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 الباب الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحث ونوعه أ.

 (Aliaga)عليءاغ  أما ادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو مدخل كمي. عند

، ىو بياف الظاىرة جبمع ادلعلومات ابلعدد احمللل مبين على منهج (Gunderson) جاندرسوفك 

رايضي )إبحصاء معني( أك كاف البحث الكمي تركيزه على مجع ادلعلومات العددية أك تعميم 

شرحا كاضحا أف  (Earl Babbie) إيرؿ بييب شرح1مجيع رلموعة األشخاص أك لبياف ظاىرة ما.

اإلجراء ادلوضوعي كالبحث اإلحصائي، الرايضي، أك تعديد  ادلدخل الكمي تركيزه على

ادلعلومة اجملموعة بفرض، بيانة، كفحص أك بتدليس ادلعلومة اإلحصائية ادلوجودة بطريقة 

 فجمعت بيانة البحث كحللت ابلتحليل اإلحصائي. 2حاسوبية.

أف الطريقة  (Sugiyono) سوجيونو . عندااستعراضي امبحثاىذا البحث استخد جنس

االستعراضية ىي طريقة كمية اليت استخدمت لنيل ادلعلومة الواقعة السابقة كاحلالية، ابلتيقن 

كالرأم كالصفة كالعمل كالعالقة ادلتغرية كالطالع بعض فركض ادلتغري اإلجتماعي 
                                                             

1
Daniel Muijs, Daniel Muijs, Doing Quantitative Research in Education With  SPSS (London: 

British Library, 2004), h. 1. 
2
Earl Babbie, The Practice Of Social Research (Belmon: CA, 2007), h. 404.53 
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كالسيكولوجي من منوذج أخذ من سكاف معني كطريقة مجع ادلعلومات بفحص )لقاء كبيانة( 

 3البحث متيل إىل تعميمها. كنتيجة

كفاءة قراءة   أثرلكاتب عن ستخدـ الباحث طريقة استعراضية دلناسبتها ببحث اا

 .(Y)، على مهارة قراءة الطالب (X2)ادلفردات لدل الطالب  إتقاف، ك (X1)ف آالقر 

، ىي متغري (X2)ادلفردات لدل الطالب  إتقاف، ك (X1)ف آمتغري كفاءة قراءة القر 

 .(Dependent)اتبعىيمتغري  (Y)ف لدل الطالبأ، أما مهارة فراءة القر  (Independent)مستقل

 املتغري والقرينة ب.

ىي كل ما تصور الذم حدده الباحث للتعلم حىت  (Sugiyono)سوجيونو ادلتغري عند 

 (Daniel Muijs) دانيل موئجس أما عند 4نيلت ادلعرفة عن كوف ذلك، مث جذبت نتيجتها.

حني مجع ادلعلومة يف البحث الكمي، عليو أف جيمع ادلعلومات من فرد أك شيء يرغب فيو 

 5جلمعو كتلك ادلعلومات مسيت ابدلتغري.

                                                             
3
Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 24. 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

38. 
5Muijs, Daniel Muijs, Doing Quantitative Research in Education With  SPSS, h. 180. 
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من خالؿ األراء ادلذكورة يستنبط منها أف متغري البحث ىو خلة أك كصف أك قيمة 

كيستنتج من الشخص، موضع أك عملية ذلا أكصاؼ معينة اليت حددىا الباحث لتعلمها 

 6هبا.

 أما ادلتغري يف ىذا البحث فبيانو على ذلك:

 (X)متغري مستقلأك (Independent)متغري .  1

خر. ىذا ادلتغري أالذم ال يتعلق ابدلتغري  (X)ىو متغريمستقل  (Independent)متغري

، (X1)ف آىذا البحث ىي: كفاءة قراءة القر  خر. متغري مستقل يفأيؤثر ادلتغري 

 .(X2)ادلفردات لدل الطالبإتقاف ك 

 (Y)أك متغري اتبع (Dependent)متغري .  2

لوجود ادلتغري ادلستقل. متغري اتبع  امتغري اتبع ىو متغري الذم يؤثر أك يكوف مسبب

 .(Y)يف ىذا البحث ىو مهارة قراءة الطالب 

، على (X2)ادلفردات لدل الطالب  إتقاف، ك (X1)كفاءة قراءة القرآف   أثردلعرفة 

 . فتأمل ىذه الصورة:(Y)مهارة قراءة الطالب 
                                                             

6Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 38. 
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 البياف:

