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الثالثالباب
البحثمناهج

البحثمدخل.أ
الكمي املدخلهوالبحثىف هذااملدخل الذي يستخدم الباحثإن

)Metode Penelitian Kuantitatif (

حتليل اإلرتباط .)Korelasi(واما نوعه اإلرتباط .مع األساليب اإلحصائية
وهو الطريقة تبحث ٥٠.يستخدم ليطلب الوجه وقوة التعلق بني املتغريان او أكثر

.٥١

جمتمع البحث وعينته.ب
)Populasi(جمتمع البحث 

وجمتمع البحث يف هذا البحث هو مجيع التالميذ الذين تعلمون ىف ٥٢.العينة
.تالميذ٤٩وعددهم . مى كديرى جاوى الشرقيةمعهد السلمان الفارسى اإلسال

هي بعض جمتمع البحث الذين يكون موضوعا يف )Sampel(والعينة 
قالت سوهارمسي أريكنطا لو كان عدد جمتمع البحث أقل من مائة ٥٣.البحث

وإذا كان عدد جمتمع . 
% ٢٠أو % ١٥حىت % ١٠

٥٤.أو أكثر% ٢٥حىت 

ب طال٤٩ىأن مجل التالميذ اقل من مئة أل, بناء على ذلك
.ىف املعهد ذالكالطالب والطلباتمجيع هم .والطلبات،

٥٠Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, ٢٠١٣, hlm. ٢٦٠
٥١Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pedoman Praktek Jakarta, Rineka Cipta,١٩٩٦,

hlm. ٢١٥
٥٢Ibid, hlm. ١٠٢
٥٣Ibid, hlm. ١٠٤
٥٤Ibid, hlm. ١٠٧
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متغري ومؤشر البحث .ج
متغري البحث هو كل شيء أو صفة أو قيمة من الناس أو نشاط هلا 

.٥٥

:يلي ماذكرمها، ومهاينبغيالبحثهذايفمتغريانوهناك
)X)Variable Independentاملستقل متغري.١

وأما مؤشر هذا املتغري . هو طريقة الطبيعيةالبحثهذايفبلاملستقمتغري
:فهو كما يلي 

املفردات كل يومالطالبأن حيفظ)أ
كل يومبللغة العربيةتكلمتن أ)ب
ممارسة على تكلم بللغة العربية كل يوم)ج

)Y)Variable Dependentالتابع متغري.٢

ويكون . املستقلاملتغريعنالناتجأو السلوكالفعلنوعهوالتابعاملتغري
قدرة الكالم من حمدثة او العربية، وهيمهارة الكالمهذا البحث هو ترقية

.اإلتصال
:وأما مؤشر هذا املتغري التابع هو كما يلي 

ترقية كفائة الكالم)أ
بللغة العربيةواتكلمينأالطالبيستطيع)ب
التدريب وان جييبأالطالبيستطيع)ج

.د
:

ىف هذه الطريقة يسمى . .١
.املالحظة

٥٥Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta, ٢٠١٣, hlm. ٦١.
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)Observasi(طريقة املالحظة .٢

واقعة طريقة املالحظة هى طريقة املشاهدة او كتابة هيكل على 
تعليم طريقة عمليةوىف هذالبحث، شهد الباحث على تنفيد ال٥٦.الباحثة

الطبيعية ىف ترقية مهارة الكالم ىف املعهد سلمان الفارسى اإلسالمى كديري 
.شرقيةلجاوى ا

)wawancara(طريقة املقابلة.٣

تعد املقابلة استبانة شفوهية يقوم من خالهلا الباحثة جيمع معلومات 
واملقابلة عبارة عن حوار يدور بني . شفوهية مباشرة من املفحوصبطريقة 
يبجأ هذا احلوار ). املستجب(، والشخص الذى تتم مقابله )املقلبلة(

مث . خيلق عالقة بينهما، ليضمن الباحثة احلد األدىن من تعاون املستجيب
جيب . تشرح الباحثة الغرض من املقابلة

مث يسجل . على استعداد للتعاون، يبدأ بطرح األسئلة الىت حيددها مسبقا
وهكذا يالحظ أن املقابلة عبارة عن استبانة . اإلجابة بكلمات املستجيب

