
الثالثالباب

البحثمناهج

البحثومدخلنوع-أ

يعين عمل (field research)امليدانحبثيعينالبحثنوعهذا

إتقان بني قدرة حفظ القرآن الكرمي وبنيعالقةالباحثة مباشرة إىل امليدان عن 

. بآمونيتالقرآنلعلومالعايلعهداملةباملفردات العربية لدى طل

تقدمالذي(kuantitatif)الكميالبحثيعينالبحثمدخلهذا

هوالكميالبحثالكاتبةتستخدم. ١اإلحصاءاتاألرقامباستخدامنتائج

لإلحصاء،وصفاأوحقيقةتقدمأننظريةالختبارعادةتستخدمالذياملنهج

أوفهموتطويراملفهوم،هذاتطويرعلىوغريهااملتغرياتبنيالعالقةإلظهار

٢.شيئايصف

1 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penenlitian Kuantitatif dalam Pendidikan,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal.30.
2 M. Subana dan Sudrajat, Dasar – dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pusaka Setia,

2005), h.  25.
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البحثتصميم-ب

يفاسلوبوهيالوصفي،اسلوبهيالبحثهذايفاملستخدمةالطريقة

االرتباطنيمندرجةلتحديدالبحثوتصميم. الناسمنجمموعاتوضعالبحث

.يفاملختلفةاملتغريات

منوالقيمةاملفرداتإتقانليعرفاإلختبارباسلوبالبياناتمجعيعمل

موقععنعامةتصويرليوجدوالتوثيقالكرميالقرآنحفظقدرةليعرفاحملاضرين

قدرةقيمةالو املفرداتإتقانليعرفاإلختبار. واحملاضرينالطلبةوحالةالبحث

حلظةواملنتجاملعياريواالحنرافاملتوسطالصيغةباستخدامالكرميالقرآنحفظ

(product  moment)١و%٥الداللةمستوىمع%.

البحثموضوع-ج

وبنيالكرميالقرآنحفظقدرةبنيالعالقةهوالبحثهذايفموضوع

اللغةتعليمقسميفبآمونيتالقرآنلعلومالعايلعهداملطلبةلدىاملفرداتإتقان

.السادساملستوىيفالعربية
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وعينتهالبحثجتمعم-د

البحثمجتمع-١

بآمونيتالقرآنلعلومالعايلعهدامل

لتفصيل البيان عن عدد طالبا،٤١٢بعدد٢٠١٦/٢۰١٥للعام الدراسي 

:اجلدول اآلتىالطلبة فانظر إىل 

للعام الدراسي بآمونتيالمعهد العالي لعلوم القرآن أحوال طلبة: ٣،١جدول

٢٠١٥|٢٠١٦

العددالنساءالرجلالمستوىرقم

٣٦٧٨١١٤الثاين.١

٣٢٦٤٩٦الرابع.٢

٢٠٥٤٧٤السادس.٣

١٩٥٣٧٢الثامن.٤

٢٥٣١٥٦العاشر.٥
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١٣٢٢٨٠٤١٢

البحثعينة- ٢

الباحثةوتستخدم

منالبحثعينةتأخذيعينsamplingpurposiveالغرضيةالعينةبطريقة

السادساملستوىيفالطلبةهوالبحثهذايفالبحثوعينة. املعينةاألسباب

يفالطلبةمجيعو الكرمي،القرآنمناألقلعلىجزءأثالثةحيفظونهمالذين

والعينة. طالبات٥٤وطالب٢٠منتتكونطلبة٧٤بعددسادسالاملستوى

:يعينالبحثهذايف

عام للبآمونتيالمعهد العالي لعلوم القرآن لبحث من الطلبة العينات ا:٣،٢جدول 

.٢۰١٦/٢۰١٥الدرسي 

القرآنحفظعدداالسمرقم

الكريم

جزء٩فريضة األولياء.١
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جزء٦حفصة ميمونة.٢