X1 فآ: كفاءة قراءة القر 

X2 :ادلفردات لدل الطالب إتقاف 

Yمهارة قراءة الطالب : 

 جمتمع البحث وعينة البحث ج.

 رلتمع البحث .1

ىو رأم رلرد من اجلماعة (John W. Creswell)جوف كريسويلعند رلتمع البحث

مث قاـ  عينة البحثذلك  كنتيجة من عينة البحثعدة ادلسائل مث الباحث أخذ الكبرية من 

X1 

X2 
Y 
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ىو مكاف تعميمي الذم ينقسم من:  رلتمع البحث (Sugiyono)سوجيونو ما عندأابلتعميم. 

 نو.ادلوضع أك ادلبحث الذم لو مهارة ككصف معني الذم حدده الباحث لتعلمو كاستنتاج م

قسم الرايضيات كعلـو لعشر احلادم طالب الصف  ادلقصود منو ىو رلتمع البحث 

اإلسالميو  ادلدرسة الثانويةك  ،اإلسالميو احلكوميو الثانية أمنتام ادلدرسة الثانويةيف  الطبيعيات

 الذم عددىم اإلسالميو رخاء للبنني أمنتام، ادلدرسة الثانويةاحلكوميو الواحدة أمنتام، ك 

، أراد الباحث أف يعرؼ كفاءة قسم الرايضيات كعلـو الطبيعيات. أما اإلختيار الباط 242

 الطالب خاصة يف ادلواد الدينية ىي القرآف ك اللغة العربية.  

قسم الرايضيات لعشر احلادم رلتمع البحث طالب الصف عدد طالب/ 1جدكؿ 

ادلدرسة ك  ،اإلسالميو احلكوميو الثانية أمنتام ادلدرسة الثانويةيف  كعلـو الطبيعيات

اإلسالميو رخاء  ادلدرسة الثانويةاإلسالميو احلكوميو الواحدة أمنتام، ك  الثانوية

 2222/2221سنة دراسية. للبنينأمنتام 

 الرقم داس امل عدد الطالب

اإلسالميو احلكوميو الثانية أمنتام يف  مدرسة الثانوية 155
 قسم الرايضياتوعلـو الطبيعيةالصف احلادم عشر ل

1 

اإلسالميو احلكوميو الواحدة أمنتام يف  مدرسة الثانوية 48 2 
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 قسم الرايضياتوعلـو الطبيعيةالصف احلادم عشر ل

اإلسالميو رخاء للبنينأمنتام يف الصف  مدرسة الثانوية 37
 ية قسم الرايضياتوعلـو الطبيعاحلادم عشر ل

3 

 

 عينة البحث .2

جوف  عند عينة البحث. عينة البحثادلبحوث فاحتاج إلى رلتمع البحثلتوكيل عدد 

عند سحارسيمي أريكونتو   .رلتمع البحثىو قطعة من عدد (John W. Creswell)كريسويل

(Suharsimi Arikunto)7  ذ الكل حىت ، فاألكىل أخ122قعد قاعدة إذا عاملو انقص من

% أك 15-12كاف عدد مباحث كبرية كاستطاع أخذ . مث إف  رلتمع البحثحبثو يكوف حبثا

 % أك أكثر من ذلك، فبناءه على:22-25

 كفاءة الباحث بنظر إىل الوقت كالقوة كادلاؿ. أ(

 ضيق ككسع مكاف البحث من كل مبحث، ألنو متعلق بكثرة كقلة ادلعلومة. ب(

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 107. 
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سيكوف النتيجة كرب كصغر األخطار اليت حتملها الباحث. لكرب اخلطر فنموذجو كبري  ج(

 أجود.

