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 الثالث الباب
 البحث منهجية

 
 هوتصميم البحث منهجية .أ

 بحذذ  ل يف تضذذنين  يذذد  ي لذذ   الرتبذذي   لبحذذ   منهجيذذ  ميسذذد    لبحذذ  هذذ  
 حت يذ  أجذ  مذ   لبيينذي  مجذ  فعذ  علذ  نطذييي ي لذ    لبحذ وهذ  جتريبي ، غري كن  ل
)سذيكيريي   ملدغذري   م  أكثر أو  ثنني بني و التصيل و ملسديى  الرتبيط هنيك كين  إذ  مي
"Sukardi،" 166 :2013). 

  لعالقذذي  لقيذذي   لسذبي دصذذني  ل هذي  لبحذذ  هذذ   يف  ملسذد  م   لبحذذ تصذني 
)عنذذذذر  آخذذذذر دغذذذذريمل و حذذذذ  مدغذذذذري يذذذذ ثر كيذذذذ   دحليذذذذ ل أو للبحذذذذ   ملدغذذذذري   بذذذذني  لسذذذذببي 

"Umar،" 10 :2008). 
 

 تهوعين البحث مجتمع .ب
 ينيتذذيييي ف لشذذير   يف بينذذ ون  "PGII 1"  لثينييذذ  مل رسذذ   يف يعذذي  لبحذذ  جمدنذذ 

 يف عشذذذذر  حلذذذذييي صذذذذ  ل أي للبحذذذذ  ميضذذذذيعي أصذذذذب  ي لذذذذ    لبحذذذذ هذذذذ   يف .2 رقذذذذ 
 .تلني   177 تبلغ دالمي  ل حي  كينت مجل   ل ي بين ون  "PGII 1"  لثينيي  مل رس  

 quota sampling    سذذد   م 177 تلنيذذ   مذذ  55 أخذذ   عينذذ   لبحذذ 

 . nonprobability sampling تقني  يخلت يف  ليت  لعين  خ أل    snowball samplingو
Quota sampling  حلذذذذ  حذذذذى معذذذذني سذذذذكين مذذذذ   جمليبذذذذني مذذذ  عذذذذ ي حت يذذذذ  هذذذذ  

 .(Arikunto،" 16 :2006)آركينطي "  ملطليب   لبييني  مع ل  ألقص 
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 يف عضذذذي  يكذذذين أن شذذذ    يذذذ حت  بيحثذذذأن  ل  هذذذ snowball sampling أمذذذي 
  ألوىل  لعينذذذ  أصذذذبحي   لذذذ ي  لألشذذذ ي   ملشذذذير  تقذذذ م أو تيصذذذيي  أسذذذي  علذذذ   لعينذذذ 

 .(Sukardi،" 64 :2013)سيكيريي "
 

 عمليال عريفالت .ج
 دعريذذ  ل تقذذ م إىل  لبيحثذذ  دذذي حت  لعنذذي ن، فهذذ  أجذذ  مذذ  فهذذ  سذذي ألن الا يقذذ  

تذذريثري إير ك  لدالميذذ   "يعذذي   لرسذذيل ، عنذذي ن يف يدعلذذ  فينذذي  لبيذذين  لبيحثذذ  ملفهذذيم عنلذذ  ل
 لصذذذ   حلذذذذييي عشذذذر يف  مل رسذذذذ   يف للغذذذ   لعربياذذذذ   هذذذذ عنلياذذذ  تعلان يف للغذذذ   لعربياذذذذ   عذذذ 

مذذ   مقذذ م هذذي مذذي حذذى: "2014/2013  ل ر سذذيا  " بينذذ ون   لسذذن PGII 1"  لثنيوياذذ 
 . لقيرئ يفهنهي أن  لبيحث 
 تريثري إير ك  لدالمي  .1

هذي   لدذريثري أنJunaidi" (2013 )" جينيذ ييف  "Surakhmadسير مخ  " وذكر
 ل ي ي ثر عل  ك  ش   ومي  أعر ض وأيضي  لش   أو كيئ   م   ظهر  يت ل  لقي 
 .حيل 

 أو تقيذذي  يف تسذذب  ممذذي حيلنذذي، مذذ  يجذذيي  مل  ملثذذري   تيعيذذ  عنليذذ  هذذي  إلير ك
 (.Budiarti"، 1 :2005بييييريت ") ثري مل فه 

 عشذذر  حلذييي  لصذ  تالميذذ  عذيي دالميذذ  يف هذ    لبحذ  ل لدعريذ  بيلنسذب  أمذي
 .2014/2013  ل ر سيا  " بين ون   لسن PGII 1"  لثنيويا يف  مل رس  
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  للغ   لعربي  .2
  لذذ ي  لرمسذذ  أو  خلذذيم ، لفصذذح   لعربيذذ هذذ   للغذذ    لبحذذ  هذذ   يف  لعربيذذ   للغذذ 
 .  لنحي و لصرف مث  ، لعربي   للغ  قي ع  يسد  م

