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 الباب الثالث

 مناهج البحث العلمي
 أنواع وأساليب البحث .أ

وهو دراسة حالة  ((field researchا البحث هو نوع من البحث الميداني هذ

والنوعي. النهج الكمي هو نهج يستخدم  الكمياالخطالطي بين تستخدم المنهج 

حيث في العملية برمتها باستخدام  1البيانات الرقمية وتحليالت باستخدام اإلحصائيات.

النهج  اما 0حسابات صيغة البيانات الرقمية بحيث يمكن حساب المزيد من اليقين.

 3ستخدم لفحص األشياء الطبيعية.يبحث ال نهجالنوعي هو 

 تائجناستخدام النهج الكمي لمعالجة البيانات التي تفيد في معرفة متوسط 

كومية األولى الح اإلسالمية المتوّسطةالصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  ة الطلبة علىقدر 

النهج استخدام  ،الحكومية الثالثة باريتو كواال اإلسالمية المتوّسطة والمدرسةباريتو كواال 

الثامن  صفة طلبة القدر على  المؤثرةالنوعي للحصول على البيانات المتعلقة بالعوامل 

                                                                   
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hal. 7  

 
2 Lukas S. Musianto, (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dan Pendekatan Kualitatif 

Dalam Metode Penelitian.  Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, 4(2), hal. 125 

  
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hal. 9 
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 طةالمتوسّ  والمدرسةالحكومية األولى باريتو كواال  اإلسالمية المتوّسطةبالمدرسة 

 في القراءة. الحكومية الثالثة باريتو كواال اإلسالمية

من مصادر  اتهنا كأداة رئيسية. تم أخذ عين الباحثة، يعمل وفًقا للنهج الكمي

 ، واستخدمت تقنية جمع البيانات التثليث )مجتمعة(. البيانات بشكل مقصود

ا البحث هي المنهج الوصفي. طريقة البحث هذلطريقة المستخدمة في ا

بيانات وفعلية ودقيقة بناًء على ال الوصفي هي طريقة تهدف إلى تكوين صورة منهجية

 4والعينات المدروسة. يتم الوصف وفًقا للبيانات التي تم الحصول عليها دون أي تالعب.

 مجتمع البحث وعينات البحث .ب

 . مجتمع البحث 1

هم جميع األشخاص  ميانغ سري لوبيس في س. مرغونو وفًقا لـ المجتمع

األشياء أو الحيوانات أو النباتات أو األعراض أو الخاضعين للبحث تتكون من البشر أو 

 .5أو األحداث التي تمثل مصدر البيانات في الدراسة ختباردرجات اال

المدرسة  الصف الثامن في بةه الدراسة جميع طلهذفي  مجتمع البحثكان 

المدرسة  الصف الثامن في بةجميع طلو  باريتو كواال الحكومية األولى اإلسالمية المتوّسطة

                                                                   
4 Henra Saputra Tanjung, Siti Aminah Nababan, (2016). Pengaruh Penggunaan Metode 

Pembelajaran Bermain Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Pecahan Siswa Di Kelas 

III SD Negeri  Hutapadang. Jurnal Bina Gogik, 3(1), hal. 39 

 
5 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Sleman: Deepublish, 2018), hal. 19 
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 .0201/0200في العام الدراسي  باريتو كواال الثالثةالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة

 121باريتو كواال  الحكومية األولى اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة  في لبةكان عدد الط

 يبلغ عدد الطالب فية. و طلب 02-03فصل من  يتكون كل .فصول 4من  يتكون ةطلب

 فصول 4من  يتكون ةطلب 79باريتو كواال ثالثة الحكومية ال اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة 

 ج فصلين، بينما يتكون كل من الةطلب 03من  ب و أ صلينيتكون كل من الف .أيضا

 .طالًبا 03و  02من  د و

 ميةاإلسال: مجتمع البحث. طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوّسطة 3.1الجدول 

 كواالباريتو  ولى الحكومية األ

 عدد الطلبة الفصل الرقم

 طلبة 05 أ 1

 طلبة 02 ب 0

 طلبة 05 ج 3

 طلبة 05 د 4

 طلبة 121 موعالمج
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 ميةاإلسال: مجتمع البحث. طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوّسطة 3.0الجدول 