، رلتمع البحث% من 25ذا البحث يف ى عينة البحثبناء على ذلك الرأم، فأخذ 

، 242x25 = %62طالب. كاحلاصل  152أم  122من  أكثر رلتمع البحث ألف عدد

 طالبا. 62ادلستخدـ يف ىذا البحث  عينة البحثف

، (Purposive cluster rando sampling)يف ىذا البحث ىي عينة البحث  طريقة أخذ

لكل فصل لديهم فرصة كبرية معركفة للتفهم على  رلتمع البحثىي على شخص يف ذلك 

البحث على كجو حتقيق. كابلتايل، على الباحث أف ينبو   عينة البحث يفاختيار البحث أك 

 .(sampling eror)عينة البحث كرب كصغر األخطاء يف أخذ 

رلتمع ة لكل فصل على مجيع فرصة متساكيخيتار الباحث ىذه الطريقة إلعطاء 

دلدارس الثانوية كعلـو الطبيعيااتقسم الرايضيات لادم عشر الصفاحلطالب  البحث

 كاختريكا عشوائيا لكل فصل. عينة البحثليكونوا  اإلسالمية أبمنتام
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قسم الرايضيات لعشر احلادم عينة البحث طالب الصف عدد طالب/ 22جدكؿ 

 ادلدرسة الثانويةك  ،اإلسالميو احلكوميو الثانية أمنتام دلدرسة الثانويةايف  كعلـو الطبيعيات

سنة اإلسالميو رخاء للبنينأمنتام  ادلدرسة الثانويةاإلسالميو احلكوميو الواحدة أمنتام، ك 

 2222/2221دراسية. 

 عدد عينة البحث عدد الطالب الفصوؿ الرقم

اإلسالميو احلكوميو الثانية  مدرسة الثانوية 1
قسم أمنتام يف الصف احلادم عشر ل

 الرايضياتوعلـو الطبيعية

155 22 

اإلسالميو احلكوميو  مدرسة الثانوية 2
الواحدة أمنتام يف الصف احلادم عشر 

 قسم الرايضياتوعلـو الطبيعيةل

48 22 

اإلسالميو رخاء  مدرسة الثانوية 3
قسم عشر ل للبنينأمنتام يف الصف احلادم

 ية الرايضياتوعلـو الطبيع

37 22 

 62 242 العدد 
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 هاالبياانت ومصادس  د.

 البياانت .1

البياانت ىي خرب عن عرض الذم ال بد من كتابتو، بتعبري أدؽ، أف البياانت ىي 

“rasion d’ entre”  لكل عملية الكتابة. الشرط األكؿ كأدقو ىو أف اخلرب ال بد أف يكوف

قادرا على كتابتو عند الباحث بسهولة، قادرا على قراءتو بسهولة، دلن عملو، مع عدـ تغيريه 

البياانت ىي نتيجة كتابة البحث، سواء   8الكذب. اهولة دفعا عن احليلة اليت تريد هببس

 9دد.كانت على شكل احلديثة أك الع

إتقاف ، ك (X1)ف آكفاءة قراءة القر   أثرالبحث ىي البياانت اليت ستبحث يف ىذا 

قسم الرايضيات  لادم عشر الصفاحل، على مهارة قراء طالب (X2)ادلفردات لدل الطالب 

 فيادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتام. كعلـو الطبيعيات

 مصادر البياانت.2

                                                             
8
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 79. 

9
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 161. 
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 12البحث ىو مبحث على كيفية نيل البياانت. مصادر البياانت ادلقصودة من ىذا

 ت من ىذا البحث ىي:أما مصادر البياان

مصادر البياانت األساسية ىي البياانت اليت قدمت على الباحث مباشرة. ادلصادر   أ(

األساسية من ىذا البحث ىي حبث مباشر لدل الباحث على ادلبحث حبث عنو. 

