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 الثالث الباب
 منهج البحث

 

 تصميم البحث .أ﴾ ﴿

 نوع البحث .1

ذا البحث العلمي الذي يستخدم البيانات ي صورة العدد  نوع 
ذا  تائج، حاصل من الرمز اإحصائ، إذن يسمى  ها ال ح تستبح م

ذ من مع البيانات، تفس تلك  البحث الكمي، أن يستعمل العدد، م
 41.البيانات وتقدم حاصلها

يدانية   Quantitative)ذا البحث العلمي من نوع الدراسة ا

Research)  ذ الباب  ب طاب  تعليم اللغة العربيةعندراسة و البحث ي 
اتيجي ال يستعميل إ"IPA 1"الصف الثا  م ةس  و الصف عيّ االتلخيص ا

اتيجي ال ا يستعميل إ"IPA 2"الثا  م ةس ا عيّ االتلخيص ا  أو بغ
درسة ة الدراسية  با كومية رجوساري ماديون الس العالية اإسامية ا
2015-2016 .

قارنة  ليل ا ذا البحث إستخدمت الباحثة   Comparation)و ي 

Analysis)  تحن  فروض يدانية الكمية ال  و إحدى أنواع الدراسة ا و
ين تغ قارنة ب ا عرفة وجود ا  42.البحث 

                                                 
ارسيمي أريكونط،41 يكاجيفتا، : جاكارتا)  Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktekسو ري

2006) ،16. 
ونو، 42 ، (2012 و فريش، راجا: جاكرتا) Pengantar Statistik Pendidikan اناس سود

273. 



24 

 

 

اتيجيعندراسة مقارنة البحث   ة نتائج تعليم اللغة العربية باس
م اعّي واالتلخيص ا درسة العالية اإسامية بغ  لطاب الصف الثا با

ة الدراسية  كومية رجوساري ماديون الس ان 2016-2015ا ، فيها متغ
اتيجي (x)متغ مستقل : ما التلخيص  ةنتائج تعليم اللغة العربية باس

م اتيجيإ  بغنتائج تعليم اللغة العربية (y) ، ومتغ تابععيّ اا التلخيص  ةس
م . عيّ اا

ا  .2  البيانات ومصادر

 البيانات . أ

قيقة أو العدد كتوب للبحث عن ا اصل ا ي ا  43.البيانات 
ي البيانات عن ذا البحث  تاج إليها الباحثة  : أما البيانات ال 

اتيجينتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف الثا  (1 التلخيص ة باس
م  .عيّ اا

اتيجينتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف الثا بغ إ (2 ة س
م  .عيّ االتلخيص ا

 

 

 

 

 

 

                                                 
رجع 43  116 .نفس ا
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 مصادر البيانات . ب

ي موضوع البحث  من أين حصلت  (subjek)مصادر البيانات 
ذا البحث . الباحثة على البيانات وللحصول على البيانات ي 

ي  :تستخدم الباحثة أساس البيانات 
و طاب الصف الثا (1 و طاب الصف  IPA 1  (X) اإنسان 

كومية رجوساري  IPA 2 (Y)الثا  درسة العالية اإسامية ا با
 .ماديون

ا (2 تعلقة هذا البحث و طريقة وغ و الوثائق ا  .غ اإنسان 

 
 السكان و العينة .ب﴾ ﴿

 السكان .1

وكما قال . من البحث (Subyek) و اجتمع كل موضوعالسكان 
ارسيمى أريكونطا  موع ". إذا كان السكان دون مائة يؤخذ كلها"سو أّن 

ذا 44. ميع الطابةالطاب دون مائة، فأخذت الباحث  و أما السكان ي 
و ميع الطاب درسة العالية اإسامية IPA الصف الثا البحث   با

ة الدراسية  كومية رجوساري ماديون الس  41 يع 2016-2015ا
 .طالبا

 

 

 

