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  الباب الثالث

 مناهج البحث

  

  نوع البحث    . أ

ت املعلقة . وجتمع البيانا1وهو مجع البيانات ىف مكان البحث ىنهذا البحث حبث ميدا 

فع تعلم احملادثة لدى التالميذ ىف فصل الثاىن مبدرسة "احلكمة" الثانوية املعرفة د ببحث امليداىن

سالمية إلبتدائية اإلمقارنة بني التالميذ متخرجني ىف املدرسة ادراسة  فاسري جمني دماك (سالمية إلا

 Penelitian( بتدائية العامة). فلذلك يسمى هذا البحث حبث كّميّ إلوالتالميذ متخرجني ىف املدرسة ا

Kuantitatif (  حوارية على و أو سلوكية أو لسانية أبيانات مكتوبة صفية فيها و حتليل ال يعىن طريقة

    2.ئيحصاإلاب هذه البيانات معاجلةمث  يئ املبحوث،الش

  

  بحثال الوقت والمكان   . ب

م. ومكانه ۲۰۱۲ أكتوبر  25 - 13قت البحث جلمع البيانات ىف تاريخ ما و أ

 فاسري جمني دماك  سالميةإلا الثانوية "احلكمة"يف مدرسة 

 
 وعينة البحث ئيالمجتمع اإلحصا ج. 

ريكونطا أسوهارمسي . وعند 3هو جمموعة الىت تؤخذ منه نتيجة البحث اتمع اإلحصائي

حصائي ىف هذا البحث هو مجيع إلاواتمع  4.فراد البحثحصائي هو كل فرد من أإلاأن اتمع 

وعددهم مائة  ،هي ثالثة غرفة التدريس الفصل الثاىنالتالميذ مبدرسة احلكمة الثانوية جمني دماك ىف 

  تلميذا. ثالثة وعشرينو 
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سالمية إلبتدائية اإلالتالميذ متخرجني ىف املدرسة ا ه املدرسة من الفرقتني هييتكّون هذو   

  .تلميذا 70بتدائية العامة عددهم إل. والتالميذ متخرجني ىف املدرسة اتلمبذا  53عددهم 

لعينة خذ اأوىف كيفية  5حصائي الذين يشرتكون ىف البحث.إلوالعينة هي بعض اتمع ا

ا حىت يكون البحث قل من مائة فيؤخذ مجيعهأفراد البحث ريكونطا : إذا كانت أأقالت سوهارمسي 

- ٢٠% وبني  ١٥- ١٠فيؤخذ بني  كثر من مائةفراد أإلن إذا كانت احصائي. لكإلحبث اتمع ا

من  %46حصائي ىف هذا لبحث زاد عن املائة فيؤخد إلن اتمع األ .6كثر كالعينةأ و % أ٢٥

ويؤخد  تلميذا كالعينة. )56( عددهم يكمل حىت .x 123/100 =55,35 45اموع, يعىن 

تلميذا كالعينة، ومن التالميذ  28عددهم لعامة بتدائية اإلىف املدرسة ا خترجواالباحث التالميذ الذين 

  تلميذا كالعينة. 28عددهم  سالميةإلبتدائية اإلىف املدرسة ا خترجواالذين 

فاستخدم الباحث  حصائى،إلفراد اتمع اأوليحصل على العينة املمثل ميثل ا جمموعة  

التالميذ  و سالميةإلبتدائية اإلمتخرجني ىف املدرسة امن التالميذ العشوائية  بطريقة نطقةم بعينة

  .  بتدائية العامةإلمتخرجني ىف املدرسة ا

قوم به مع األخذ ممثال عن كل الىت تاألسلوب  ةهي طريقة أخذ العيننطقة امل ةعين وأما

حبيث يتم النظر يف مجيع املواضيع املساواة وحقوق متساوية أيضا للحصول  ،منطقة املوجودة ىف السكان

تمع من ا يفضلأو  يف هذه احلالة الباحث ال مييز ليتم حتديده يف العينة. )Changeعلى فرصة (

    .7حصائي لتجعل العينةإلا
  

 هتومؤشرا البحث غيراتتم د.

