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 الفصل الثالث
 منهجية البحث  

 تصميم البحث - أ
الطريقة تنفيذ  بٌن بنوع البحث الكمي عن ارتباط يىذا البحث حبث ارتباط

عدد دار مبونتيجة التعلم يف تعليم النحو لدى تالميذ املدرسة املتوسطة االستقرائية 
 احلكمة بكنبارو. 

. "hubungan"وىف اللغة اإلندونسية  ،"correlation" االرتباط ىف اللغة اإلجنلزية

ىف العلم اإلحصائي مصطلح االرتباط مبعىن العالقة بٌن اثنٌن او اكثر من 
و  الطريقة االستقرائية تنفيذ ىو xوىف ىذا البحث يتكون من متغًن  38املتغًنات.
عدد دار مبنتيجة التعلم يف تعليم النحو لدى تالميذ املدرسة املتوسطة  yمتغًن 

 احلكمة بكنبارو.  
 زمان البحث ومكانه - ب

سنة دراسية ماريس -شدر فربايًن الباحثة بالبحث ىف الصف الثاين يف تماق
 ، ومكان البحث معدد دار احلكمة بكنبارو.ميالدية 7107/7108

 أفراد البحث وموضوعه -ج

يف املدرسة  تالميذ الصف الثاينأفراد البحث مدرس يف تعليم النحو و 
الطريقة االستقرائية تنفيذ  بٌن عدد دار احلكمة بكنبارو، وموووعو ارتباطمبتوس  امل

عدد دار احلكمة مبونتيجة التعلم يف تعليم النحو لدى تالميذ املدرسة املتوسطة 
 بكنبارو.  
 
 

 
                                                             

38
Anas Sudjiono, Loc.Cit, h.979.  



81 
 

 مجتمع البحث وعينته - د
ىو كل عدد األفراد أو مصدر بيانات البحث. والعينة ىي جزء من  اجملتمع

 39وخصية اليت متتلك اجملتمع.عدد 
أما اجملتمع ىذا البحث مجيع تالميذ الصف الثاين يف املدرسة املتوسطة مبعدد 

 ( تلميذ، كما يف اجلدول:785دار احلكمة بكنبارو وعددىم مائتان مخسة ومثانون )
 اجملموعة الصف رقم
 76 0الصف الثاين أ  .0
 37 7الصف الثاين أ  .7
 75 3الصف الثاين أ  .3
 75 4الصف الثاين أ  .4
 79 5الصف الثاين أ  .5
 76 0الصف الثاين ب  .6
 78 7الصف الثاين ب  .7
 77 3الصف الثاين ب  .8
 33 4الصف الثاين ب  .9
 34 5الصف الثاين ب  .01
 785  العدد

 

فأفضل يأخذ  011العينة مأخوذة من اجملتمع البد هلا متثل، إذا أفراده أقل 
-:71، أو :05،  :01، :5فمأخوذ بٌن  011مجيعو. وإذا كانت أفراده فوق 

 41أو زيادة. :75
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يف ىذا البحث، الباحثة ترّكز على تالميذ الصف الثاين. نظر القيود الباحثة 
تلميذ، ولذلك عينة البحث فدو  785من  % 75يف ىذا البحث فالباحثة تأخذ 

يعىن  Simple Rondom Samplingتلميذة. أما األخذ ىذه العينة فاملستخدمة  70
 40أخذ عضو العينة واجملتمع ينفذ عشوائية بدون اىتمام درجة موجودة يف اجملتمع.

 أدوات جمع البيانات - ه

لطريقة االستقرائية ملدرس ( االستبيان : استخدمت الباحثة االستبيان ملعرفة تنفيذ ا0)
النحو يف املدرسة املتوسطة مبعدد دار احلكمة بكنبارو. لبحث متوس  اإلجابة عن 

 47 األسئلة فاستخدام الرمز :

حاصل املستجيبٌن اإلجابة بعد  x،( 0، 7، 3، 4، 5بديل اإلجابة )
 حصول احلاصل من كل النتيجة فتصويره :

 
 TP JR KD SR SL 
  . ج

 

  

 71 131 112  183 244  
 
 

 

 نتيجة من إجابة االستبيان تستطيع أن حتصل القيمة برمز : 
Nilai = 

                   

             
 x 911     

 

( التوثيق : استعمال ىذا األسلوب جلمع البيانات وحتليل بعض الوثائق يتعلق 7)
عدد دار احلكمة مب توسطةاملمبشكلة البحث وملعرفة مجيع املستند والتكوين يف املدرسة 

43.بكنبارو
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اليت يف ىذا البحث، التوثيق يستخدم حلصول البيانات عن نتيجة التعلم 
املدرسٌن، التالميذ، مالمح  درجة بطاقة التقرير يف تعليم النحو,بيانات مننظرت 

 املدرسة، وغًنه. 

