
36 

 

M Agus Badrudin Riyadul Fatah, 2013 

HUBUNGAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR’AN TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 الباب الثالث 

البحث طريقة  

هنتوعي  أ. موقع البحث ومجتمعه   

 موقع البحث . ١

احصيل ال  ماررة قااةة الرانن وتارباو والعالقة بٌنويف ىذا البحث عن 

درسة ادلاوسةة ادلادلوقع يف أخذ البرحث  الدراسي يف تدريس اللغة العابية

 ١٧مناة   دونج اليت ترع يف الشررع فرحالوان بيالترنجبرن PGII2احلكومية 

 برندونج جروا الغابية. 

 ثجماع البح. ٢

 PGII 2درسة ادلاوسةة ادليف  االميذيف ىذ البحث ىم تل ال اجملامع

برندونج. وذتا أن  71مناة رنج ت  بيالوان برندونج ادلوقع يف شررع فحال

السكرنية الكثًنة فيؤخذ العينرت يف ىذا البحث عينة ادلوتل احملارج من السكرنية 

 ادلوجودة.
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 نةالبحث. عي  ٣

درسة ادلاوسةة ادلالاالميذ يف لبحث فام ىذا ا أفااد العينة يفمر وأ

PGII 2  ربطرل 02وجمموعو  " أ " فصل السربعلبرندونج ل. 

تصميم البحث المتغير وب.  

 رتتب من ادلاغًنين تمر يلي4 وىذا البحث ي 

 ماغًن )س( يعين ماررة قااةة الرانن وتارباو .7

 ة احصيل الدراسي يف تدريس اللغة العابيالماغًن )ص( يعين  .0

 تمر يلي4   وأمر تصميم ىذا البحث فاصو ر

          r    

 

 4 ادلالحظة  

Xاو(4 ماغًن ادلسارل )ماررة قااةة الرانن وتارب 

Y( ال4 ماغًن الاربع )احصيل الدراسي يف تدريس اللغة العابية 

X Y 
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 ةعالقة البسيةليف السربق ىو قيمة ادلعرمل ل rمرصود الامز 

ساعةي  rيل البيرنرت بةايرة اإلحصرة. تلك الريمة احملسوبة يف حتل

 ( وX) ماررة قااةة الرانن وتارباوماغًن الريمة بردر مر أبعد العالقة بٌن 

 (.Y) احصيل الدراسي يف تدريس اللغة العابية الماغًن 

 Pearson Productالسربرة يعين برساعمرل الامز  rالريمة و لبحث 

Moment4و ىو تمر يلي , 

   

  





})(}{)({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

 
  

 4ادلالحظة 

rxy   =معرمل العالقة 
n  =مجلة ادلساجيب 

∑XY  = مجلة الضابX و Y 

∑X   =مجلة الريمة X 

∑Y   =مجلة الريمة Y 

∑X
 الرتبيعية Xمجلة الريمة  = 2

∑Y
 الرتبيعية Yلريمة مجلة ا = 2

 (4711 0223)سوغيونو,  
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البحث طريقةج.   

( على أن مناجية البحث من أفضل 7332493وذىب سورامحد )

رود الفاوض ع خابررالةايرة ادلساعملة للحصول على األغااض مثال ال

 ات ادلعينة.و دبرساخدام الةايرة واال

الرانن وتارباو  قااةة دلعافة العالقة بٌن ماررة  الغاض من ىذا البحث ىو

 ". Yتدريس اللغة العابية تردلاغًن " احصيل الدراسي يفال" و xتردلاغًن "

ل العالقة بٌن ادلاغًنين حمارجر للحصول على الغاض السربق, فكرن حتلي

ليار. ولاكون العالقة بٌن ادلاغًنين واضحة منظمة و واقعية، فرساخدام ىذا إ

. البحث برلةايرة الوصفية برالقرتاب االر   تبرطي 

وترنت ىذه الةايرة تصو ر الواقعة وحرلة ادلاغًن عن عالقاو ونشةاو 

ومواقفو ورائو وأنشةاو الاواصلة ونثاه من حردثة واحدة. وصو ر البحث عن 

درسة ادلاوسةة احلكومية ادلصف  السربع " أ " يف الدرجة اسايعرب تالميذ 
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PGII 2 صيلام الدراسي يف برندونج على ماررة قااةة الرانن وتارباو وحت

 بحث العالقة بٌن ادلاغًنين دلعافة مردار العالقة بينامر.لتدريس اللغة العابية. مث 

البرحث جلمع البيرنرت فاي الةايرة  ر يساخدماأمر طايرة البحث اليت 

رتبرطي. وىي طايرة مساخدمة للبحث يف احلوادث الوصفية برالقرتاب اال

ىذا الزمرن. وترنت العملية تشامل على الاحليل الواقعية أو احلرل الذي يرع يف 

 والبحث عند مجعو وتاتيبو. 