 عنلي   لدعل  .3
  لبيئذ ، مذ    لنشط  لدفيع  يف يقيم  ل ي عقلي /نفسي  نشيط ه   لدعل  عنلي 

  مليقذذ  فهذذ يف  و لقذذي  و ملهذذير    ملعذذيرف يف  لدغيذذري   مذذ  كيمذذ   إىل يذذ يي و لذذ ي
 (.Winkel"، 338-337 :2007"وينكي  )

 
 أداة البحث .د

 مذذذذ (  لسذذذذ  ل منذذذذيذ ) السذذذذدبيينهذذذذ    بحذذذذ  ل هذذذذ   يف  ملسذذذذد  م   لبحذذذذ  أي  
 يف  ملدغذذذذري   إىل  سذذذذدنيي   .  ملطليبذذذذ   لبيينذذذذي  حفذذذذ  ليكسذذذذ  (Likertليكذذذذري  ) مقيذذذذي 

 هذ تعلن بعنليذ   ملدعلقذ  ي  و أل  للغ   لعربياذ  ع إير ك  لدالمي  ب  ملدعلق  ي   أل أي بح  ل
  لسذذذذن  " بينذذذذ ون PGII 1"  لثنيوياذذذذ يف  مل رسذذذذ   عشذذذذر  حلذذذذييي  لصذذذذ  يف  لعربيذذذذ   للغذذذذ 

 .2014/2013  ل ر سيا 
 3.1الجدول 

 Xالشعرية لمتغير 
 المؤشر الجانب المكشوف المتغير

 ع إير ك  لدالمي  
  لعي م  لدريثري  إلير ك  للغ   لعربي 

 الداخلية:العوامل 
  لفسييليجي  -
  الهدنيم -
  لفيئ   -
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 وذكريي  خرب   -
  ملز   -

 :الخارجية العوامل
 وميض  حج  -

  لدحفيز أو  لكيئ 
   لكيئني  ألي ن -
  حلرك  وقي   لكثيف  -

 حرك  أو  حليفز
 ( ل  ف )

 

  للغ   لعربي 
 معيين  للغ   لعربي  •
 ير   للغ   لعربي  •
 كفي    للغ   لعربي  •

 
 3.2الجدول 

 Yالشعرية لمتغير 
 المؤشر الجانب المكشوف المتغير

 للغ   عنلي  تعل 
  ملر ح  لعنلي   لدعل  للدالمي   لعربي 

  الهدنيم يف  •
  لدعل  ك ير إ •
 م  حفر أه  ف •

 عل   ل  كر 
  لطيي   مل ى

  ندقيئي ذو إير ك  •
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  ملعليمي  جتهيز •
 بيخدصير
   ل  كر  مصطل 

  ملعليمي  حفر •
 عل   ل  كر  م 

  لطيي   مل ى
 عل   حلصيل •

   ملرت    لدغ ي 
 نديئ  تريسيس •

  لدعل 
   ريق   لدعلي  و لدعلا 
   لكديب  لدعلين 

 
 جمع البيانات ومراحله تقنية .ه

 تقنية جمع البيانات .1
 :ذلك يف مبي  لبح ، ه   يف  ملسد  م   لبييني  جلن  أسيلي  ع  
 ( لس  ل منيذ )  السدبيين (أ

 هذذذذ   يف  آلن.  جمليبذذذذني مذذذذ   لبيينذذذذي  علذذذذ   حلصذذذذيل يذذذذد   ألسذذذذليب هذذذذ  
  لشذذيمل   لكنذذ  للدقيذي  فعلذذ  ميكذ   لذذ ي (Likertليكذذري  ) مقيذي  مذذ  بحذ  ل

 إعطذذي   ريذذ  عذذ   ملنكذذ  مذذ   لذذيت  إلجيبذذ  نبي  ملسذذدجي ري خدذذ. جمليبذذني  أو كذذ 
 بيذذين كذذ .   ملعروفذذ  للظذذروف وفقذذي( V)  لصذذحيح  إشذذير  أو (X)  صذذليبد ل إشذذير 
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لكذذذ  سذذذ  ل جذذذي ب مدذذذ ر  مذذذ   إلجيبذذذ   إلجيبيذذذذ  إىل   ملسذذذدييي ، مدعذذذ ي لذذذ  
 .بش   خندل   إلجيب   لسالبي 

 3.3الجدول 
 (Likertليكيرت ) تفصيل مقياس

 األسئلة
 نتيجة األجوبة

 5 (SS)ج    ميف 
 4 (S) ميف 
 3 (R)مرتيي 
 2 (TS) غري ميف 
 1 (STS)ج    غري ميف 

 