                                                 
ارسيمي أريكونط،44  .Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktek  ،134سو
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دول   3.1ا

عدد السكان 

 العدد الفصل الرقم

1. II IPA 1 20 
2. II IPA 2 21 

 41 اجموع
 

ة .2  العي

ة   ،البحث ذا ي 45.ي بعض أو وكيل من السكانالعي
قصودة ا البإستخدمت ة ا  Sampel Bertujuan/Purposive)حثة العي

Sample) ا ة ال تأخذ الشخص ب علي أغراضا معي فالسكن  46.و العي
 ،  الباحثة صفا ثانيا الذي ملك حالة الساويا قبل إستخدمتالذي من صف

 ، والصفطالبا 20 يع IPA 1  الثافالباحثة تستخدم الصف .يعطى عاجا
ة ،طالبا 21 يع  IPA 2 الثا لك حالة . طالبا41يع  كالعي ة   أن العي

اع (Kontrol)مراقبة وصف لل (Eksperimen)صف للتجربة ساويا فتعي  . بإق
 (Eksperimen)صف للتجربة  كIPA 1  الثاوم يتحِصل أن الصف

. (Kontrol)مراقبة كصف لل IPA 2  الثا والصف

 

                                                 
 .118 ،(2003الفابتا، : باندوع)  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif R & D ،سوغييونو45
ارس 46 . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ،139، طمي أريكونيسو
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 أدوات البحث .ج﴾ ﴿

وضوع البحث، إما وجود  احظة وتسجيل على ا ي نتيجة ا البيانات 
ذا البحث. العدد أو الواقعة همة ي  ي البيانات ا : و

اتيجينتائج البيانات عن .1 مة تعليم اللغة العربية باس عّي لطاب ا التلخيص ا
ة  كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا الصف الثا با

 .2016-2015الدراسية 

اتيجي تعليم اللغة العربية بغ  نتائجالبيانات عن .2 م ةإس  عيّ االتلخيص ا
كومية رجوساري ماديون  درسة العالية اإسامية ا لطاب الصف الثا با

ة الدراسية   .2016-2015الس
ذا البحث اإختبار على البحثذا   قد تس بعملية طويلة، كان ي 

و اإختبار على الصدق وعلى الثبات ذا البحث . أدوات مع البيانات  ي 
و الصدق والثبات البيانات جيدا معأدوات كانت   .إذا كان ملك شروط 
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دول   3.2ا

 أدوات البحث
 الموضوع
 البحث

رقم  الطريقة راتشالمؤ اتالمتغير
السؤال 

دراسة مقارنة 
 نتائج عن

تعليم اللغة 
العربية 

اتيجي  ةباس
التلخيص 

م عّي اا
او  بغ

لطاب 
الصف الثا 

درسة  با
العالية 

اإسامية 
كومية  ا

رجوساري 
ة  ماديون الس

الدراسية 

(x) 

 تعليم نتائج
 اللغة العربية

اتيج ية باس
التلخيص 

م  عيّ اا
 
(y) 

 تعليم نتائج
 اللغة العربية

غ ب
اتيجإ ية س

التلخيص 
م  عيّ اا

قدرة الطّاب على  .1
صدر إ  ويل ا
اضى و  الفعل ا

ضارع  ا

 اإختبار
 

1,2,3,

4,5,6,

7 

قدرة الطّاب على  .2
مة و طلب  ال
ضّد الكلمة ي 

ملة  ا

8,9,10

,11,12

,13 

قدرة الطّاب على  .3
تفريق الفعل الرباعى 

بزيادة مزة القطع 
وتضعيف الع و 
األف بعد الفاء 

14,15 

قدرة الطّاب على  .4
معرفة مع الكلمة 

من ماّدة القراءة عن 
موضوع مسجد 

16,17,

18,19,

20 
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2015-
2016 .

