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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث يعٍت حبث إرتباطي )كّمّية(، والبيانات تظهر بالرّقم، وحتّلل بالطريقة 
اإلحصائية. والبحث الكمي يتكون من املنهج التجريب ومنهج غَت التجريب. وىذا 

 وىو كفاءة Xومتغَت Y.و Xغَت التجريب يعٍت العالقة، يتكون من متغَتعن البحث 
 دوافع تعّلم الطاّلب. Yا ، متغَت مدّرس اللغة العربية، إمّ التعليميةلل

 يكون املتغَت التابع وىو تعّلم الطاّلب، حيّلل من نتيجة اإلستبيان اليت ميألىا الطاّلب.
 زمان البحث ومكان  .ب 

سة املتوسطة اإلسالمية ه. وقام البحث يف املدر  0341/م 7102قام البحث سنة 
 "مبعهد دار احلكمةبكنبارو".

 ج.أفراد البحث وموضوعه

يف املدرسة املتوسطة  اإلسالمية "  سابعأفراد البحث ىو املدّرس وطاّلب الفصل ال
 مدّرس ودوافع التعّلم.تعليمية بكنبارو". وموضوعو كفاءة  احلكمة دار مبعهد
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 د.مجتمع البحث وعينته

ومجع الطاّلب يف  السابع وأّما جمتمع البحث ىو مدّرس اللغة العربية يف الفصل
دار احلكمة بكنبارو ". سنة دراسة  الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة  اإلسالمية "مبعهد

 طالب. 001وعددىم  7102-7102
دار احلكمو  املدرسة املتوسطة اإلسالمية " مبعهديف  السابعجمموع جمتمع طاّلب الفصل  

 بكنبارو".
 جدول األّول

 عددال الفصل رقمال
 41 0السابع، ب   .1
 72 7السابع، ب   .2
 72 4السابع، ب   .3
 41 3السابع، ب   .4
 72 2السابع، ب   .5

 143 المجموع الطالب
، إن كان جمتمع البحث أقل من املائة فيحسن أن Suharismi arikuntoوقال

-77يؤخذ كلو. فيسمى البحث حبثا جمتمعيا وإن كان أكثر من املائة فجاز أن يؤ خذ بُت 
البحث فتأخذ الباحثة العينة ا % أو أكثر. ولكثرة اجملتمع يف  ىذ 02-01 % أو 72
وطريقة أخذ العينة طريقة العينة العشوية. عدد عّينة من  41% وصار جمتمع البحث 72

 بكنبارو". طاّلب الفصل الثامن  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية " مبعهد دار احلكمةال
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 دار احلكمة ة املتوسطة اإلسالمية "مبعهدسيف املدر  بعساطاّلب الفصل الالعدد عينة من 
 بكنبارو".

 جدوال الثانى

 عددال الفصل رقمال
 2 0السابع، ب   .1
 1 7السابع، ب   .2
 2 4السابع، ب   .3
 1 3السابع، ب   .4
 2 2السابع، ب   .5

 33 المجموع الطالب
 

 X(( independentالبحث ىذه تكون اثنان يعٌت، املتعَت تأثَت او خمّلص 

 يعٌت كفاءة املدرس مؤشراهتا.  Xاملتعَت  .0
 تصميم التعليم . أ

املدرس عند يدبّر أمانتها   تعليميةكفاءة  هتدف إىل معرفىذه املؤشرات 
 كما الشخص مدّرس. فوجد يقول عند الشخص املدّرس كفاءة.

 متعَت التعليم . ب
نظريّة التعليم التعليم ىذه مدّرس متهم استوىل متعّدد جنس  يف خالل عوائد

 منفعة نال الغرض اليت يتعُّت.
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 مثن التعليم . أ
التقومي يف عوائد التعليم متعّدد لتعريف الدرجة النجاح والد عند استحابة 

 املاّدة يف ىذا الصدار ىي النجاح فيها التعليم اللغة العربية.
 التزمyاملتعَت  .7

 اليت ,املعريف،مؤثرنفسي،  اليت صار املتعَت ىي دوافع عند تعّلم يف الناحبة
 بلقيمة املاّدة اللغة العربية. مستهدف