 وثيئ  (ب
  سذذي   مسذدن   ، بد ذذزي   لبيينذي  علذذ  للحصذيل بذذ  قيذيم  ألسذذليب هذ  

 .ي  لصير   إللكرتوني  أو  ملكديب  كينت
  ملكدبي   ر س  ل ( 

  لذذيت  لقضذذييي أو بيملي ضذذي  صذذل  ذ   معليمذذي  مجذذ  يذذد   ألسذذليب هذذ  
 ،رسذذذيال و ل و جملذذذال ،  لعلنيذذذ ،  لكدذذذ  مذذذ   ملعليمذذذي   سذذذرتي ي. حبثهذذذي ريجتذذذ

 .و إللكرتوني   ملطبيع   ملكديب ،  ملصيير م  غريهي و ملصيير
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 مراحل جمع البيانات .2
 اإلعداد مرحلة (أ

   لبح  أي   شعري  صييغ  (1
 وصذذييغ  لدح يذذ  وفقذذي مندظنذذ  بصذذير  د تذذ  لبحذذ  أي   شذذعري  صذذييغ 
 .و لبح   ملشكل   أله  ف

  لبح  أي   إع  ي (2
 م شذذر   شذذعري  إىل يشذذري  لذذ ي  السذذدبيين  لشذذك  يف و ري  لبنذذ  بيذذين

 جذذذ   ميفذذذ  هذذذ  ب يلذذذ ، إجيبذذذي  مخذذذس وهنذذذيك بيذذذين كذذذ   يف.  لبحذذذ  أي  
(SS) ، ميفذذذ (S) ،مذذذرتيي (R)  غذذذري ميفذذذ (TS)  جذذذ   غذذذري ميفذذذ (STS .)

 يف  لفهذذ  سذذي  جنذذ يل تعلينذذي   آلن   لبيحثذذ تبذذ ل ذلذذك، إىل وبيإلضذذيف 
 . السدبيين م   شك 

  لبح  أي   ونق   سد ر   (3
 علذذ  نظذذيم خذذالل مذذ  ي   أل  لبيحثذذ  تقذذ م مث  لبحذذ  أي   إعذذ  ي بعذذ 
  ملعليمذذي أخذذرب    لبيحثذذ  أن  إللكذذرتوين  لربيذذ   ريذذ  عذذ   إلنرتنذذت شذذبك 
وجبينذذذذ  ذلذذذذك صذذذذير   لبيحثذذذذ  معليميتذذذذذي .  لقصذذذذري  يلرسذذذذيئ ب  جمليبذذذذني إىل

 . ل ي  ل يه  مشكل  يف شبك   إلنرتنت  جمليبني إىللدنشريهي 
 

 التنفيذ مرحلة (ب
  حلذييي  لصذ  مذ  55 إىل  السذدبين  ري ندشذ عل  وتشن   لدنفي  مرحل 

. 2014/2013  ل ر سذيا   لسذن " بين ون  PGII 1"  لثنيويا يف  مل رس   عشر
  سذدنيي     إلنرتنذت عذرب وبطذريق   رسذ  ملح يقذ   يف مبيشر   السدبين   ندشير قييم



35 
 

Balebat Kania Sari, 2015 
PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG BAHASA ARAB TERHADAP PROSES BELAJAR BAHASA ARAB 
SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

  لبيحثذذ  إىل  جمليبذنيمذ    ملنليئذ   السذدبين  عذيي .  لبيحثذ  تلقذ   لذيت  لبيينذي  إىل
 . لقصري   لرسيئ  أو بطريق   إلنرتنت أو بطريق  مبيشر 
 

 البياناتتقنية تحليل  .و
    لذذذذذيتح وييذذذذ إحصذذذذيئي  أسذذذذيلي  إىل سذذذذدن    م  لبحذذذذ  هذذذذ   يف  لبيينذذذذي  حتليذذذذ 

 لبيينذي   حتليذ . for Windows  16,00 SPSSوهذ  إال  حليسيب، بر م  عل   عدن  
 مدغذذذريي  بذذذني  لعالقذذذ  يف للنظذذذر مفيذذذ   بيفيريذذذي  حتليذذذ  هذذذي بحذذذ  ل هذذذ   يف  ملسذذذد  م 

  لبيينذي  حتدذي   لفرضذي ،  خدبذير قبذ .  الحن  رو  خطي  عالق   خدبير م  أي ،(بيفيريي )
 .أوال  بيعيدهي خدبيرإىل  ال

 