 اإلسالمية بحث ىي طالب ادلدرسة الثانويةأما مصادر البياانت االساسية من ىذا ال

كعلـو الطبيعيات، الذين  قسم الرايضيات لادم عشر الصفاحلم امنتأالثانية احلكومية 

 ف كمدرس مادة اللغة العربية.آشخصا، مدرس مادة القر  62ىم كاف عدد

 مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت غري مباشرة اليت قدمت البياانت على ب(

البياانت الثانوية يف ىذا البحث ىي عبارة على البياانت بشكل التوثيق  11الباحث.

كالرسائل ادلتعلقة ابلبياانت احملتاجة يف البحث. الوثيقة اليت جعلت مصادر البياانت 

احلكومية  اإلسالمية يف ىذا البحث ىي بياانت عدد طالب ادلدرسة الثانوية

لـو الطبيعيات، كالرسائل م الرايضيات كعقسلادم عشر الصفاحلم امنتأالثانية

 بها.احملتاج

                                                             
10

Arikunto, h. 172. 
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67. 
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 مصادر البياانت ادلستخدمة من ىذا البحث ىي:

قسم الرايضيات لادم عشر الصفاحلم امنتاإلسالميةأب رسة الثانويةابياانت طالابدلد (1

 كعلـو الطبيعيات.

مصادر غري مصادر البياانت األساسية، مصادر البياانت ادلستخدمة للباحث ىي 

الكتب  منهج الدراسة، من شىت ادلصادر كىي ةخوذأت الثانوية، ادلصادر الثانوية مالبياان

 كادلقاالت، كرسائل ادلاجستري، كالقنات يف اإلنًتنت ادلتعلقة ابلبحث.

 مجع البياانت  أسلوب  ه.

 التوثيق . 1

الرسائل، سواء   التوثيق ىو الطريقة ادلستخدمة لنيل ادلعلومات من ادلصادر ادلكتوبة أك

 12كانت من الكتب، اجملالت، النظم، كاتب ادلشاكرة، دفًت يومي كغري ذلك.

كابلتايل أف طريقة التوثيق ىي طريقة مجع البياانت يف مجع ادلعلومات ادلتعلقة عن 

ادلصادر احتاج هبا يف البحث، من الكتب كغري ذلك. ىذه الطريقة استخدمها الكاتب لنيل 

                                                             
12

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 102. 
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ف، آكفاءة قراءة القر اج هبا عن سرية يسرية مكاف البحث، كبياانت نتيجة  البياانت اليت احت

 ادلفردات، كمهارة القراءة لدل الطالب. إتقافك 

 

 أدوات مجع البياانت و.

األدكات البحثية ىي األدكات ادلستخدمة إلجراء الظواىر العادلية أك اإلجتماعية 

البحث. أما األدكات اليت استخدمها ادلنتبهة. على كجو حتديد أف كل ظاىرة تسمى متغري 

 الباحث ىي:

 ادلفردات، كمهارة قراءة الطالب. إتقافف، ك أكفاءة قراءة القر   لنيل دراجةالتوثيق:  .1

 حتليل البياانت أسلوب ز.

 التجربة التطبيعية .1

ادلقصود من التجربة التطبيعية إلشهاد أصل ادلعلومة كالعيمة من اجملتمع الذم يكوف توزيعا 

مربع، جتربة  chiسواي. ىناؾ بعض طرؽ ادلستخدمة لتجربة تطبيعية ادلعلومة، منها جتربة

Lilliefors كجتربة ،Kolmogorov-smirnov. 
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.  أما خطوات Kolmogorov-smirnovالقاعدة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي جتربة   

 :SPSSاستخداـالتجربة التطبيعية بتلك التجربة أم إحصائها بػ

 .SPSSافتح برانمج  أ(

 .viewاصنع ادلعلومة يف متغري ب(

 .viewأدخل ادلعلومة يف معلومة ج(

 Analyze-Non Parametric test-1 Sample K-Sاضغط  د(

 OKاضغط مثtest variable listإىل (x)نقل نتيجة ق(

 اإلختبار اخلطي .2

اإلختبار اخلطي ىو الطريقة ادلستخدمة دلعرفة حاؿ خطية التوريع كالبحث.النتيجة   

اليت ستستخدـ. أما نتيجة ىذا اإلختبار  anaregاحملصولة من ىذا اإلختبار ىي معرفة طريقة 

حتصل خالصة أف توزيع معلومات البحث تعترب خطيا فمعلومة البحث ال بد أف حيلها 

 13خطية.anaregبطريقة

 ىي: SPSSختبار خطية ادلعلومة بػ اخلطوات إل

  .SPSSافتح برانمج  أ(
                                                             

13
Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 21 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), h. 