جزء١١حريات رضاء.٣

جزء٧حنني سفرتي.٤

جزء٦عناية.٥

جزء١٢إثنانية.٦

جزء٩خري النداء.٧

جزء٣٠لياء مرانيت.٨

جزء١٥لطفيا رمحى.٩

جزء٨ملساء.١٠

جزء٨مسرنا ويداء.١١
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جزء٦مفتاح الرمحة.١٢

جزء١٠مرضيايت.١٣

جزء٧موليانىت.١٤

جزء٣٠مطمئنة.١٥

جزء٣٠نذيرة األحلى.١٦

جزء١٩نور حكمة.١٧

جزء١٥الزيتوننور .١٨

جزء١٥رمحة الرضاء.١٩

جزء١٨رفيقة اهلدى.٢٠

جزء٦رضاء.٢١
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جزء٧رزقى روضاتنا.٢٢

جزء١١سنىت.٢٣

جزء١١سرى فتما ديوى.٢٤

جزء٨سرنا واتى.٢٥

جزء٩سنتا.٢٦

جزء١٥سىت سعيدة.٢٧

جزء١٥يوليانا.٢٨

جزء٥يولياىن.٢٩

جزء٧زهرة٣٠
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طالبات الالتني هن حيفظن ثالثة اجزء من القرآن الكرمي  ٣٠إذا تأخذ الباحثة 

، مجيع العينة هو الطالبات ألن الطالبات أكثر حفظ القرآن كالعينة يف هذا البحث

الكرمي من الطالبني.

البيانات ومصادرها-ه

البيانات-١

األساسيةالبياناتنوعانهناكالبحثهذايفالبياناتاستخراجيتم

.الثانويةوالبيانات

البيانات األساسيةأوال، 

لعلومالعايلاملعهدطلبةلدىالكرميالقرآنحفظبقدرةاملتعلقةالبيانات)أ

منالنهائياالمتحاننتيجةيفالبياناتهذهالباحثةتستخدمالقرآن،

.  الكرميالقرآناملربيني

،القرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةلدىالعربيةاملفرداتبإتقاناملتعلقةالبيانات)ب

. االختبار التحريريفالبياناتهذهالباحثةتستخدم
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الثانويةالبيانات ثانيا، 

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدالتأسيستاريخ)أ

يفواملواد الدراسيةوالطلبةاحملاضرينو أحوال رئيس املعهد العاىل واملواظفني)ب

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهد

البياناتمصادر-٢

:جيد البيانات يف هذا البحث، واستخراج مصادر البيانات التاليةلت

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدطلبةيعيناملستجيب)أ

لعلومالعايلاملعهديفالكرميالقرآنمبادةونيعلمالذيناملربيونيعيناملخرب)ب

.بآمونيتالقرآن

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلاملعهدالبيانات املكتوبة عن الوثيقة يعين) ج

البياناتتصميم- و

، مما يلى :املفردات العربيةوإتقاناملؤشر عن قدرة حفظ القرآن الكرمي-١

، مما يلى :عن قدرة حفظ القرآن الكرمياملؤشرأوال،  
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ن تقرير حفظ بآمونيت أتقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن )أ

القرآن الكرمي حسب بتقومي االمتحان النهائي. 

تقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت أن تقرير حفظ )ب

القرآن الكرمي بالفصيح واجليد.

املفردات العربية، مما يلى :إتقانؤشر على ثانيا، امل

ن تفهم النص.بآمونيت أتقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن )أ

تقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت أن ختتار الكلمات )ب

املرادفات.

تقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت أن ختتار الكلمات )ج

املتضادات.

ار الكلمات تقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت أن ختت)ه

املناسبات.

تقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت أن ختتار الكلمات )و

املشرتكات.
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تقدر طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن بآمونيت أن ختتار الكلمات )ز

بتعرفها.