 البيانات طبيعية اختبار .1
 ، لبييني   بيعي   خدبير حيلUmar" (77 :2008 )عنر "رأى 

  لدذذذذذيب   ملدغذذذذذري كذذذذذين  إذ  مذذذذذي ملعرفذذذذذ  مفيذذذذذ  : أي  لطبيعذذذذذ   خدبذذذذذير  ليضذذذذذ 
 تكينذذذذذذ  إذ . ال أم  لطبيعذذذذذ  مذذذذذ  تقذذذذذرتب  لضذذذذذبي ، كليهنذذذذذي  أو و ملسذذذذذدق 
  إذ . حذذذذ ويي غذذذذري  لدحليذذذذ   سذذذذد   م ميكذذذذ  مث ،  لضذذذذبيبي غذذذذري  لبيينذذذذي 
 منذذذيذ  ذلذذذك يف مبذذذي  لدحليذذذ   سذذذد   م ميكذذذ  مث ضذذذبيبي ،  لبيينذذذي  كينذذذت
 .ح ويي  الحن  ر

-Kolmogorov  خدبذذير  بيعيذذ  بيسذذد   م للبيينذذي   بيعيذذ  علذذ   ال ذذال  ميكذذ 

Smirnov. 

 برنيم  بيسد   م  لبييني  م  طبيعي  ل  خدبير عنلي  خلطي   بيلنسب  أمي
for Windows  16,00 SPSS يل  كني  هي: 

 .مدغري لك  نقيط جمني   جمليبني ع ي  إلجيب ل  جلن  (1
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 : ألمر بيسد   م لقييم بيلدحلي   (2
Analyze– Non Parametrik Test–1–Sample K-S. 

 ذ   نذذ بقي .Asymp. Sig (tailed2-) ندذذيئ  مقيرنذذ   ريذذ  عذذ   لقذذر ر  ختذذيذ (3
 (.= α 0,05) أمهي 

 الفرضية اختبار .2
 Pearson Product Momentط اختبار االرتبا (أ

 عالقذي  إلجيذيي Pearson Product Momentط  الرتبي أسليب  سد   م يد 
ي ن ضذذذر ) Y  ملدغذذذري   و X  ملدغذذذري   بذذذني(  لدربعذذذي ) و ملسذذذيمهي  قذذذيي ونفذذذيذ

"Riduwan"، 73 :2011.) 
  لبيينذذذذذذي  مذذذذذذ  Pearson  الرتبذذذذذذيط  خدبذذذذذذير عنليذذذذذذ  خلطذذذذذذي   بيلنسذذذذذذب  أمذذذذذذي
 :يل  كني  هي for Windows  16,00 SPSS برنيم  بيسد   م

 .مدغري لك  نقيط جمني   جمليبني ع ي إجيب ل  جلن  (1
 .Analyze– Correlate – Bivariate : ألمر بيسد   م لقييم بيلدحلي   (2
 أمهيذ  نذ  ذ  بقي .Sig (tailed2-) نديئ  مقيرن   ري  ع   لقر ر  ختيذ (3

(0,05 α =.) 
 . الرتبيط معيم   رح (4

 

 .البسيط الخطي االنحدار اختبار (ب
أن  كشذذذذفتSuhayati" (92 :2010  )سذذذيحيييت" و" Sarwonoسذذذيرو ني "

 دغذذذذذريمل  لدذذذذذيب   ملدغذذذذذري تذذذذذريثري مذذذذذ ى قيذذذذذي  إىل يهذذذذذ ف  لبسذذذذذي   خلطذذذذذ   الحنذذذذذ  ر
 هذي بسذي  ل طذ  خل  حنذ  ر. مسذدق  مدغذري بيسذد   م تذيب  مبدغذري ويدنبذري ،مسدق 
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  خلطذذ   الحنذ  ر معييلذ .  ملسذذدق  ومدغذري و حذ  تذيب  مدغذذري علذ  حيدذيي حنذ  ر ال
 : لدييل  لنحي عل  للننيذ   لبسي 

 

Y= a + bX + e 

 البيان: 
 

Y =   ملدغري  لديب  
X =  ملدغري  ملسدق   

a = intersep, konstanta 

b = X دغري ثبي  مل ل   

e = قين  معيم   خلطري 
  لبيينذذي  مذذ   لبسذذي   خلطذذ   الحنذذ  ر  خدبذذير عنليذذ  خلطذذي   بيلنسذذب  أمذذي
 :يل  كني  هي for Windows  16,00 SPSS برنيم  بيسد   م

 .مدغري لك  نقيط جمني   جمليبني ع ي إجيب ل  جلن  (1
 .Analyze– Regression – Linier : ألمر بيسد   م لقييم بيلدحلي   (2
 أمهيذ  نذ  ذ  بقي  .Sig(tailed2-) ندذيئ  مقيرنذ   ري  ع   لقر ر  ختيذ (3

(0,05 α =.) 
 .مسيويي   الحن  ر  رح (4
 .(squareR)  لدح ي  معيم   رح (5

 