 باريتو كواالالثالثة الحكومية 

 عينات البحث. 0

 معالمجتالعينة هي جزء من البيانات المأخوذة من مجتمع. العينة جزء من ال

تكون العينات مطلوبة عندما يكون عدد  ة.والتي تستخدم كمواد للدراسات البحثي

 .2، لذلك هناك حاجة إلى تعميمات لتسهيل البحثالمجتمع كبيرًا جًدا

 تدرجةمأخذ العينات العشوائية ال تقنية ه الدراسة، استخدم الباحثةهذفي 

من كل مدرسة  05٪ الباحثةالختيار فئتين من العينات الستخدامهما كمواد بحثية. أخذ 

 اإلسالميةالمدرسة المتوّسطة  من طلبة 02ستخدامها كعينات بحث مع تفاصيل ال

                                                                   
6 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Sleman: Deepublish, 2018), hal. 20  

 عدد الطلبة الفصل الرقم

 طلبة 03 أ 1

 طلبة 03 ب 0

 طلبة 02 ج 3

 طلبة 03 د 4

 طلبة 79 المجموع
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الحكومية  اإلسالميةالمدرسة المتوّسطة  من طلبة 05و باريتو كواالاألولى الحكومية 

  .باريتو كواالالثالثة 

 هاالبيانات ومصادر  .ج

 . البيانات1

 البيانات الرئيسية .أ

 ا البحث هي:هذالبيانات الرئيسية في 

طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية  ةبيانات تتعلق بقدر  (1

لى ع األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال

 .القراءة

طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوّسطة اإلسالمية  ةقدر  المؤثرة علىعوامل ال (0

و  درسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتالحكومية األولى باريتو كواال والم

 ، وهي:على القراءة كواال

  ،المدّرس، بما في ذلك الخلفية التعليمية، والخبرة التدرسية، والدورات التدريبية

 والمشاركة في المنظمات وطرق التعلم.

 .المتعلمين، تضمن الخلفية التعليمية، واالهتمام بالدروس، والدافع للتعلم 
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 البيانات الداعمة .ب

 .للمدرسةوصف عام ( 1

 المعلم. ( بيانات0

 .ةلبالط ( بيانات3

 .المرافق والبنية التحتية( بيانات 4

 در البياناتامص. 0

ن عدة م ة للمساءلة، أخذ الباحثة بياناتللحصول على بيانات دقيقة وقابل

 ، على النحو التالي:مخبرين

 المستجيبون .أ
ي ف الدراسة من المعلمين وطلبة الصف الثامنه هذكان المستجيبون في 

 اإلسالمية المتوّسطة والمدرسةالحكومية األولى باريتو كواال  اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة 

 الحكومية الثالثة باريتو كواال.

 المخبر  .ب
المدارس والمعلمين والموظفين  يالدراسة كانوا مدير  ههذالمخبرين في 

 مدرسةوالالحكومية األولى باريتو كواال  اإلسالمية المتوّسطةاإلداريين في المدرسة 

 الحكومية الثالثة باريتو كواال. اإلسالمية المتوّسطة
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 وثيقة .ج
ختلفة الم لألشكال التي يقصدها الباحثة هنا مكملة تعد بيانات المستند

 سةه الوثيقة بأرشيف البيانات في المدر هذ، وترتبط بيانات لمصادر البيانات أعاله

مية اإلسال المتوّسطة والمدرسةالحكومية األولى باريتو كواال  اإلسالمية المتوّسطة

 .الحكومية الثالثة باريتو كواال

 جمع البيانات أساليب .د

لطرق  ابعض يستخدم الباحثة ، على المعلومات والبيانات الالزمةللحصول 

 التالية:ك

 الحظةالم .1
 ، ويمكن أنالمعلوماتخدم الحواس للحصول على هي نشاط يست الحظةالم

 .يمباشرة يتم تنفيذها بشكل منهج الحظةا النشاط في شكل تسجيل أو مهذيكون 

ه التقنية هذ الباحثةيستخدم  9ا.لمقدمة يجب أن تكون موضوعية أيضً المالحظات ا

 ههذللحصول على بيانات حول مدى قدرة الطالب على القراءة في كل مدرسة من 

 .المدارس

 