اإستقال  
قدرة الطّاب على  .5

فردات من  ترمة ا
ماّدة القراءة عن 
موضوع مسجد 

اإستقال 

21,22,

23,24,

25,26,

27,28,

29,30 

 

 ساليب جمع البياناتأ .د﴾ ﴿

احظة .1  طريقة ا

احظة على موضوع البحث مباشرة او  ي طريقة البحث با احظة  ا
اتيجي 47.غ مباشرة ذ الدراسة للحصول على ةوسوف تستخدم إس  ي 

اتيجيعن بيانات  مةإس اعّي وا التلخيص ا  لطاب الصف الثا بغ
ة الدراسية  كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا با

2015-2016. 

 ةطريقة الوثيق .2

تعلقة بالبحث الوثيقة  اي حث البيانات عن اأشياء ا  مصدر
كتوبة رائد وغ ذلك: ا  ة الباحثتاستخدم 48.الوثائق والكتب واجات وا

 :لتعرف البياناتطريقة الوثيقة 

                                                 
ادي، 47  .  129، (1998فوستكا ستيا، : باندوع)  Metodologi Penelitian Pendidikan أم ا
ارسيمي أريكون48  .Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ، 234 ،طسو
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وقع تاريخ تأسيس     .أ  درسةوا كومية رجوساري با  العالية اإسامية ا
 .ماديون

بية الرؤية والرسالة .ب  كومية رجوساري للمدرسة  ال العالية اإسامية ا
 .ماديون

وظف  ويندرس حوالأ .ج   العالية اإسامية درسةامبو الطاب  ينا
كومية رجوساري ماديون   .ا

 اإختبار .3

م عقبة ي  ي وضع معاي لقياسصياغةولعل أ .  اإختبارات 
ة، بالطريقة  عي الة ا قياس الشيء ي ا عرفة أو  و الة ال تستعمل  اإختبار 

ة عي ظامة ا ة وال عي ذا البحث، 49.ا ذ الطريقة إ وي  ستخراج إستخدمت 
اتيجي نتائج البيانات عن مةتعليم اللغة العربية باس او عيّ ا التلخيص ا  بغ

كومية رجوساري ماديون  درسة العالية اإسامية ا لطاب الصف الثا با
ة الدراسية   .2016-2015الس

ذا البحث أدوات إذا كان صادقا و  جيدا ختبار مع البيانات لإي 
. ثابتا

 (Validity) الصدق على إختبارا . أ

صيل . يسمى الصدق ي اللغة اإندونسية صحيحا إذا كان 
اسبا بشروط فيسمى اإختبار أن ملك الصدق، ي مع أن  حساب م

صيل اإختبار وشروط ستوية ب  عرفة . ملك ا استخدام اأسلوب 

                                                 
ارس49 بومي اكسارا، : جاكارتا) Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi ،كونط ارييميسو

2013) ،53. 
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ستوية  بطريقة ايضا يسّمى ال .(Product Moment Correlation) و ا
صان عاقة  50.(Pearson) ف

       



2222 )()( yynxxn

yxxyN
rxy

 
: البيانات
 Korelasi Product Moment عدد السّجل من =   
 x موع قيمة = 
 yقيمة موع  = 

موع قيمة موع =  موع قيمة x حصل الضرب ب   y و 
N = ةظحاعدد البيانات ام 

 

ساي كل د يقارن بrxy ا عيار الصادق إذا  rtabel.  اأد ا وا
ساي  دrxy < rtabelا .اأد  ا

51
د اأد و   rtabel product)  %5 ا

moment)   مستجيب الذي يوَرط يعداد  ال0,39652  و 25 من 
و دقاالص على اإختبار  ومن اإختبار على الصادق من  طالب25 

ي22 أسئلة يوجد 30 :  أسئلة صادقة و
 

                                                 
رجعنفس 50  85 . ا

 Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan أنديتا ديسي ووان ساري، 51

