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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

 استيعابمالك و  بنا ألفية حفظ نظم إجنازالباحثة النظرية عما يتعلق ب تشرحوبعد ما 

علمات املدرسة امل عنعلى البيانات  فأخذت الباحثة املناهج املخصوصة حلصول ,القواعد النحوية

نوع البحث عن وتبحث الباحثة كندال   وجنو كايل للبنات "الرباط اإلسالمى" عهدمبفية سلال

وعينة البحث ومتغريات ومؤشرات البحث  يوالوقت واملكان جلمع البيانات واتمع اإلحصائ

  وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البينات.
 

 نوع البحث  .أ 

 بنا ألفية إجناز حفظ نظم بني رتباطإلاهذا البحث حبث كمى عن  الباحثةاستعملت 

 عهدمبفية سلالعلمات املدرسة امليف  الثالث الصف لطالبات النحوية القواعد استيعابمالك و 

  .وجنو كندال كايل للبنات "الرباط اإلسالمى"

 ع البياناتلجم مكانالوقت وال  .ب 

 وجنو كايل للبنات" الرباط اإلسالمى" عهدمبفية سلالعلمات املدرسة امليف  البحث مكان

يف تلك  املدروسةواد من امل مالك بنا لفيةاأل كتاب  ألن كانهذا امل الباحثة إختارت .كندال

  19التاريخ يف وأجري هذا البحث  من بيت الباحثه. قريبذلك أن موقعها ضافة إىل املدرسة. وباإل

 .2012نوفمرب  2 - 2012 أكتوبر

  يحصائإلا مجتمعال  .ج 

ىف هذا البحث مجيع  ئيأما اتمع اإلحصا 1كل أفراد البحث.  وه ئياالحصا اتمع

  وجنو كايل للبنات "الرباط اإلسالمى" عهدمبفية سلالعلمات املدرسة امليف  ثالثالالطالبات الصف 

  لى:يفهي ما  طالبة 70 نوعدده كندال.

 طالبة 37 أ ثالثلصف الا .1

  طالبة 33 ب ثالثلصف الا .2

  

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), cet., XIV, hlm. 173. 
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املفرادات جمتمع أو عدد حمدود من  2.وخصائصه يهي جزء من اتمع اإلحصائ لعينةا

أقل من مائة  يع اإلحصائمإذا كان عدد ات Suharsimi Arikunto قالو  3البحث املراد دراسته.

 من وإذا كان عددهم أكثر ,و يسمى حبث علمي جمتمعا إحصائيا شخص، ينبغى أن يأخذ كلهم

  4."%٢٥% حىت ٢٠% أو ١٥% حىت ١٠مائة فيأخذ 

  مل يصل إىل مائة. كعينة ألن عددهن  اإلحصائي عحث تأخذ الباحثة اتمهذا الب يف

 البحث راتمؤشو  متغيرات  .د 

رات هى واملؤش 5شيئ تعيني الباحث ملعرفة احلصول على معلومات. هى كل املتغريات

   :مها متغريان البحث هذا ويف 6تكثري أجزاء من التغري.

 :ومؤشراا (X) مالك إبن ألفية نظم حفظ إجناز .1

 مالك إبن ألفية النظم حفظ عدد  )أ 

 احملفوظ مالك إبن ألفية نظم كيفّية  )ب 

 :ومؤشراا )(Y القواعد النحوية استيعاب .2

 جديدا فهما النحوية القواعد فهم  )أ 

 اجلملة يف النحوية القواعد استخدام على القدرة  )ب 

  الكلمة تركيب على القدرة  )ج 

 البيانات عطريقة جم  .ه 

  طريقة املقابلة .1

األســئلة واألجوبــة مباشـرة كانــت أو غــري مباشــرة طريقـة املقابلــة هــى مجــع البيانـات بطريقــة 

 7من مصادر البيانات.

                                                             
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 118. 

  .120 ), ص.2008(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية,  ,مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعيةإبراهيم البيومي غامن,  3

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), Cet XIII, hlm. 134. 

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , hlm. 60. 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet., XIII, hlm. 

121.  
7 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung: Angkasa, 1993 ), hlm. 64. 
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 طالبـاتوال واملعلمـني املدرسـةجلمع البيانـات عـن أحـوال  هذه الطريقة الباحثة تستخدما

  .كندال  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمبسلفية العلمات املدرسة امل يف وغريها

   قائوثالعلى  االطالع .2

لكتــــب املـــذاكرة, والنســـخة واوهـــى البحـــث عـــن البيانـــات لألمـــور ملتغـــريات تكـــون منهـــا 

ل وغريهـــا الـــيت تـــدل علـــى البيانـــات واجلـــدو  املعلمـــنيواجلرائـــد واـــالت ومـــذاكرة املشـــاوة ودفـــرت 

  8الواقعية.