                                                                   
7 Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman: Literasi Media, 2015), 

hal. 77 
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 مقابلةال .0
المقابلة هي تقنية لجمع البيانات من خالل عملية اتصال مباشر للحصول 

ة يه التقنهذتتطلب  ن.ين والمخبريالباحثةعلى المعلومات عن طريق األسئلة واألجوبة بين 

ا للحصول على هذأسلوب المقابلة  الباحثةيستخدم  2ن.وقًتا أطول من تقنية االستبيا

 .ةاءالمثبطة لقدرات الطالب في القر و  معلومات تتعلق بالعوامل الداعمة

 الختبارا .3
 هذهعبارة عن تقنية لجمع البيانات يتم إجراؤها بعد المقابلة. تتم  ختباراال

ر ، بحيث تكون البيانات التي تم الحصول عليها أكثالعملية إلثبات نتائج المقابالت

 دقة.

 االستبيان .4
رة ثيإجراؤها إذا كانت عينة البحث ك االستبيان هو تقنية لجمع البيانات يتم

تبيان من قبل تقنية االس بما يكفي بحيث ال يمكن استخدام تقنية المقابلة. تم تنفيذ

باريتو   الحكومية األولى اإلسالمية المتوّسطةفي المدرسة الصف الثامن  بةالباحثة لطل

لى البيانات صول عللح اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطة والمدرسةكواال 

الحكومية  ةاإلسالمي المتوّسطةفي المدرسة  بة الصف الثامنة للطلاءالقر  ةالمتعلقة بقدر 

 .اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطة والمدرسةاألولى باريتو كواال 

                                                                   
8 Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman: Literasi Media, 2015), 

hal. 76 
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 توثيقال .5
ات أخرى غير المالحظة التوثيق هو طريقة تستخدم للحصول على بيان

 .ي شكل أرشفة البيانات في المدارسيمكن أن تكون طريقة التوثيق ف .والمقابالت

، ين والطلبةتتعلق بخلفيات المعلم ه الطريقة للحصول على معلوماتهذ الباحثةستخدم ت

 .نية التحتية الموجودة في المدرسةباإلضافة إلى المرافق والب

 البيانات: البيانات، مصادرها و أساليب جمع 3.3الجدول 

 أساليب جمع البيانات مصادر البيانات البيانات الرقم
 البيانات األساسية هي: .1

قدرة طلبة الصف الثامن في  .أ
القراءة من حيث القراءة 

 الجهرية وفهم المقروء
بيانات عن عوامل المؤثرة  .ب

على قدرة الطلبة في القراءة 
يعني المدرس تشمل 

الخبرة و  الخلفية التعليمية،
التدريسية، والتعليم غير 

، والمشاركة في األكاديمي
 .المنظمات وطرق التعلم

بيانات عن عوامل المؤثرة  .ج
على قدرة الطلبة في القراءة 
يعني المتعلمين تشمل 

 الطلبة .أ
مدرس  .ب

 المادة
 الطلبة .ج

 االختبار .أ
 المقابلة .ب
 االستبيان .ج



 
 

07 
 

الخلفية التعليمية، 
واالهتمام بالدروس، ودوافع 

 التعلم.
 البيانات الداعمة هي:  

 وصف عام لموقع البحث. .أ
بيانات طلبة المدرسة  .ب

المتوّسطة اإلسالمية 
الحكومية األولى والثالثة 

 باريتو كواال.
للمعلمين ايانات ب .ج

 يف والموظفين اإلداريين
المدرسة المتوّسطة 
اإلسالمية الحكومية األولى 

 والثالثة باريتو كواال.
 المرافق والبنية التحتية في .د

لمدرسة المتوّسطة ا
اإلسالمية الحكومية األولى 

 والثالثة باريتو كواال.