  

 تحليل البياناتأسلوب   - و
 تنفيذ الطريقة االستقرائية بٌنارتباط ىذا التحليل يفيد ملعرفة ىل يوجد 

دار احلكمة  توسطة مبعددتالميذ يف املدرسة املاللدى  يف تعليم النحو ونتيجة التعلم
 حتليل البياناتالفاصل، وتقنية  بياناتىو  yومتغًن  xمن متغًن  البيانات. بكنبارو

 44اجملموع للعينة الكبًنة بيانات "Product Moment" الذي يستخدم ىو ارتباط
 استخدام الرمز :ب
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 اإليضاح : 
rxy    =  ( رقم مؤشر ارتباطr )product moment  متغًن(x  ومتغًنy) 

N      =  جمموع التالميذ أو عينة 
  fx'     =  جمموع املضاعف بٌن fوx' 

fy'     =  جمموع املضاعف بٌن f  'yو 
2

fx'      = جمموع املضاعف بٌنf و
2

x' 
 

2

fy'       = جمموع املضاعف بٌن fو
2

y' 
y'x'    = متغًن   جمموع املضاعف بٌنx'  ومتغًنy' 
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 االستبيان شبكة أداة .0
مستخدمة  استبانة وىي املستخدمة جلمع البيانات يف ىذا البحث داةاأل

إرشادات  داةاأل شبكة. وكانت االستقرائيةتنفيذ الطريقة جلمع البيانات عن 
 لحق ج.توجد يف م

 اختبار صالحية األدة .0

عند )دقة أداة القياس(. و يقوم اختبار صالحية ملعرفة مرحلة الصحيح 
يتم اختبار  45 ىي مقياس يشًن إىل مستوى صحيح األداة. صالحيةىارتونو، 

الصالحية يف ىذا البحث نتائج اختبار . Microsoft Excel الصالحية باستخدام
 : تقدم األقصريف اجلدول التايل

 : االستبياننتائج حساب اختبار صالحية 
 رقم البنود ص حساب ص حرجة قرار
 0 1،464 360 ،1 صحيح
 7 1،444 360 ،1 صحيح
 3 1،608 360 ،1 صحيح
 4 1،506 360 ،1 صحيح
 5 1،609 360 ،1 صحيح
 6 1،486 360 ،1 صحيح
 7 1،438 360 ،1 صحيح
 8 1،466 360 ،1 صحيح
 9 1،389 360 ،1 صحيح
 01   1،447 360 ،1 صحيح
 00 1،671 360 ،1 صحيح
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 رقم البنود ص حساب ص حرجة قرار
 07 1،371 360 ،1 صحيح
 03 1،550 360 ،1 صحيح
 04 1،455 360 ،1 صحيح
 05 1،407 360 ،1 صحيح
 06 1،389 360 ،1 صحيح
 07 1،367 360 ،1 صحيح
 08 1،619 360 ،1 صحيح
 09 1،416 360 ،1 صحيح
 71 1،537 360 ،1 صحيح

  4198 مصدر : بيانات زرع االستبيان يف سنة  

 ثداقيةاختبار امل .3
بعد صحيح، أداة مجع البيانات اليت ترّتب البد أن نتائج القياس تثبت 

، لكل ثداقيتداامل( أيًضا. حتّلل حبوب أداة صحيح ملعرفة مستوى ثداقيةاملمتسقا )
و   Nunnalyأوامجال. املعايًن املستخدمة لتعيٌن األداة قائمة علىمن العوامل 

Kaplan  فمرتفًعا بدرجة كافية للبحث < 1,71ثداقيةاملىي إذا كان املعامل
 46 .األساسي

جلمع احلبوب الصحيح يف أداة فايستخدم آلة  ثداقيةامل حلساب معامل
عّداد ألفا كرونباخ. إذا كان عدد نقاط إصابة احلبوب أكرب من معامل ألفا  

حبوب أدة تنفيذ الطريقة االستقرائية و ثداقية.املكرونباخ، فاألدة تعين 
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 ثداقيةامل قيمة، Microsoft Excel مث يتم حساهبا من خالل برنامج الصحيحية، 
  باستخدام الرموز ألفا كرونباخ :

   = (
4

4 9
) (9  

51 83667

 86 78634
 ) = 0,7270 

ىو  حبوب التصريح الصحيح 71 يبلغ X  متغًن حبوب ثداقيةماختبار 
، 05.76338 حبوب . يف حٌن أن إمجايل تباين73.87364تباين إمجايل 
 كرونباخ ىو. ألن ألفا  ثداقيةم ىذا يعين، حبوب األدة .1,8781وألفا كرونباخ 

1,71>1,8781. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