املفردات العربية لدى طلبة إتقانقاس ويقدرة حفظ القرآن الكرميتقاس -٢

بآمونيت.املعهد العاىل لعلوم القرآن 

على قدرة حفظ املعهد العايل لعلوم القرآنتقاس قدرة طلبة أوال، 

القرآن الكرمي من خالل النتيجة االمتحان النهائي يف املادة القرآن 

الكرمي، وأما التقومي يف هذه املادة، مما يلى :

)٩٠نتيجة  أ  (.ب

االمتحان النهائيتقويم  المستوى رقم

حتسني األول ١.

٢٩و ٣٠جزء  الثاىن ٢.

(سورة يس والواقعة وامللك السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء 

.١والسجدة والدخان) وجزء 

الثالث ٣.

.٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  الرابع ٤.
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.٤و٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  اخلامس ٥.

.٥و٤و٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  السادس ٦.

.٦و٥و٤و٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  السابع ٧.

٦و٥و٤و٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء 

.٧و

الثامن ٨.

)٨٠نتيجة ب (.ت

االمتحان النهائيتقويم  المستوى رقم

حتسني األول ١.

٣٠جزء  الثاىن ٢.

.٢٩ونصف  من جزء ٣٠جزء  الثالث ٣.

(سورة يس والواقعة وامللك السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  الرابع ٤.
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)٧٠نتيجة ج (-ج

والسجدة والدخان).

.١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  اخلامس ٥.

.٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  السادس ٦.

.٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  السابع ٧.

.٤و٣و٢و١وجزء السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  الثامن ٨.

تقويم االمتحان النهائي المستوى رقم

حتسني األول ١.

٣٠جزء  الثاىن ٢.

.٢٩وربع  من جزء ٣٠جزء  الثالث ٣.

.٢٩ونصف من جزء ٣٠جزء  الرابع ٤.

.٢٩و ثالثة أرباع من جزء ٣٠جزء  اخلامس ٥.
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قاس على إتقان املفردات العربية لدى طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن ثانيا، ي

، مما يلى :تحريريةبآمونيت يف املستوى السادس باالختبارية ال

)،  كل األسئلة  ١۰، عدد السؤال هلذا القسم عشرة (نصفهم ال)أ

).٥٠)، إذا جمموع النتيجة مخسون (٥مخسة (نتيجتها 

، كل األسئلة  )١٠، كل النتيجة هلذا القسم عشرة (الكلمة املتناسبة)ب

).١٠)، إذا جمموع النتيجة عشرة (١نتيجتها وحد (

، كل األسئلة  نتيجتها )١٠، كل النتيجة هلذا القسم عشرة (املرتادفات)ج

).١٠)، إذا جمموع النتيجة عشرة (١وحد (

، كل األسئلة  نتيجتها )١٠كل النتيجة هلذا القسم عشرة (املتضاد،  )ه

).١٠)، إذا جمموع النتيجة عشرة (١وحد (

.٢٩و٣٠جزء  السادس ٦.

(سورة يس والسجدة).السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء  السابع ٧.

(سورة يس والواقعة وامللك السور االختياريةوجزء ٢٩و ٣٠جزء 

والسجدة والدخان).

الثامن ٨.
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، كل األسئلة  )١٠كل النتيجة هلذا القسم عشرة (املشرتاك اللفظى،  )و

).١٠)، إذا جمموع النتيجة عشرة (١نتيجتها وحد (

، كل األسئلة  )١٠كل النتيجة هلذا القسم عشرة (الكلمة والتعريفة،)ز

).١٠)، إذا جمموع النتيجة عشرة (١نتيجتها وحد (

أساليب جمع البيانات-ز

:فهيالبحثهذايفالبياناتجلمعأساليبأما

املالحظة-١

جلمعاملستخدمةالطرقإحدىهياملالحظةطريقةأنعليحممدقال

الباحثةتستخدم٣.مباشرةغريأواملباشرةواجلواب،السؤاليقوماليتالبيانات

.بالبحثاملعلقالبياناتعلىحلصولامليدانيفاملالحظة

االختبار-٢

الباحثةتستعملاليتغريهاأوالتدريبأواألسئلةجمموعةهواالختبار

يفاملستعملواالختبار.األفرادتكونواليتوالقدوةوالقدرةواملعلوماتاملهارةملعرفة
3 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Angkasa, 2002), h.61
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والكرميالقرآنحفظقدرةعلىاالختبارومهانيقسمإىلينقسمالبحثهذا