:بل اجابة حرية وأما املقابلون فهم٥٧.شفوية
: رئيس ااملعهد.أ

.األستاد والطالب
عن عملية تعليم اللغة العربية : معلم اللغة العربية.ب

. رتقية مهارة الكالملطريقة الطبيعية 
مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية ملعرفة : بعض الطالب.ج

طريقة الطبيعية

٥٦٢Sutrisno Hadi. Metodologi researh Andi Offet : Jogjakarta ١٩٩٣ Hal ١٣٦
.١٠٢. ، ص٢٠٠٠دار صفاء للنشر والتوزيع، ،، عمانالنظرية والتطبيقمناهج واساليب البحث العلمي رحبى مصطفى عليان وعثمان دمحم غنيم، ٥٧
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)Dokumentasi(قة طريقة التوثي.٤

طريقة التوثيقة هى الطريقة الىت 
يستخدم الباحث على هذه ٥٨.األشياء او متغريات يعىن رقم القياسى

)Angket(طريقة األستبيان .٥

املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق امسارة وسيلة جلمع 

علىللحصولوهذه  الطريقة٥٩.توزيعها على أشخاص معينني لتعبئتها
يفالطلبةعلى كفاءةاملؤثرةحالة الطالب الرتبوي والعواملعن

املعلومات حول حصول علىالكالم وللمهارة
الطبيعية ىف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم لدى الطالب املعهد الفارسي 

.اإلسالمى
طريقة حتليل األدوات.ه

تبار الصدقخا.١
يستخدم ٦٠.الصدق هو قيس يدل على صدق أو صحة األدوات

وصحةاختبار الصدق ملعرفة صدق 
والصدق يدل حبسب القاس . كانت أسئلة االستبيان تعرب لشيئ املقاس

.املستخدم مناسب لقياس املقاس

٥٨٢. Andi Offet : Jogjakarta ١٩٩٣ Hal ١Sutrisno Hadi. Metodologi researh
.٨٢. ص, املرجعنفس٥٩

٦٠Suharsimi arikunto, hal ١٣٦
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اختبار الثبات .٢
٦١.اختبار الثبات هو ادة لقيس االستبيان املؤشر من املتغري أم البناء

.
طريقة.و

:
طريقة إختبار اإلفرتاض.١

)أ

.توزيع الطبيعى أم الملعرفة هل متغري املستقل ومتغري التابع عندها 
)ب

.
)Metode Uji Hipotesis(طريقة اختبار الفرضية .٢

حتليل  املقدمة)أ
حتليل املقدمة هو اخلطوة ا

)Distribusi Frekuensi(٦٢.

: وأما مقاسه كما يلي .
"٤"" أ"اجلواب .أ

"٣"" ب"اجلواب .ب
"۲"" ج"اجلواب .ج

٦١Masrukin . Statistik Inferensial. Kudus: media ilmu press. ٢٠٠٨. Hal ١٥
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"۱"" د"اجلواب .د
حتليل اختبار فروض البحث)ب

حتليل اختبار الفرضية هو اخلطوة العتبار صحة الفرضية حبسب 

)Regresi.(

برمز االحندار على تخدم الباحث لتحليل هذا االختباريسو 
:اخلطوات التالية 

.والعالقةاالحنداريصنع جدول الناصر لقيس مساواة .أ
:البيان 

التايل Product Momentيطلب معامل االرتباط بني املتغريين، برمز.ب
:

rxy =
   

  




})({})({

))((
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YXXYN ٦٣

: البيان 
xyr:واملتغري التابعمعامل االرتباط بني املتغري املستقل
N:عدد األفراد
Σ:

XY∑:احلاصل من ضرب املتغريينجمموع
X∑: املتغري املستقلجمموع درجة
Y∑:املتغري التابعجمموع درجة

التحليل التايل)ج

٦٣Masrukhin, Statistik Deskriptif Berbasis Komputer, Kudus, Media Ilmu Press, ٢٠٠٧, hlm. ١٢٣.
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التحليل التايل يستخدم بعد حصول معامل االرتباط بني 
rortوبعد أن ينال القيمة . املتغريين

%.١أو % ٥من اجلدول على مستوى الداللة 
to rr 

:البيان 
tr:Uji Signifikansi Tabel

or :Uji Signifikansi o

ففرضية البحث ذات rtأكرب من قيمة roإن كانت القيمة .أ
.الداللة

فهذه الفرضية غري rtأصغر من قيمة roو إن كانت القيمة .ب
.الداللة