( أن الةايرة الوصفية ىي الاحليل الذي 0222وقدمو امحد سوىًنمرن ) 

صفية تأخذ يسعي لاصويا بردرة واحلردثة والواقعة اليت ترع يف احلرل. والةايرة الو 

   مر عند إجااة البحث.ت  ةردلسرئل الواقعيب ىامرم ادلشكلة أو تاتيز اال

جرائيد. التعريف اإل  

الافسًن عن موضوع  جاائي يف البحث يرصد لابرعد خةأالاعايف اإل 

الدين قرل قما . ةثلة ادلبحو أيضر على موضوع أسرس ادلسأ البحث ادلؤثا

إلشررة  اماغريا يف علوم االجامرع تكون اصةالحر ن العرمة ( أ١٩٨٢4٥٧)
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سم ادلوضوعة و إبل االصةالح أ ةاسرويادلادلوضوعة حد. و ادلرصود الواأ اويةاحمل

 اغًنة، والعكس لو تكون اصةالحر ماسروير بل دلرصود ماغًن. ادل

 4 الصةالح ادلذتور ىوالاعايف من ا واجاائيةموضوع ادلوجود منرسب لل 

 . مهارة قراءة القرآن١

لكاربة. وظيفة لغة العابية مبعىن قدرة اإلسامرع والاكلم والرااةة واالماررة 

 (١٩٨٧4٢٢اللغة ىي تآلة ادلواصالت إمر مبرشاة أو غًن مبرشاة )ترريغرن،

د اإلسامرع، ويف دور بع ةنشةة اللغوية ادلفاوحاأللرااةة ىي عملية ا

 (٢١١٢)تًنانأوايت4 ليس لو مسرومنشةة ووظيفة الرااةة ىي شيئ الرتبية، األ

د صلى اهلل عليو وسلم وقااةتو والرانن ىو تالم اهلل ادلنزل على النيب حمم

  .(Depag, RI: 1989)ىي عبردة 

ذا  الالميذ يردر على قااةة الرانن إ لك ادلرصود يف ىذا البحث ىووبذ

 ظو.ف  احلاوف وىو قردر يف تل فترن الالميذ يعا 
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 . مهارة الكتابة٢

ن يساةيع النرس الرااةة األلة ادلام سوى الرااةة. وبعد أ الكاربة ىي علم 

ىل تنمية ادلاررة ادلساماة من الرااةة. الكاربة حتارج إيساماه ليدرب الكاربة. و 

 .(١٩٩٢باأويا )

 يررل الالميذ من ماررة الكاربة يف ىذا البحث ىووىكذا ادلرصود  

 مالة.يكاب جيدا ماتبر وإ الرردر يف تاربة العابية

 لغة العربية التدريس تحصيل الدراسي في ال. ٣

لك الادريس باعديل أو تعزيز السلوك من خالل اخلربة يعاف عما ىرمر 

ن الادريس ىو النشرط على أ wingkel(. و وفرر ل ١٩٩٦4٣٦)ىرمرلك،

العرلي أو النفسي الذي يررم يف الافرعل النشط مع البيئة اليت تؤدي إىل 

  (. ١٩٨٣4٥٥،wingkelتغيًنات يف فام ادلعررف أو ادلاررات و ادلواقف. )

لغة العابية بعملية تغيًن خربة الاالميذ، واللغة الدريس وىكذا يعاف ت

 واد الاعليمية.ردلالعابية ت
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البحث . أدواته  

البحث يف ىذا البحث للحصول علي البيرنرت،  اساخدم البرحث أدوات

البحث ادلساخدمة تمر يلي4  أدواتو   

عملية  تماجع يف  ر يساعملااخلةة الادريس اليتالاعليمية، يعين  دواتاأل(. ١

  الادريس. 