قسميفبآمونيتالقرآنلعلومالعايلعهداملةبطللدىاملفرداتإتقانعلىاالختبار

حفظقدرةعلىالنتيجةالباحثةتوجدإذاالسادس،مستوىالعربيةاللغةعليمت

لدىالنهائياالمتحاناحلاصليفالكرميالقرآنمبادةاملربينيمنالكرميالقرآن

إتقانعلىالنتيجةالباحثةوتوجدبآمونيت،القرآنلعلومالعايلعهداملطلبة

.باالختبار التحريرالعربيةاملفردات

التوثيق-٣

املذاكرةمنهاتكوناملتغرياتلألمورالبياناتعنالبحثهوالتوثيق

واجلدولاألستاذودفرتاملشاورةومذاكرةوالنقوشواجلرائدوالكتبوالنسخة

علىحلصولاألسلوبهذاالباحثةتستخدم. الواقعةالبياناتعلىتدلاليتوغريها

.بالبحثاملعلقالبيانات

وحصلت الباحثة على التوثيق من الصورة العامة للمدرسة واحتمل على اسم 

عهداملطلبةوالتعلم جلميعاملدرسة وتاريخ نشأته ومؤسسة وموقعة ومن جدول التعليم 

. وأخذت الباحثة البيانات من املستوى السادس ملناسبة بآمونيتالقرآنلعلومالعايل

على املوضوع يف هذا البحث. ويضيف إىل ذلك، حصلت على النسخة والكتب 
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لتعليم اللغة العربية يف مستوى السادس وعدد األساتيذ مع أمسائهم وعدد مجيع 

البيانات احملتاجة على هذا البحث.الطلبة وغريها من

: البيانات ومصادرها وأساليب جميعها٣.٣الجدول 

أساليب جمع 

البيانات

مصادر 

البيانات

البيانات رقم

االختبار 

الشفهى

الطلبة

البيانات األساسية، و هي: -١

طلبةلدىالكرميالقرآنحفظبقدرةاملتعلقةالبيانات.أ

هذهالباحثةتستخدمالقرآن،لعلومالعايلاملعهد

مبادةاملربينيمنالنهائياالمتحاننتيجةيفالبيانات

.  الكرميالقرآن
١.

االختبار 

التحريرى

الطلبة طلبةلدىالعربيةاملفرداتإتقانباملتعلقةالبيانات.ب

هذهالباحثةتستخدمالقرآن،لعلومالعايلاملعهد

.ىاالختبار التحرير يفالبيانات
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التوثيق

التوثيق 

ةواملالحظ

الوثيقة

الوثيقة

البيانات الثانوية، و هي :-٢

.بآمونيتالقرآنلعلومالعايلعهداملمنتاريخ.أ

أحوال رئيس املعهد العاىل واملوظفني.ب

املعهدىفواملوادوالطلبةواملربيني  احملاضرينو 

.بآمونيتالقرآنلعلومالعاىل

٢ .

معاجلة البيانات وأسلوب تحليل البياناتبأسلو -ح

أسلوب معاجلة البيانات، يعين :-١

ةفتش الباحثتالتحرير : هو أن .أ

كاملة.

الرتميز : هو تقسيم البيانات بناءا على املعايري اخلاصة و توضيع الرمز .ب

يف كل البيانات.

ةثبت الباحثتالتهديف : .ج

بتصميم املقاييس.
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اجلدول : أي نقلت البيانات إىل اجلدول املناسب..د

تقدمي البيانات-٢

تبحث الباحثة يف هذا الفصل ما يتعلق بدرجة القدرة على حفظ القرآن 

على املفردات العربية من البيانات اليت مجعها الباحثة يف هذا تقانالكرمي واإل

، مث نسبة مئويتها ملعرفة طبقات الطلبة، ويثبت املعّدل واإلحنراف حثالب

املعياري.