 التوثيق. .أ
التوثيق  .ب

 والمخبرين.
التوثيق  .ج

 والمخبرين.
التوثيق  .د

 والمخبرين.

التوثيق  .أ
 والمالحظة.

التوثيق والمالحظة  .ب
 والمقابلة.

التوثيق والمالحظة  .ج
 والمقابلة.

التوثيق والمالحظة  .د
 والمقابلة.

 تصميم القياس .ه

 الثامن في المدرسة طلبة الصفيعمل تصميم القياس على تحديد قدرة 

المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األولى والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة 

وت ، أي من خالل ممارسة القراءة بصحيث يتم إجراء القياسات بطريقتينباريتو كواال. 
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نص وفًقا بقراءة ال ةبعاٍل عن طريق مطالبة الطل ة بصوتعاٍل وفهم القراءة. تتم القراء

الوقت  حرف. وفيمخارج الدرة على القراءة من وجهة نظر لقدرتهم. يتم ذلك لتحديد الق

ختيار من خالل اإلجابة على أسئلة اال اختبار، تم إجراء عاب، لمعرفة القراءة واالستينفسه

 من متعدد وترجمة النص.

 لمتوّسطةاالصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  على الطلبة قدرةدرجات اختبار  

ة الثالثة الحكومي اإلسالمية المتوّسطة والمدرسةالحكومية األولى باريتو كواال  اإلسالمية

 :باريتو كواال

 اختبار القراءة الجهرية .1

 7القراءة الجهرية اختبارر امعي :3.4الجدول 

 النتيجة المعيار الرقم
الفصيحة أو عندها خطأ حتى قراءة الطلبة كلها  1

 خمس حروف على قراءتها
72 - 122 

قراءة الطلبة كلها الفصيحة أو عندها خطأ حتى عشر  0
 حروف على قراءتها

92 -2 2 

قراءة الطلبة كلها الفصيحة أو عندها خطأ أحد عشر  3
 حرفا حتى  خمسة عشر حرفا على قراءتها

52- 22 

                                                                   
9 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 

hal. 64 
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 عندها خطأ ستة عشرقراءة الطلبة كلها الفصيحة أو  4
 حرفا حتى  عشرين حرفا على قراءتها

32 - 42 

قراءة الطلبة كلها الفصيحة أو عندها خطأ واحد  5
 وعشرين أو أكثر منه

12 - 02 

 فهم المقروء .0

 12فهم المقروء معيار :3.5الجدول 

 أسئلة االختيار
 النتيجة المعيار الرقم

 122 إجابة الطلبة كلها صحيح 1
 72 الطلبة عندها خطأ واحداإجابة  0
 22 إجابة الطلبة عندها خطأان اثنان 3
 92 أخطاء 3إجابة الطلبة عندها  4
 22 أخطاء 4إجابة الطلبة عندها  5
 52 أخطاء 5إجابة الطلبة عندها  2
 42 أخطاء 2إجابة الطلبة عندها  9
 32 أخطاء 9إجابة الطلبة عندها  2
 02 أخطاء 2إجابة الطلبة عندها  7

 12 أخطاء 7إجابة الطلبة عندها  12
 2 إجابة الطلبة كلها خطاء 11

                                                                   
10 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 

hal. 67 
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 نتيجة االختبار للطلبة على قدرة القراءة باستخدام الرموز من:

𝑀 =
Σ𝑥

𝑁
  

M:  كلها  النتائجمعدل  
Σ𝑥: معدل نتائج قراءة جهرية و فهم المقروء 

N: المستجبات  

 تقنيات جمع البيانات  .و

 معالجة البياناتتقنيات .  1
عدة  ه الدراسة عبرهذستتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها في 

 مراحل، وهي:

 التحرير .أ
، م جمعهات على البيانات التي باحثةالالتحرير هو عملية إعادة التحقق من قبل 

لمعرفة ما إذا كانت اإلجابات قد تم ملؤها بالكامل ويمكن فهمها وللتحقق من وضوح  

 المستفتى.كتابة 

 تصنيف البيانات .ب
 الباحثة قومي .عليها الباحثة البيانات التي تم الحصول بعد التحرير صنف