على  لصحىت حي لدراسة الباحث شكل ما مت تعيينهاالذى  شيء هي كل ات البحثمتغري 

متغريات البحث هي املفهوم الذى له أّن وقال مرغونا  8 مث استخالص النتائج.املعلومات املتعلقة ا، 

  . 9قيمة متنوعة أو جمموعة من نوعني أو أكثر
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   :لىكماتأما املتغري ىف هذا البحث هي   

X1العامةبتدائية إلفع تعلم احملادثة لدى التالميذ املتخرجني ىف املدرسة اا. د  

X2سالميةإلابتدائية إلفع تعلم احملادثة لدى التالميذ املتخرجني ىف املدرسة اا. د  

  تعلم احملادثة يف هذا البحث حيتمل على:  فعاأما مؤشرات عن د

  عملية تعلم وتعليم احملادثةعلى  . مواظب۱

  تعلم احملادثة . صرب ونشيط ىف تعرض املشكالت۲

  . رغبة ىف تعلم  املواد احملادثة٣

 ىل تعلم احملادثة.إ . سرور للعمل منفردا٤

  رادةإل. قوّى ا5

  

  طريقة جمع البيانات  ه. 

 : لىستخدم الباحث طرائق كما تإىف هذا البحث  جلمع البياناتو 

  (Metode Observasi)     طريقة المشاهدة .أ

ة جلمع البيانات املستخدمة لقياس سلوك الفرد أو عملية وقوع اهي أدطريقة املشاهدة 

واملراد بطريقة املشاهدة هي النظر  10.النشاط اليت ميكن مالحظتها سواء يف حالة احلقيقة واإلصتنعة

حالة لنيل البيانات عن ستخدمها الباحث إهذه الطريقة و  11ىل املظاهر املبحوثة مباشرة.إوالكتابة 

  .فاسري جمني دماك سالميةإلا كمة الثانويةاحلمبدرسة  التعليم وسائلوالتالميذ و  املدرسة

  

 ( Angket )ستبيان إلطريقة ا. ب

ن تطلب من شخص أو  12دفرت األسئلة الىت وجبت على املسؤول ان جيوا. هو ستبيانإلا 

صتالحى إلمبعناه ا ستبيانإلخذ اأموضوع معني. وين أو معلوماته بشيه أأو ر أن يبني عن موقفه أ ما

ىل جمموعة إموضوع معني، وتوجه  سئلة الصممه بطريقة منظمة حولألستمارة حتتوى عددا من اإشكل 

ن الباحث امليداىن تلك يدوّ نفسهم, و أجابتهم بإنوا فراد ليجيبوا عنها ويدوّ ألو عينة) حمددة من ا(أ

حدى طرق إستبيان هو إلن اأومعىن ذلك  مايقوله املبحوث،مع االلتزام بنص جيابات بنفسه إلا
                                                 

10 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian  ,  hlm.109. 
11 Lexy  J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Posdakarya,2004), hlm. 112  
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 199 
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واالجتاهات لدى  فكار، واملشاعر واملعتقدات والتجارب السابقةألوالتعرف على ا ي،أاستطالع الر 

 لدى فع تعلم احملادثةاحث هذه الطريقة لنيل البيانات دم البواستخد .13فرادألجمموعة معينة من ا

  .سالمية فاسري جمني دماكإلمبدرسة احلكمة الثانوية اىف الفصل الثاىن التالميذ 

  

  ( Dokumentasi ) طريقة الوثيقة .ج

مور الىت تكون ىف املذكرة والنسخة والكتب واجلرائد حبث عن البيانات لألطريقة الوثيقة هى 

التالميذ ساتذه واجلدول وقائمة كشف احلضور وقائمة نتائج ألواالت والنقوس ومذكرة املشاورة ودفرت ا

الباحث لنيل البيانات  . هذه الطريقة استخدم14متحان وغريها الىت تدل على البيانات الواقعيةإلىف ا

 ف والتالميذحوال املدرس واملوظّ أو سالمية فاسري جمني دماكإلاحلكمة الثانوية ا درسةمبة عامصورة العن 

. 

 

  طريقة تحليل البيانات و.