:يليكماملعرفة طبقات الطلبةنسبة مئويته

الطلبةطبقات: ٤،٣جدول

الطبقةمؤويةنسبةالتكرارالقيمةرقم

جداضعيف%-<٣٠- ١٠

ضعيف%-<٦٠-٢٣٠

مقبول%-<٧٠-٣٦٠

جيد%-<٨٠-٤٧٠

جداجيد%-١٠٠-٥٨٠



٧٨

:يليكماالرمزفيستخدماملعّدلليثبت

∑= xهو: املعّدل xاملعّدل من قيمة 
∑= yهو: املعّدل yاملعّدل من قيمة 

.وتكرارهاxقيمةبنيالضربحاصلجمموع: ∑الشرح

.وتكرارهاyقيمةبنيالضربحاصلجمموع: ∑

N:٤.التكرارتجمموع

:يليكماالرمزفيستخدماملعيارياإلحنرافوليثبت

∑=املعيارياإلحنراف
:الشرح

ربّعتقداليتواإلحنرافهاالتكراراتكلّ بنيالضربحاصلجمموع:∑

N:٥.التكرارتجمموع

4 Zen Amiruddin, Statistik Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2010 ), h. 147
5 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

2005), h. 159
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إختبار الفرضيةليل حت.أ

املستخدم جمأي أسلوب حتليل الربط "أسلوب حتليل الربط هو أسلوب التحليل 

و xمعمل الربط بني متغرية ٦.اإلحصائي عن العالقة بني املتغريين أو اكثر"

(Product Moment)ثّبت باستخدام نظرية ربط فرودك مومان يyمتغرية 

=باإلحنراف، الرمز: ∑. .
الشرح:

xy:متغريةبنيالربطمعاملxمتغريةوy)x  =x-( و) املعّدلy=y -

) املعّدل

yوxبنيالضربحاصلمنجمموع: ∑

x :املعيارياإلحنراف

N :التكراراتجمموع

:بطريقتنييعملrتفسريالبيانات،تفسرياحلسابحاصلمنrربطمعاملعلى

.البسيطةبالطريقةالتفسري)١

6 Darwansyah, dkk, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : 2007), h. 95
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بسيطةالقيمةتفسير: ٥،٣جدول

إشارةقيمة

جدامرتفعة٨٠١،٠-٠٠٠،١بني

مرتفعة٦٠١،٠-٨٠٠،٠بني

متوّسطة٤٠١،٠-٦٠٠،٠بني

منخفضة٢٠١،٠-٤٠٠،٠بني

٧جدامنخفضة٠٠٠،٠-٢٠٠،٠بني

إجيايب،الربطبأنتشري+ وعالمة. سليبأوأحياناإجيايبالربطأنتشري± عالمة

غرييعينسليبربطوأمامّتجه،ربطيعينإجيايبربط. سليبالربطأنتشري–وعالمة

.مّتجة

Product Moment)(مومانفرودكrقيمةجدولباستخدامتفسري)٢

7 Murdan, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, (Jakarta: Global Pustaka Utama, 2003 ),
h. 135
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بقيمةتشاورو عادة،xyمن حاصل احلساب تكتب يف rفقيمة الطريقة،

rقيمةجدوليفrمومانفرودك)(Product Moment يعدوتسمى الذي

df،يليكما:df = N- nr

df=احلريةدرجة

N=اإلفرادعدد

nr=الربطمتغري

:املعيارانفيستخدمالفرضيةالختبار

.مقبولة)Ho(الصفريةوالفرضيةمرفوضة،)Ha(البديلةفالفرضية>xyإذا)أ

.مرفوضة)Ho(الصفريةوالفرضيةمقبولة،)Ha(البديلةفالفرضية<xyإذا)ب

البحثحاصلحبث.ب

البحثحاصلمنوجدقدالذياملتغريتنيبنيالعالقةتشرحاملرحلةهذهيف

.البحثهذايفاملشكالتعلىإلجابة