180. 
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 .viewاصنع ادلعلومة يف متغري  ب(

 .viewأدخل ادلعلومة يف معلومة  ج(

 أدخل ادلتغري التابع يف قائمة، Analyze – Comprare Menas – Meansاضغط  د(

dependent .كادلتغري ادلستقل يف قائمة العامل 

 continueاضغطStatistic For First Layer klik Test ForLinierty–يف optionاضغط ق(

 .OKاضغط  ك(

 حتليل اختبار الفرضية .3

 حتليل اإلحنداد اإلعتدايل أ(

استخدـ البحث حتليل البياانت اإلحصائية بشكل ارتباط السببية أك العالقة بشكل 

 .SPSS  16.2اإلحنداد اإلعتدايل ابستخداـ الربانمج 

استخدـ الباحث البياانت اإلحصائية الوصفية لتصور صورة الظاىرة العامة يف 

ادلبحث أك نتيجة البحث. كمع ذلك استخدـ الباحث اإلحنداد اإلعتدايل لتقدمي كجود 

 التأثري بني ادلتغريات التالية.
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دليل استخداـ الباحث اإلحنداد اإلعتدايل لوجود ادلتغري ادلستقل كادلتغري التابع. 

كفاءة قراءة القرأف ك إتقاف ادلفردات لدل   استخدـ الباحث اإلحنداد اإلعتدايل الطالع أتثري

 .الطالب على مهارة قراءة الطالب

 14أما اإلحنداد اإلعتدايل تبني على ذلك: 

Y’= a + bX 

 بيانو: 

Y= القيم ادلتنبئة 

X= ادلتغري ادلستقل 

a=  العدد الثابت أك مثنX=0 

b= معامل جتاه اإلحنداد اخلطي 

 :بيانو على ذلكSPSS 22 خطوات حساب اإلحنداد اإلعتدايل ابستخداـ

 .SPSSحتريك براننج  (1

                                                             
14

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 262. 
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 .viewكضع البياانت يف متغرية  (2

 .viewإدخاؿ البياانت يف صفحة بياانت  (3

يف  Xكمتغري ادلستقل يف خانة ادلتغريYكإدخاؿ متغري، Analyze- Regressionضغط ا (4

 خانة ادلتغري التابع. 

 OKضغط ا (5

 حتليل اإلحنداد الزكجي ب(

استخدـ الباحث اإلحنداد الزكجي الطالع أتثري الذكاء العقلي، الذكاء اإلنفعايل، 

على حتصيل حفظ القرآف. فاإلحنداد الزكجي بيانو على adversity quotientالذكاء الركحي ك

 التايل:

Y’= a + b1 X1 + b2 X2 

 بيانو:

Y= القيم ادلتنبئة 

X1= ادلتغري ادلستقل األكؿ 
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X2= ادلتغري ادلستقل الثاين 

a=  العدد الثابت أك مثنX=0 

b2,b1= معامل جتاه اإلحنداد اخلطي 

 بيانو على ذلك:SPSS 16.0خطوات حساب اإلحنداد الزكجي ابستخداـ

 .SPSSحتريك براننج  (1

 .viewكضع البياانت يف متغرية  (2

 .viewإدخاؿ البياانت يف صفحة بياانت  (3

يف  Xكمتغري ادلستقل يف خانة ادلتغريYكإدخاؿ متغري، Analyze- Regressionضغط ا (4

 خانة ادلتغري التابع. 

 .OKضغط ا (5

 

 