Menggunakan SPSS (كومية فونوروغو فريش: فونوروغو  .24، (2012، جامعة اإسامية ا

 
لحق  Nilai-nilai r Product Moment  أنظر إ جدول عن52 ذا البحث6ي ا   . من 
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1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,17,1

9,20,21,22,23,24,25,28,29,30 
 53.(7،8،9،15،16،18،26،27) أسئلة غ صادقة 8ويوجد 

دول كما يلي لخص ي ا  :يوجد ا

دول   3.3ا

 حاصل حساب اإختبار على الصدق

 البيان
اأدني  الحد
%5 rtabel 

 رقم السؤال الحساب

 1 0,698 0,396 صادق

 2 0,806 0,396 صادق

 3 0,655 0,396 صادق

 4 0,450 0,396 صادق

 5 0,675 0,396 صادق

 6 0,513 0,396 صادق

 7 0,139 0,396 غ صادق

 8 0,361 0,396 غ صادق

 9 0,309 0,396 غ صادق

 10 0,594 0,396 صادق

 11 0,656 0,396 صادق

 12 0,668 0,396 صادق

                                                 
53 

لحق   Tabulasi Penghitungan Uji Validitas  أنظر إ جدول عن  ذا البحث3ي ا  . من 
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 13 0,745 0,396 صادق

 14 0,780 0,396 صادق

 15 0,267 0,396 غ صادق

 16 0,221 0,396 غ صادق

 17 0,430 0,396 صادق

 18 0,174 0,396 غ صادق

 19 0,687 0,396 صادق

 20 0,463 0,396 صادق

 21 0,615 0,396 صادق

 22 0,545 0,396 صادق

 23 0,825 0,396 صادق

 24 0,498 0,396 صادق

 25 0,604 0,396 صادق

 26 0,310 0,396 غ صادق

 27 0,333 0,396 غ صادق

 28 0,485 0,396 صادق

 29 0,602 0,396 صادق

 30 0,510 0,396 صادق
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ذا  مع البيانات ي  واستخدمت الباحثة اأسئلة الصادقة 
. أما اأسئلة غ صادقة ا تستخدم الباحثة. البحث

 (Relialibility) الثبات على اإختبار . ب
ازم والصحيح . آلة تسمى الثبات إذا مقياسها اإّتساق ا

دف  (Relialibility)إستخدمت الباحثة اإختبار على الثبات  با
عيار، ويأمن نتائج اإختبار من معيار  54.لتعريف القوام من آلة كا

ذا البحث ر يع  ، Internal Consistency لتعريف الثابت ي 
ة ليلها بطريقة معي بؤ . السؤال واحدة فقط م  واستخدام حاصلها لت

  55.السؤال
نظر إ اأسئلة Koefisisen Alpha تستخدم الباحثة اأسلوب 

  0 أو 1 بقيمةال تستخدم 
 Koefisien Alpha   : 56 الرمز

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 Penelitian Pendidikan Suatu Pendektan Praktik Dengan أنديتا ديسي ووان سارى، 54

Menggunakan SPSS،92. 
 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D،182  سوغيونو،55

 Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan فوروانطا، 56
 .181 ،(2007فوستاكا فياجار، : اكرتايوكي)
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 :البيانات
عامل  =   (Koefisien Relialibility) الثبات علىا

ود السؤال =   موع ب
ود  =    (Varians Butir)موع تفاوت ب

ج تفاوت =   (Varians Total) موع ا
 :Koefisisen Alphaخطوات احاسة 

دول يرّتب  (1  ا

ّبة سب  (2  :الرمز ب(Varians Butir)تفاوت ا
 

 

 :البيانات
n       =ستجيب  موع ا

 موع =  
 مربّع موع =  
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دول   3.4ا

 57 اإختبار على الثبات

 