 و مالـــك بـــنا ألفيـــة ظ نظـــمحفـــ إجنـــازجلمـــع البيانـــات  هـــذه الطريقـــة الباحثـــةت ســـتخدما

 وغريهــا طالبــاتوال واملعلمــني املدرســةوأحــوال  لثالــثا الصــف لطالبــات النحويــة قواعــد اســتيعاب

  .كندال  وجنو كايل للبنات "الرباط اإلسالمى" عهدمبفية سلالعلمات امل درسةامل يف

 البيانات تحليلطريقة   .و 

 :لييما ها الباحثة متطريقة حتليل البيانات الىت استخد

 توصيف البيانات  .1

ه الباحثـة تاحصاء الوصفى الذي وصدما أ. و صفىاإلحصاء الو قامت الباحثة بطريقة 

 :ىف هذا البحث فهو كما يلى

   املتوسط  ) أ

   9: وأما املعادلة املتوسط فهى كما يلى

 X� = 	∑��  

  :البيان

Χ   :متوسط   

∑Χ :درجة جمموع x 

n   :األفراد عدد 

                                                             
8 Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet., XIII, hlm. 158. 
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research  Jilid 3, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 

272. 
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  ياملعيار  االحنراف  ) ب

 ما يلي:فهى  ياملعيار  وأما املعادلة االحنراف
10

 

SX = 		∑
��  

  البيان:

SX   :ياملعيار  رافاالحن 

∑
  درجةال من لكل مربع فرق جمموع : �

dk   :1 – العينة جمموع.   

 التكراري التوزيع  ) ج

  باملعادلة ما يلى: التكراري التوزيعملعرفة جدول 

 وأدناها درجة أعلى )1

 :ما يليباملعادلة  (Range) الرتب )2

  )الدرجة أدىن – الدرجة أعلى(=  الرتب

 ما يلي:باملعادلة  (Banyaknya kelas) الفئة فرتة ثريك )3

= K1 ) +3,3 (log n      

 :ما يليباملعادلة  (Interval kelas) الفئة فرتة )4

I = 	��           

  11يلى: ما املعادلةباستخدام  مخاسي املعياري إىل السابق احلسابيغري حاصل 

1(  (M)1,5+  متوسط x  (SD)املعياري اإلحنراف  

2(  (M)0,5+  متوسط x  (SD)املعياري اإلحنراف  

3(  (M)0,5 -  متوسط x  (SD)املعياري اإلحنراف  

                                                             
10 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 1,  (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 90. 
11 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 325. 
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4(  (M)1,5 -  متوسط x (SD) املعياري اإلحنراف 

 الفرضيةاختبار  .2

 مااملعادلة ب  ”Pearson Product Moment“استخدمت الباحثة بطريقة حتليل االرتباط

   12 : يلى

rxy
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΣΥΣΧ−ΣΧ

ΣΣΧ−ΣΧΥ=
NN

XN

  
 :البيان

r��   =متغري بني رتباطاإل معامل X	ومتغري       Y 

X  =مالك بناألفية  حفظ نظم جنازإ 

Y   =النحوية قواعدال استيعاب 

X�    =مربعX   احلاصل من ضرب املتغري)X(  

Y�   مربع = Y احلاصل من ضرب املتغري)Y(  

XY   =ضرب من احلاصل   XY  

N  = فرادألا عدد 

 اموع =  ∑

  

 مستوى % أو1 الداللة الباحثة إىل مستوى تستخدماوملعرفة فرضية مقبولة أو غري مقبولة 

  . )rt( ل) وقيمة جدو rxy( بني قيمة حمصولة بلتقاو  %5 الداللة

الفرضية  أن يعىنهذا فتكون ذات داللة.  ,قيمة جدوال من ربأك احملصولة قيمةإذا كانت 

أصغر  احملصولة قيمة ) غري مقبولة, والعكس. إذا كانتHo( قبولة وفرضية الصفريةم) Haاإلجرية(

فرضية الو غري مقبولة  )Ha( الفرضية اإلجريةوهذا يعىن أن  .فتكون ذات غري داللة من قيمة جدوال

 مقبولة. )Ho( الصفرية

 Koefisien) التحديدعن معامل  الباحثة حتساب ,وبعد حتقق نتيجة اإلرتباط بني متغريين

Determinasi)  عادلةبامل KD = rxy�	x	100  ملعرفة كم مائة تربع متغريX إىل متغري   Y 

   

                                                             
12Anas Sudiyono, Pengantar Statistika Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 

hlm. 206. 