 ه.جمع البيانات 

 وطريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تتكون من طريقُت فيما يلي:
 اإلستبانة (1

دّرس امليف مجع ىذه البيانات. بإعطاء األسئلة إىل  تستخدم الباحثة اإلستبانة
لتقرير قيمة نتيجة  عهد دار احلكمة.مببية يف مدّرس اللغة العر تعليمية فاءة عن ك

 خياري األجوبة يعٌت: البحث فتعطى الباحثة جوابة خيارية بإستعمال املقيار 
 

خيارّي 
 األجوابة

 نتيجة

 2 دائما
 3 ترداد
 4 أحيانا
 7 نادر

 إختيار األجوابة لدوافع يعٌت:
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 نتيجة خيارّي األجوابة
 2 موافق جّيدا

 3 موافق
 ال موافق

 موافقال 
4 
7 

مدّرس اللغة  تعليمية تستخدم الباحثة ىذه الطريقة مجع لتقوية مجع البيانات عن كفاءة
مدّرس إىل املدّرس تعليمية عهد دار احلكمة بكنبارو، بإعطاء األسئلة عن كفاءة مبالعربية يف 

 هعد دار احلكمة بكنبارو.مباللغة العربية يف 

 التوثيق (2
جلمع وحتليل الوثائق، على حد سواء البيانات دراسة الوثائق ىو تقيات مجع 

 توثيق مكتوبة. 
 و.طريقة تحليل البيانات

 طريقة لتقدمي البيانات املستخدمة يف اإلستخدام الرموز االيت .1
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P نسبة مئوية  : 

f التكرار : 

N جمموع : 

 % )جيد جدا(011-10%
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 % )جيد(11-20%
 )مقبول( 21%-30%
 % )ناقص(31-70%
  (72% )ناقص جدا71-1%

 حتليل البيانات  .2

تستعمل الباحثة رمز العالقة معامل التوافق. إستخدام 
 تعٍت: product momentالشروطproductmomentالرمز

 التغَت من البيانات الًتبية (4
 عينيو متجانس (3
 41طريقة أخذ العينة بطريقة العينة العشوية. (2

 وىذه البيانات تغٍت:

 التغَت من البيانات الفاشلة، ولكّن أن يغَّته إىل البيانات الًتتيبية باستخدام الرمز: .أ 
 

 ، بالّرموز:     Mx)حتسب املعّدل )

   
    

 
 

 تغَت معيار احلتفراف، بالرموز: 

                                                           
83Riduwan, SkalaPengukuran Variable-VariabelPenelitian, Bandung: Alfabeta, 

0202, hlm. 01 
32

Hartono ,statisticuntukpenelitian, (yogjakarta : pustakapelajar, 8330), hlm. 311  
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   √
   

 
 

 تغَت البيانات  الًتبية إىل البيانات الفاشلة با ستخدام الرمز:   

T  =21+01      

  
 

البيان :    

 M= اجملموع

 N= جمموع التكرار

 مجلة التكرار ضرب بتغَّت =    
xiمتغَّت البيانات الًتتييب =        

 عينتو متجانس .ب 
إرتداد البيانات يعىت من إرتداد إرتفاع. تبحثها ب لذلك تستخدام الباحثة الرمز  .ج 

productmoment:وىو 
 

    
             

√[    7      ]7[    
7
     7

 

 البيانات :

 Yوx= تأثَت بُت متغَت       

xyضرب بُت =XوY 



 
 

 
 

03 

Xاملتغَت عن كفاءة املدّرس = 

Yاملتغَت عن دوافع املدّرس = 

Nجمموع املستجيب = 

 لتفسَت البيانات بطريقة :

 طريقتهيعٌت:product momentبطريقة جدول .أ 
 : رموزهdf= N-nr (degrees of freedom)تبحث  .0

 البيانات: 
Number of cases= N 

= nr العينة 
 product moment ”rtتستخدام جدول  .7

rt2يف الدرجة الوثيقة% 
rt  0يف الدرجة الوثيقة% 

 )جدول( بشروط: rt)مالحظة( واحلاصل roإقرن بُت  .4
 مردود Hoمقبول و  Haمعنو ro<rtإذا  .0
 مقبول Hoمردود و Haمعنو ro>rtإذا  .7

 
 

 

 

 


