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 الباب الثالث
منهج البحث 

 
 نوع ومدخل البحث -أ 

 وىو قام الباحث بالبحث مباشرا إىل ،نوع ىذا البحث يعين حبث ادليدان
 تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادليدان عن

. ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنني بنجربارو
ادلدخل . يف ىذا البحث يستخدم الباحث ادلدخل الكمي إما منهج البحث

  .الكمي ىو ادلدخل يرتكز على البيانات العددية اليت تقدم بالطريقة اإلحصائية
  

 تصميم البحث -ب 
، ويستعمل الكميالطريقة ادلستخدمة يف البحث الذي يستخدم ىي ادلنهج 

 يستخدم ىذا .أسلوب يف البحث دلالحظة ادلشكلة نظاميا ودّقة عن الوقائع ادلعينة
ىذا البحث دراسة الربط، وىوالبحث الذي قام بو ادلتغرية لتحديد الدرجة من 

، ألن ىذا البحث يبحث عن تأثري ادلعاملة على اآلخر بوضع ادلتغريتني ادلرتبطتني 
تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالب الصف الثاين يف  وىي  .ادلخطط

. ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنني بنجربارو
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 متغيرة البحث -ج 
ادلتغرية عند سوحرسيمي أريكنتو ىو ما يكون النقاط ادلعني يف ىذا 

:  أما ادلتغريان يف ىذا البحث مهاالبحث،
 ادلتغرية ادلستقلة -1

عند سوغيونو، ادلتغرية ادلستقلة ىو متغري التأثري أو سبب على تغيري ادلتغرّية 
 . وادلتغرية ادلستقلة يف ىذا البحث ىو بيئة اللغة العربية. التابعة

 ادلتغرّية التابعة   -2
إما ادلتغرّية التابعة عند سوغيونو ىو ادلتغرية ادلؤثرة الذي يرتتب على ادلتغرية 
ادلستقلة، وادلتغرّية التابعة يف ىذا البحث ىو مهارة الكالم لطالب الصف 

.    الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنني بنجربارو

مخطط 
ادلتغرّية ادلستقلة     ادلتغرّية التابعة 

(  X(           )Y )
 
 مجتمع البحث وعينته -د 

اجملتمع ىو كل األغراض يف البحث سواء كان من الناس أو الواقع أو 
ىي  (sample)والعينة . السلوك وغريه الذي ميكن أن جيعل األغراض يف البحث

  .بعض من ذلك اجملتمع
 

اجملتمع  -1
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يف ىذا البحث ىو مجيع الطالب الذين  وفقا على التعريف السابق، فاجملتمع
 142،  وعددىم مبعهد الفالح للبنني بنجربارويسكنون يف مساكن اللغة 

. طالبا
عينة البحث  -2

 نظرا إىل رلموع اجملتمع .عينة البحث ىي بعض من اجملتمع ادلبحوث
وحدود الوقت من الباحث، فعينت عينة البحث بطريقة العينة الغرضية 

Purposive sampling . ،أوال جيمع الباحث مجيع الطالب يف مساكن اللغة 
مث حيدد الباحث من الطالب الذين ىم يتعلمون يف الصف الثاين ادلتوسطة، 
أخذت الطالب الذين ىم يتعلمون يف الصف الثاين ادلتوسطة ألهنم مازالوا 

فعينة البحث ىو أربعون طالبا من . يف أنشطة التعليمية  وىم أربعون طالبا 
. مساكن اللغة

 
 البيانات ومصادرها-    ه

  البيانات -1
البيانات األساسية والبيانات : البيانات ادلبحوثة يف ىذا البحث نوعان 

. الثانوية
 البيانات األساسية ( أ

مهارة الكالم و (X)عن تأثري بيئة اللغة العربية األساسية ىي البيانات البيانات 
(.  Y )لطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنني بنجربارو

  البيانات الثانوية ( ب
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البيانات الثانوية ىي البيانات الدافعة لتكمل البيانات األساسية، حتتوي 
 :على

 .التاريخ عن بناء معهد الفالح للبنني بنجربارو (1
 .مدير ادلعهد واألساتيذ وادلوظّفون معهد الفالح للبنني بنجرباروأحوال  (2
 . معهد الفالح للبنني بنجربارومسكن اللغةأحوال الطالب يف  (3
 . يف معهد الفالح للبنني بنجربارومسكن اللغةأحوال أجهزة  (4

 
 مصادر البيانات -2

جلمع البيانات احملتاجة إليها يف ىذا البحث فالباحث حفر بيانات البحث 
 :من ادلصادر، فهي

يف الطالب الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة الذين يسكنون : ادلستجيبون (أ 
 .   مبعهد الفالح للبنني بنجربارومسكن اللغة

 .مدير ادلعهد واألساتيذ وادلوظّفني معهد الفالح للبنني بنجربارو: ادلخربون (ب 
 .يعين مجيع الوثائق اليت ذلا ارتباط بالبحث: الوثائق (ج 

 
 أساليب جمع البيانات- و

مهارة الكالم لطالب الصف اختبار يف ىذه الدراسة ىو أن نرى : االختبار -1
 . الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد الفالح للبنني بنجربارو



37 
 

يرى زلمود بأن االستبيانة ىو قائمة بالسئال اليت يعرض الباحث . االستبانة -2
 يستخدم الباحث ىذا األسلوب .إىل ادلستجيبني ليعرف ادلسئلة ادلبحوث