 الرقم  

0,24 100 10 1 

0,2496 144 12 2 

0,2496 169 13 3 

0,2464 196 14 4 

0,2304 256 16 5 

0,2304 81 9 6 

0,2176 289 17 7 

0,2304 81 9 8 

0,2176 289 17 9 

0,24 100 10 10 

0,2016 324 18 11 

0,1824 361 19 12 

0,2464 121 11 13 

0,1344 441 21 14 

0,2016 324 18 15 

0,1824 36 6 16 

                                                 
دول عن 57 لحق Tabulasi Penghitungan Uji Reliabilitas أنظر إ ا ذا البحث4 ي ا  . من 
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0,2464 121 11 17 

0,1056 9 3 18 

0,1344 441 21 19 

0,16 25 5 20 

0,2016 324 18 21 

0,1344 441 21 22 

4,4832 - - 
 

 
ج تفاوت سب (3  : بالرمز(Varians Total)موع ا
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 (Relialibility) الثباتسب  اإختبار على  (4

 

 

 

 

 

عامل  موع نقط ااداة تتعّلق على ما الثباتا  ال تتحصل من 
قط موع ال ختلفان . الذي يُعمل على  قارن التقدمان ا إذا يستعمل 

عامل  ساب أن يعريف 0,85.58الثبات على اأقل فا ذا ا  ومن 
و  ذا  .0,92اإختبار الثبات  فيستطيع أدوات ميع البيانات ي 

 .البحث أن يسمى جيدة إستخدام ي اإختبار التدريس أو تعليم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ،Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan فوروانطا، 58

185.  
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 طريقة تحليل البيانات .ه﴾ ﴿

ي أنشطة بعد مع كّل  ليل البيانات  ي البحث الكمى، كان 
يل البيانات حللت (Statistik)  إستخدامت الباحثة طريقة اإحصائى59.البيانات

 : 2 و 1لتجيب أسئلة البحث 
عّدل  .1  60:من متغ مستقل وتابع باستعمال الرموز (Mean)حسب ا

    و 

: البيانات
Mx أو  My   =  عّدل  (Mean )ا

∑x أو ∑y    = اجموع من القدرة 

N = اح ة ظالعدد البيانات ا
 

عيار ااحراي .2 من متغ مستقل وتابع  (Standart Deviasi) حسب ا
 61 :باستعمال الرموز

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
و 59 كومية فونوروغو فريش، : فونوروغو) Statistik Edisi Revisi، عرومن ويدياريت جامعة اإسامية ا

2014)، 107. 
ونو 60  . Pengantar Statistik Pendidikan  ،80، اناس سود

رجع61   168 .نفس ا
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                                                                  :البيانات

  SDxأوSDy    =  عيار ااحراي  (Standar Deviasi)ا

∑x²  أو  ∑y² =  حاصل الضرب ب التكرر ي كل  اجموع من
  .y²  أو  x²فاصلة 

∑x أو  ∑y =  حاصل الضرب ب التكرر ي كل  اجموع من
  y أو  xفاصلة 

n  = اح  ةظالعدد البيانات ا
صول على  .3 عّدلبعد ا عيار ااحراي  (Mean) ا م  (Standart Deviasi)و ا

تيجة  ع الفرقة بالرموز إذا كانت ال و إذا " عالية" تسمى Mx + 1.SD <تص
تيجة  تيجة " سافلة" تسمى  Mx - 1.SD >كانت ال  Mx-1.SDو إذا كانت ال

 62".متوسطة" تسمى Mx + 1.SDإ 

ئوية  .4 سبة ا ع الفرقة يبحث عن تكرر م وحاصل بال  (Prosentase)بعد تص
 63:والرمز%100 

P =  

 :البيانات
P =  ئوية سبة ا  (Prosentase)ال
F =  تكرار اإجاية(frekuensi) 
n =  ستجيب  (Number Of Case)عدد ا

 

