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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 

استخدم الطريقة الوصفية بقصد وصف الظواىر ، و ىذا البحث حبث وصفي
م، وربلل بالرق ليست البيانات تظهرعبمع البيانات وتقدًن اؼبعلومات وغَت ذلك، و 

نهج اؼبيداين، لنظر إدراك الطالب على وىذا البحث يبحث ىف اؼب بالطريقة الوصفية.
لغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان مادة الفصعامية يف قسم تعليم ال

 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو.

 نهماز مكان البحث و   .ب 

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  يف  ثبالبح قام الباحث
شهر  منزمان البحث . و عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو

 م. ٕٛٔٓ يونيوس إىل مار 

 موضوعهأفراد البحث و   .ج 

طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية ان و ؿباضر  يأما أفراد ىذا البحث فه
 الًتبية و التعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اعبامعة االسالمية اغبكومية رياو،

ية بكلية إدراك الطالب على مادة الفصعامية يف قسم تعليم اللغة العرب وموضوعو
 ف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو.الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشري

 مجتمع البحث وعينته .د 

 تمعاجملأما و  37ل أفراد ليكون موضوع البحث.واؼبراد دبجتمع البحث ىو ك
يم اللغة ىف قسم تعل الفصل الدراسي السادس البحث فهو صبيع طالب يف ىذا
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مية اغبكومية شريف قاسم االسالالسلطان الالتعليم عبامعة و  العربية بكلية الًتبية
 .طالبا ٓٓٔ وعددىم ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ الدراسي العامرياو. 

قسم تعليم اللغة العربية   السادس يف ؾبموع ؾبتمع طالب الفصل الدراسي
 شريف قاسم االسالمية اغبكومية رياوالسلطان البكلية الًتبية و التعليم عبامعة 

 الفصل الطالب عدد الرقم
 "الفصل الدراسى السادس "أ ٕٚ  .1
 "ب"السادس الفصل الدراسى  ٜٕ  .2
 "ج"السادس الفصل الدراسى  ٕ٘  .3
 "د"السادس الفصل الدراسى  ٜٔ  .4
 ٓٓٔ:  مجموعةال

 

، إن كان ؾبتمع البحث أقل من اؼبائة فيحسن Suharsimi Arikuntoوقال 
خذ أن يؤخذ كلو. فُيسمى البحث حبثا ؾبتمعيا و إن كان أكثر من اؼبائة فجاز أن يؤ 

 عن  Sugionoو قال  ٖٛىف اؼبائة أو أكثر. ٘ٔ-ٓٔىف اؼبائة أو  ٕ٘-ٕٕبُت 

Puporsive Sampling دد ىو يعترب أحد أساليب ألخذ العينات غَت العشوائية اليت حي
الباحث فيها العينة من خالل ربديد اػبصائص احملددة اليت تتناسب مع أىداف 

وبالنظر إىل ما قال بو  .يتوقع منو اإلجابة عن مشكلة البحث حىت البحث 
Sugiono  د" الفصل الدراسي السادس " أ " والباحث العينة  يأخذو ". 
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 أدوات لجمع البيانات .ه 

 طريقة صبع البيانات ىف ىذا البحث تتكون من طريقتُت فهما:

 االستبيان .1

دراك الطالب على مادة يقوم الباحث باالستبيان عبمع البيانات عن إ
 الفصعامية.

 الوثائق الرظبية .2

أخذ الباحث البيانات يف ىذا البحث من الوثائق الرظبية يف قسم تعليم اللغة 
 العربية، كوثائق اعبامعة والوسائل التعليمية وجدول عدد الطالب وغَتىا.

 طريقة جمع البيانات .و 

ات يف ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة التحليل الوصفي لتحليل البيان
على طريقة ربليل البيانات  بإدراك. أخذ الباحث بسبب أن البيانات عليها متعلقة

 .بحث مشكلة موجودة ىف الالتحليل الوصفي معتمدة على ىف ىذا البحث طريقة 

 طريقة تحليل البيانات .ز 

 يستخدم الباحث الرمز اآليت: طريقة ربليل البيانات

p = 
 

 
 x 100%

39
 

f    =تردد األجوبة 
N  =   اجملتمععدد 

P  =  اؼبؤوية اؼبطلوبة 

                                                             
39

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, 2010, PT. Rajagrafindo Persada), h. 

43.  



22 
 

 40اإلستبيان لنتيجةالمالمح القابلة 

 التقدير الدرجة الرقم
 ضعيف جدا % ٕٓ -%  ٓ .ٔ
 ضعيف % ٓٗ -%  ٕٔ .ٕ
 مقبول % ٓٙ -%  ٔٗ .ٖ
 جيد % ٓٛ -%  ٔٙ .ٗ
 جدا جيد % ٓٓٔ -%  ٔٛ .٘

 

 41المالمح القابلة لنتيجة المالحظة

 التقدير الدرجة الرقم
 ضعيف جدا % ٕٓ -%  ٓ .ٔ
 ضعيف % ٓٗ -%  ٕٔ .ٕ
 مقبول % ٓٙ -%  ٔٗ .ٖ
 جيد % ٓٛ -%  ٔٙ .ٗ
 جدا جيد % ٓٓٔ -%  ٔٛ .٘
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