة أدوات املعلومات مصادر متثل ،حمفوظة احلقوق مجيع 6

http://al3loom.com/?cat=6،  م ۱۱٢٠ يونيو ۱٢ التاريخ يف إليها الوصول وميكن. 
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 م٢٠۱۱ - ٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة التاسع
 .املدرسة تلك يف هلم االختبار بنود وورقة

 الثانوية البيانات .2

 غري أو مباشر بشكل األساسية املصادر عن منقولة علوماتم على حتتوي اليت املصادر وهي
 من دقة أقل فهي لذلك مرتمجة أو منقولة تكون قد الثانوية املصادر يف فاملعلومات .مباشر

 والبحوث الكتب فهي الباحث تستعملها اليت الثانوية البينات فأما. األولية املصادر يف املعلومات
 يف البيانات إلكمال اليه حيتاج ما كل املصادر هذه من الباحث ويأخذ. االنرتنيت وسبكة العلمية

 .البحث هذا

 ناتاالبي مجع طريقة  .ه 

 ما وهي. توثيقال طريقة تسمى اليت الطريقة البينات جيمع حني الباحث يستعمل البحث هذا يف
 ويف. ذلك وغري اليومية وامللحوظة اجللسة وقائع وحمضر والنظم والوثائق واالت الكتب من يكتب
 اليت الوثيقة عن الباحث ويبحث 7.مذكورة مكتوبة مصادر عن الباحث يبحث الطريقة هذه تنفيذ
 سيحلل ذلك بعد. إجابتها وورقة لالحتبارات األسئلة بنود ورقة  ومها العربية اللغة باختبارات تتعلق
 ومن. خطيئ بإجيا يف" ٠" صفر درجةو  صحيح بإجيا يف" ۱" واحد درجة بإعطاء ورقات هذه
  .حائرته وقدرة تفريقه وقدرة صعوبته ومستوى وثباته االختبار صدق درجة الباحث سيجد هنا

 للباحث بد فال الوثائق، كلها تكون الباحث إليها حيتاج اليت والثانوية األساسية البيانات ألن
 .توثيقال طريقة هذه يستعمل أن

 ناتاالبي حتليلطريقة   .و 
 عن الباحث يبحث يعين الوصفي الكمي طريقة الباحث يستخدم التحليل طريقة هذه ويف
ا وحياوهلا إىل شكل حيلله أو فيفسرها ويقسمها ويرتبها ناتاالبي مجع بطريقة املشكلة ليحل أماكن

  8.الرقم ويوصفها باستخدام طريقة الوصفي االحصائي

 االختبار صدق حتليل  ) أ

                                                             
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 158. 
8 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Prakteknya), (Jakarta: Umi 

Aksara, 2003) hlm. 86. 



 

 

31 

 

 تكون فلذلك. االختبار بنود معامل مدى على للداللة االختبار صدق حتليل يستعمل أساسيا
  :يلي كما اخلطوات

  9:اآليت الرمز باستخدام االختبار صدق معامل حياسب. ۱

���� = Mp	–	MtSDt pq 

  :حيث

rpbi : االختبار صدق معامل  

N: املمتحن عدد  

Mp: صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين من احلسايب املتوسط  

Mt :  الكلية الدرجة من احلسايب املتوسط  

SDt : لالختبار املعياري االحنراف  

p    : صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين املمتحن نسبة  

� = صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين املمتحني عدد

املمتحني عدد
 

q   : خطيئة إجابة عنه أجابوا الذين املمتحن نسبة  (q = 1-p) 

  10.االختبار صدق لتحليل احلسايب اجلدول تستعد. ۲

(Mt) الكلية الدرجة من احلسايب املتوسط يطلب. ۳
11 

�� = ∑����  

(SDt) الكلي املعياري االحنراف يطلب. ٤
12 

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) 

hlm. 79. 
10 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 186. 
11 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 187. 
12 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 188. 
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��� =	∑���� 	−	�∑��� �� 

  13.صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين من احلسايب املتوسطة الدرجة يطلب. ٥

�� = مجاعة صحيحة إجابة أجابوا الذين عدد

صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين عدد
  

 االختبار ثبات حتليل  ) ب

 - كورد صيغة ويستخدم املوضوعي التحصيلي االختبار ثبات معامل الباحث سيحاسب
  :يلي كما طوااخ أما (K-R20) ريتشارردسون

  .االختبار ثبات لتحليل احلسايب اجلدول تستعد. ۱

 عدد ونسبة (pi) صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين الدارسني عدد (proporsi) نسبة حياسب. ۲
  .(qi) خطيئة إجابة عنه أجابوا الذين الدارسني

  .(qi) و (pi) يضرب. ۳

  14.لالختبار املعيار لإلحنراف يطلب. ٤

S�� = ∑��� − �
∑��N ��

�  

  15:يلي كما مزالر  باستخدام االختبار ثبات معامل حياسب. ٥

���	 ! "" − 1$ ���
� −∑��. &�S�� � 

  :حيث

r11 : االختبار ثبات معامل  

n  : االختبار بنود عدد  

St
لالختبار املعياري اإلحنراف : 2  

                                                             
13 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 188. 
14 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 254. 
15 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 254. 
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 عدد : 1

pi : صحيحة إجابة االختبار عن أجابوا الذين الدارسني نسبة  

qi : 16 خطيئة إجابة االختبار عن أجابوا الذين الدارسني نسبة  

  17:يلي كما االختبار، ثبات معامل لتفسري تستخدم اليت الطريقة أما

  تفسريال  رجةالد عدد

r11=>0,70 املرتفع الثابت  

r11<0,70 الثابت غري  

 صعوبة مستوى حتليل  ) ت

 عن عبارة وهو االختبار، يف ما سؤال صعوبة أو سهولة مدى إيضاح يف الصعوبة معامل يفيد
 املعادلة بتطبيق وحيسب صحيحة إجابة السؤال عن أجابوا الذين الطالب من املئوية النسبة
 18:التالية