                                                 
رجع 62  162  .نفس ا

عروم،63 و ويدياني  .Statistik Edisi Revisi، 20 ريت
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ليل البيانات لتجيب اسئلة البحث رقم  . t-test 3استخدمت الباحثة 
تر على عادة   وإختبارات ((Uji Normalitasوقبل تستخدم ابد إ الباحثة أن 

ة .  أوا لتع الرموز الذي ستستخدمهاHomogenitas)   (Ujiمتجانسة البّي
 Uji Normalitas  ختبار على العادةاإ .1

اعة رسم بيا توزيع Uji Normalitas  إختبار على العادة ي ص  
 متعلقة بقدرة إختبار على العادةتواتر البيانات مذكرة تلك البسيطة، فتطبيق 

د ماحظة التأمر البيانات ة . أو مقدار البيانات ع إذا كان عدد البيانات كث
ائة طبيعيا  ا م تكن مائة با أخوذ (أي غ طبيعى)و انتشار باط ا ، فاإست

ا أن نستعمل بعض . يكون خطأ طأ أنفا من اأحسن علي اب ا واجت
 وتطبيق Kolmogrov-smirnovالرموز الذى قدّم تطبيق وذلك، تطبيق 

Liliefors وتطبيق Uji Chi Square .
الة السويّة أو  Uji Normalitas استخدم البحث  لتعرف البيانت با

طوات Lilieforsاستخدم الطريقة . غ السويّة  64:با

 (Ho)الفرض الاغي  و (Ha)الفرض اإختياري تقّرر  .أ 

ة من السكان:   (Ha)الفرض اإختياري  الة السويّة  العي با
ة من السكان ا :  (Ho)الفرض الاغي  الة السويّة  العي با

ي .ب    =0,05 تقّرر درجة ذات مع 

سب نتجة  .ج   : L dan P≤Z, Z, fkb/n, F/n, fkb  
L = Maks    

ii zSzF   

قد  .د  طقة ال قد وم  تقّرر قيمة ال

                                                 
كومية سوراكرتا فريس، : سوراكرتا) Statistik Untuk Penelitian، بودييونو 64 امعة ا -170، (2009ا

171. 
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قد  = قيمة ال nL ;  و  = 

 تقّرر حكم اإختبار .ه 

 مردود (Ho)الفرض الاغي فإذا 

 مقبول (Ho)الفرض الاغي فإذا 

اصة من حكم اإختبار  .م كتبت البحث ا
 Uji Homogenitas إختبارات متجانسة البينة .2

ة ال  Uji Homogenitasإستخدم البحث  ليعرف البيانات أو العي
تجانسة تجانسة أو غ ا ا من التفاوت ا إستخدمت الباحثة تطبيق . تأخد

Barlettو  65:، الرمز الذي يستعمل البحث 

 
ساب م يستأِمر ب Fالقيمة  صل من ا ُ . Ftabel 5% الذي 

تجانسة من الفرقتان يظَهران ()إخِتاف  إذ  (Homogen) ا
  < F tabel F hitung . 
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 (T-TEST)رمز المقارنة  .3

تجانسة  (Normal)بعد معروف البيانات العادة   (Homogen)وا
و الواحد من اإختبار اإحصائى ال T-Tes الرمز  تستخدمفالباحثة  

قيقة أو َتزيِيُف الفرضية الّصرف ال يظهر يع ب ثانًيا  يستعمل إختبار ا
عّدل ة(Mean) ا  من اجتمع (Random) ال يأخد بطريقة (Sampel)  العي

(Populasi)إختبار ب متغّ 66. ال معا، غ يوجد اإختاف ذومع 
تصل أو   : بالرموز   كما يلى(Saling Lepas)الواحد بال اأخرا غ ا

 

 

 :البيانات
to =   Tاحظة  ا

Mx =  ّعّدل متغ  xا
My =  ّعّدل متغ     Yا

SEMx-My = طاء عّدل اإختاف (Standart Error) معيار ا  ا
(Mean) العي. 

 

                                                 
رجع  66  155. نفس ا