  . تأثري بيئة اللغة العربيةليحصل عن البيانات ادلتعلقة بالبحث ىي أن نرى
 

 تصميم المقاييس - ز
 :تقاس بالدرجة كما تلينتيجة الطالب من االختبار  -1

 نتيجة الطالب من االختبار 3،1: جدول

القيمة البيان الرقم 
1 
2 
3 
4 
5 

ممتاز 
جّيد جدا 

جّيد 
مقبول 
ناقص 

91-100 
81-90 
71-80 
61-70 

0-60 
 

 :إجابة الطالب من االستبانة تقاس بالدرجة كما تلي -2

درجة االستبانة : 2،3جدول 
القيمة البيان الرقم 

 1إذا كان اجلواب غري موافقا . 1
 2كفاءة  إذا كان اجلواب. 2
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 3إذا كان اجلواب موافقا . 3
 4 إذا كان اجلواب موافقا جدا. 4
 

 إجابة الطالب من نتيجة الطالب من االختبار ونتيجةمث حتسب البيانات عن 
  :االستبانة باستخدام الرمز كما يلي

 
N =

skor perolehan

skor maksimal
× 100 

 
 أساليب تحليل البيانات - س

جيري الباحث البحث يف رلال وجيمع البيانات، فإن اخلطوة التالية أن وبعد 
 .ىو حتليل البيانات

 :عند سوغيونو ىناك األنشطات اليت تؤدى يف حتليل البيانات، وىي

  تبّوب بيانات على ادلتغريات وأنواع من ادلستجيبني -1

  جتدول البيانات استناداً إىل ادلتغريات ومجيع ادلستجيبني -2

  تتقدم البيانات لكل متغرية من متغريات ادلبحوثة -3

  يقوم بعمليات حسابية لإلجابة على أسئلة البحث -4

  يقوم بعمليات حسابية الختبار الفرضيات اليت مت اقرتاحها -5

 .للبحث ال صياغة الفرضيات، ال يتم تنفيذ اخلطوة األخرية
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يف  .حتليل البيانات ادلوجهة إىل اختبار فرضية ولإلجابة على أسئلة البحث
ويهدف اختبار معامل الربط  .ىذا البحث يستخدم حتليل الربط وحتليل االحندار

 Y  لتحديد العالقة بني متغيرتين، وحتليل االحندار يهدف دلعرفة شكل العالقة متغرية
. X   لقيمة متغري

 Korelasiحتليل  -1

اختبار الربط تقصد دلعرفة العالقة بني نتائج القياس أو بني ادلتغريتني، دلعرفة 
يف  .(مهارة الكالم لطالب) Yبادلتغرية  (بيئة اللغة العربية) X درجة العالقة بني ادلتغرية

 يستخدم .pearson product momen correlationىذا البحث يستخدم الباحث 
 باستخدام Intervalالباحث ىذه األسلوب ألن البيانات ادلوجودة من البيانات 

أن البيانات  (2009:2010)كما يستخدم من قبل روين كانتور  likert .مقياس
 pearson product momen يستطيع أن يستخدم Intervalادلوجودة من البيانات 

correlation .

 : ىو  (Angka Kasar) أما الرمز الذي يستعمل

45                           rxy: = 
n. XY−( X)( Y)

  {𝑛. X2−( X)2}{𝑛. Y2−( Y)2}

 

 :البيان

 : 𝑟xy معامل الربط بني متغرّيةx و متغرّية y( x  =x -ادلعّدل ) و ( y=y -ادلعّدل)  

: 𝑋𝑌   رلموع من حاصل الضرب بني متغرّية X     ومتغرّيةY  
: X2:  رلموع من تربيعيX 
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: Y2:  رلموع من تربيعيY 

: ( X)2  رلموع من قيمةX  تربيعي  مث   

( Y)2 : رلموع من قيمةY  تربيعي  مث
  N : رلموع من تردد أو رلموع من مبحوث

 من حاصل احلساب فتفسر البيانات بالطريقتني ومها rعلى معامل ربط 
: كما تلي

التفسري بالطريقة البسيطة  
تفسير القيمة البسيطة  : 3،3جدول 

إشارة  rxyقيمة 
> 1،00بني   rxy  ≤ 0،80    مرتفعة جدا
> 0،80بني   rxy  ≤ 0،70  مرتفعة
> 0،70بني   rxy  ≤ 0،40   متوسطة

>0،40بني   rxy  ≤0،20  منخفضة
> 0،20بني   rxy  ≤ 0،00 منخفضة جدا 

 
تشري بأن الربط + وعالمة . تشري أن الربط إجيايب أو سليب+/- عالمة 
الربط اإلجيايب يعين الربط ادلتجو وأما الربط . تشري بأن الربط سليب– إجيايب، وعالمة 

 .السليب يعين غري متجو
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مقبولة  (Ha)فالفرضية البدلية   rtمتساوية أو أكرب من    rxyإذا القيمة 
فالفرضية   rtأصغر من    rxyوالعكس، إذا القيمة . مرفوضة (H0)والفرضية الصفرية 

 .مقبولة (H0)مرفوضة والفرضية الصفرية  (Ha)البدلية 

 

 Regresi حتليل  -2

يستخدم حتليل االحندار لدراسة العالقة بني ادلتغريتني أو أكثر، خاصة لتتبع 
منط العالقات ىذا النموذج اليت مل تعلم متاما، أو دلعرفة كيف يؤثر اختالف من 

 .بعض ادلتغرية ادلستقلة على ادلتغرية التابعة يف الظاىرة ادلعقدة
 :يستخدم بالرمز (2008:261)عند سوجيونو حتليل االحندار 

Y= a+ bX 
 
:البيان  

Y= Nilai yang diprediksikan 

a= Konstanta atau bila harga X= 0 

B= Koefisien regresi 

X= Nilai Variabel Independen 
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