' = 	 (()(*+ 	× 100	%  

  : حيث

P     = صعوبة مستوى  
JJB = صحيحة اجابة جمموع  
JPT = املمتحن جمموع  

  19:اآلتية االختبار، لبنود صعوبة مستوى لتفسري الطريقة أما

  تفسريال (P) صعوبة مستوى درجة

  صعبة ۱٥,٠/۱٠,٠ من ناقص

                                                             
16 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 253 
17 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 209. 
18Aprianto, “Kualitas Butir Tes/ Soal Pilihan Ganda”,dalam 

http://apri76.wordpress.com/2008/12/31/kualitas-butir-tes-soal-pilihan-ganda/, diakses 7 
September 2011. 

19 M. Ainin, dkk., Evaluasi , hlm. 103. 
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  معتدل  ٨٥,٠ – ۱٥,٠

  سهلة ٨٥,٠ من أكثر

 (Daya Pembeda)  لالختبار التفريق قدرة حتليل  ) ث

 أن هو االختبار من الغرض كان فإذا الصعوبة، مبعامل كبرية درجة إىل التمييز معامل يرتبط
. الغرض هذا إىل يقود ما هو ميزامل السؤال فإن قدرة األقل وأولئك الطالب من القادرين بني يفرق

 الطالب بني التمييز يف ما سؤال فاعلية مدى حتديد يف تتمثل أن ينبغي التمييز معامل مهمة أن إذا
 النهائية الدرجة يف بينهما االختبار يفرق الذي نفسه بالقدر الضعيف والطالب العالية القدرة ذى

  20.التالية املعادلة باستعمال الباحث وحياسب.عامة بصورة

 

�	 = 	)/(/ −	)0(0 	= 	'1	2	')  

'1		 	0/3/   

')	 =	)0(0  

  :حيث

D = االختبار التفريق قدرة  

BA =  موعة يف صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين عددلبنوده العليا ا  

BB =  موعة يف صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين عددلبنوده الدنيا ا  

JA = موعة يف لالختبار جلسوا من عددالعليا ا  

JB = موعة يف لالختبار جلسوا من عددالدنيا ا  

PA = موعة يف الصحيحة اإلجابة عدد نسبةالعليا ا  

PB = موعة يف الصحيحة اإلجابة عدد نسبة21الدنيا ا  

                                                             
 يف وفوائدة، االختبار فقرات وحتليل اإلختبارات بناء يف وإشارات اإلختبارات وإعداد تطوير ،الرتبوي التطوير إدارة 20

http://tatweer.hasaedu.gov.sa/callus.html، م ۱۱٢٠ يونيو ۱٢ التاريخ يف إليها الوصول وميكن. 
21 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi, hlm. 213. 



 

 

35 

 

  22: اآلتية االختبار، لبنود التفريق قدرة معامل لتفسري الطريقة أما

  التفسري (D) التفريق قدرة

  جدا قبيح (-) بعالمة

  قبيح  ۲٠,٠ من ناقص

  عتدلم  ٤٠,٠ – ۲٠,٠

  جيد  ۷۰,۰ -٤٠,٠

  جدا جيد  ۰۰,۱ -۷٠,٠

 

  (Fungsi Distraktor) االختبار لبنود احلائرة قدرة حتليل  ) ج

 هنالك ويكون عنها لإلجابة حمتملة بدائل اخليارات تكون متعدد من االختيار ذات ألسئلة
 جتذب وأا حمتملة إجابات متثل األخرى البدائل أن ويفرتض الصحيحة اإلجابة هو   واحداً  بديالً 
 األقل على واحد طالب قبل من اخلاطئة البدائل من بديل أي اختيار يتم أنه مبعىن  الطالب بعض

 أما,  الطالب من الدنيا الفئة من غالبيتهم يكون أن على,  الطالب من ٪ ۲ عن تقل ال بنسبة أو
 23. استبداهلا ويفضل فّعالة غري بدائل فهي منهم جدا القليل أو منهم أحدا جتذب ال اليت البدائل

  24: التالية املعادلة باستعمال الباحث وحياسب

۱۰٠٪ ×
اخليارات من أجابوا الذين املختربين عدد

 االمتحان يف املختربين عدد
= احلائرة قدرة 	  

 

  25:اآلتية االختبار، لبنود احلائرة قدرة معامل لتفسري الطريقة أما

  البينات  احلائرة لقدرة املئوية درجة

                                                             
22 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 389. 

 يف وفوائدة، االختبار فقرات وحتليل اإلختبارات بناء يف وإشارات اإلختبارات وإعداد تطوير ،الرتبوي التطوير إدارة 23
http://tatweer.hasaedu.gov.sa/callus.html، م ۱۱٢٠ يونيو ۱٢ التاريخ يف إليها الوصول وميكن. 

24 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 412. 
25 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 412. 
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  جيد \ مقبول  املخترب عدد من%) ۲(

  مردود \ قبيح  املخترب عدد من%) ۲( ناقص

 

  