بتصنيف البيانات وفرزها بحيث يحصلون على صورة تطابق البيانات المستخرجة لكل 

 بيانات تم الحصول عليها.
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 تفسير البيانات .ج
الل أخذ خ تفسيرها من، سيتم نيف البيانات وإدخالها في الجدولبعد تص

 .االستنتاجات وتحليلها للحصول على االستنتاج النهائي

 تحليل البيانات. 0
تتم  .، يتم بعد ذلك إجراء تحليل للبياناتبعد اتخاذ خطوات معالجة البيانات

جاد سلسلة من إليه العملية كمحاولة لوصف نوع البحث النوعي بالتحليل االستقرائي هذ

 مما يسهل الحصول على االستنتاجات النهائية.، نتائج البحث ككل

، صفالتي تم الحصول عليها في شكل و ه المرحلة، يتم تقديم البيانات هذفي 

تتمثل العملية  أي استخالص النتائج بشكل عام بناءً على الحقائق الموجودة في المجال.

المدرسة  الثامن في القراءة لطلبة الصف ةبكيفية قدر التالية في تحليل البيانات المتعلقة 

 ميةاإلسال المتوّسطة والمدرسةباريتو كواال  الحكومية األولى اإلسالمية المتوّسطة

 الحكومية الثالثة باريتو كواال.

 طلبةال قراءة لدىال ةقدر : معيار نتائج 3.2الجدول 

 الدرجة النتيجة الرقم
 ممتاز 72-122 1
 جيد جدا 22-27 0
 جيد 92-97 3
 مقبول 22-27 4
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 ضعيف 52-57 5
 ضعيف جدا <52 2
 تفسير البيانات من نتيجة االستبانة. 3.9الجدول 

 الدرجة في المائة النتيجة الرقم
 مرتفع جدا ٪22-122 1
 مرتفع ٪92-97 0
 متوسط ٪22-27 3

 منخفض ٪52-57 4

 منخفض جدا <52 5
 أدوات القياس وجمع البيانات .ز

 . قياس1
الدراسة هو قياس باستخدام مقياس اسمي للمتغير ه هذالقياس المستخدم في 

 .المستقل ومقياس ترتيبي للمتغير التابع

 . أدوة جمع البيانات0
 هي االختبار.ه الدراسة هذت المستخدمة في كانت أداة جمع البيانا

  إجراء البحث .ح

 مقاومة، وهي:ون بعدة الباحثةة، يمر ه األطروحةهذفي بحث وإعداد 

 المرحلة التمهيدية .1

 تحديد النطاق األولي لموقع البحثأ( 
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 تصميم اقتراح بحثب( 

 تقديم اقتراح بحثي للمشرف لتصحيحه.ج( 

نتسارى أ بكلية التربية والتعليم في جامعةتقديم اقتراح لمكتب األطروحات د( 

 الحكومية ببنجرماسين في نفس الوقت لطلب الموافقة على الموضوع. اإلسالمية

 مرحلة التحضير .0

 االقتراحندوة أ( 

 طلب غالف بحثي من عميد كلية التربية وتدريب المعلمين.ب( 

 إرسال خطاب تغطية البحث إلى األطراف ذات الصلة.ج( 

 إنشاء أداة جمع البياناتد( 

 مرحلة التنفيذ .3

 اتصل بالمجيبين والمخبرين.أ( 

 تنفيذ أدوات جمع البيانات.ب( 

 .إجراء المالحظات الستخراج البيانات الداعمةج( 

 جمع البيانات في شكل وثائق وتقديمها.( د

 ،معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليهاه( 

 اتقان تقرير المخطوطة حسب توجيهات واقتراحات المشرف.( و
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 التقرير إعدادمرحلة  .4

 اتبتجميع تقرير بحثي بناًء على منهجي الباحثةةه المرحلة ، يقوم هذفي 

 .ةرة للتصحيح واإلصالح ثم الموافقإلى المشرف واالستشا، ثم تقديمه محددة مسبًقا

 عنها. ها والدفاعاختبار بعد ذلك، أعد نسخها لتقديمها في أطروحة المناقاسية ليتم 
 