ما حتليل البيانات أيضا. و حتتاج طرائق صحيحة ألبحث الصحيحة للحصول على النتائج ا

 املستخدم فهي : 

  متهيدىليل حت  ) أ

فع تعلم احملادثة درجة د يعىن ستبيانإلحث البيانات الكمية من ااىف أول مرة, مجع الب

يف  لبتدائية العامة مث دخّ إلاسالمية والتالميذ إلبتدائية اإللدى التالميذ املتخرجني ىف مدرسة ا

 لى:تتوي على مسألة إجيابية ,هي كما الذي حي هازستبيان يف اجلإلتقييم ااجلدول.  وأما 

 4ختيار على اجلواب أ بدرجة ) إل1

 3ختيار على اجلواب ب بدرجة ) إل2

 2ختيار على اجلواب ج بدرجة) إل3

 .1ختيار على اجلواب د  بدرجة ) إل4

  

  

  
                                                 

13 Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian. hlm.225 
14. Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian. hlm.231 
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  ختبار الفرضيةإ حتليل ب)

م حماسبة متواصل بتحليل ستخدإالباحث بختبار الفرضية الذى مقدم إلهذا حتليل  

  لى:هي كما ت to ) ختبارات "ت"(إ  أما مراحل ليتناولو  املقارنة.

 : عادلةمب X1تغري املاملتوسط  بحث عني .1
M1 =  ΣX1 

   N1 

  ضاح: يإلا

 Meقيمة املتوسط =  

X1 قيمة =X ىلإ١من n   

Σ موعا =      

N فرادأل= عدد ا 
 

 عادلة :مب X2يبحث عن املتوسط املتغري  .2
M2 =  ΣX2 

      N2 

  ضاح: يإلا 

 Meقيمة املتوسط =  

X2   قيمة =X ىلإ١من n   

Σ موعا =      

N فرادأل= عدد ا 

 : عادلةمب X1املتغري  حنراف نقاطيبحث عن اال .3

X1 = X1 – M1 

 عادلة :مب X2يبحث عن االحنراف نقاط املتغري  .4

X2 = X2 – M2  

ΣX1فحصل على  ;مث جيمع ،  X1تربيع  .5
2  

ΣX2فحصل على  ;مث جيمع ،  X1تربيع  .6
2  
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وأما  ستدالىل وهو حتليل الفرق.إلحصائي اإلملعرفة الفرق بني الفريقني, يستخدم الباحث ا .7

ختبارات "ت" املستقبلة إب املعادلة الىت يستخدم الباحث ىف تقييم الفرق بني الفريقني فهي

 فهي: 
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 العامةئية ابتدإلاملتخرجني يف املدرسة ا للتالميذ فع تعلم احملادثةاد : قيمة املتواسط 

 سالميةإلائية ابتدإلاملتخرجني يف املدرسة ا للتالميذ فع تعلم احملادثةاد : قيمة املتواسط 

 العامة ئيةابتدإلاملتخرجني يف املدرسة ا للتالميذ احملادثةفع تعلم اد ق املربع لكل من الدرجةفر : 

  سالميةإلا ئيةابتدإلاملتخرجني يف املدرسة ا للتالميذ فع تعلم احملادثةاد لكل من الدرجة : فرق املربع

 العامةئية ابتدإلاملتخرجني يف املدرسة ا للتالميذ ىف تعلم احملادثةجمموعة العينة  :

n2 سالميةإلائية ابتدإلاملتخرجني يف املدرسة ا للتالميذ تعلم احملادثةىف : جمموعة العينة  

 

 تكميلج) حتليل 

  لى:   " هى كماتtt" وقيمة "toيقابل الباحث بني قيمة " وىف هذا حتليل تكميل

 .هامّ العينة يوجد فرق املبحوث بني املتغريين ف )،ttيساوي أو أكرب من (  )to(قيمة   ذا) إ1

  15.العينة هامّ ليس هناك فرق املبحوث  غريين املت فبني)، ttأصغر من () to(قيمة   ذا) إ2

بعد حتليل البيانات، وسوف يتم الرد على فرضية أو ختمني ما إذا كان املزاعم صحيحة أو 

 خاطئة استنادا إىل وقائع على األرض.

  

                                                 
15

  Anas Sudijono, Pengantar Statistic Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 
hlm. 317 – 318. 