عن ماررة قااةة الرانن وتارباو. وخيارب ىذا  خابررالاثمٌن، ىي اال أدوات(.٢

 دلعافة تيف ماررة قااةة الرانن وتارباو.  خابرراال

 الاوثيرة أدوات(. ٣

للحصول على البيرنرت عن موقع جغاافية  دواتاساعمل البرحث ىذه األ

ادلدرسٌن و ادلوظفٌن،  االميذ، عددادلدرسة، ترريخ تةويا ادلدرسة، عدد ال

 ل أسرسية ادلدرسة و نايجة الارايا ادلاعلق برلبحث. ركوسيلة وىي

 

 



44 

 

M Agus Badrudin Riyadul Fatah, 2013 

HUBUNGAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR’AN TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

دواتعملية تنمية األو.   

ادلفصل واجليد  أدواتىذا البحث وللوصول على  اخابررويف تأليف  

 فيمر يلي4  دلذتورا دواتجياي على خةوات لانمية األ

 اجارمواد الدرس اليت سان ثبرتإ (7

ذ يف ذي جيب للالمياليةرلع البرحث ادلردة عن قااةة الرانن وتارباو  (0

 اسايعربو.

 خابرراال أدوات صنرعة تصميم (9

 ىل الاصميم وصنرعة مفارح اإلجربة.إ نردمس خابررتأليف اال (4

إىل  ادلوجود مسنردالسؤال  اخابرر البرحث مع ادلشاف عن شروري (1

 الاالميذ. ىل أن خيارب إ الاصميم قبل

 دواتاأل اخابرر (6
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يؤدي شاطرن ومهر الصحة والثرة  ينبغي للمريرس اجليد أن

جلمع البيرنرت  دواتن يساخدم األقبل أ ذلك(. فل٢١١٧4١٢٣)فوروانةر،

 الصحة وثراو ودرجة الصعوبة وقوة الامييز للسؤال. ن خياربأ ينبغي للبرحث

درسة ادلصف الثرمن يف لا لىل عشاين تلميذإ خابرراال أدواتاب البرحث وجي

يف جمموعة عينة برندونج الذين ال يشاملون  PGII 2ادلاوسةة احلكومية 

 قااةة الرانن وتارباو.  البحث وقد درسوا عن

 قوة الامييز4 الصحة والثرة، درجة الصعوبة و  اخابرروبرلاريل ىو بيرن عن 

 الصحة اخابرر. ١

 Product Moment4موز فرلبرحث يساخدم الا  دواتحة األودلعافة ص 

 
 (4011 0223سوغيونو )

 4ادلالحظة 

rxy   =معرمل العالقة 
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n  =مجلة ادلساجيب 

∑XY  = مجلة الضابX و Y 

∑X   =مجلة الريمة X 

∑Y   =مجلة الريمة Y 

∑X
 الرتبيعية Xمجلة الريمة  = 2

∑Y
 الرتبيعية Yمجلة الريمة  = 2

ن تبًنا أو صغًنا لاكون قردرة على ( أ4011 0223ورأى سوغيونو )

 تردمي تفسًن دلعرمل االرتبرط، ميكن أن يسرتشد يف اجلدول الاريل4

 3.1الجدول 

 توفير مبادئ توجيهية لتفسير معامل االرتباط

 فرصل معرمل ادلساوى من العالقة
 2،733-2،22 قليل جدا
 2،933-2،02 منخفض
 2،133-2،42 ماوسط
 2،133-2،62 قوي

 7،222-2،22 قوي جدا
 

 وىو ترلاريلuji-t 4مث اسابدلت نايجة معرمل االرتبرط إىل الامز 
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 4ادلالحظة 

t  4 قيمةt ( احلسربthitung) 

r ( 4 معرمل االرتبرطkoefisien korelasi) 

n 4 جمموع مشررتي الاجابة 

فيكون معرمل السؤال صحيحر وإذا ترن  thitung>ttabelاجيربية و  thitungمث إذا ترن 

thitung  سلبيةthitung  ttabel  وحصلت على صحيحفيكون معرمل السؤال غًن ،

 .n-2=(dk) مع درجرت احلاية مساوى ثرة 

 .ANATES VERيساخدم البرحث طايرة  واتاالصحة ىذه االد اخابررويف 

4.0.9 

 الثرة اخابرر. ۲

)اريكونةر،  خابررالإثبرت حرصل ا الثرة ىي ادلاعلرة مبسألة  

األداوات ادلوثوقية يف ىذا البحث برساخدام ترنية  خابررال(. و 0277426

 وىو تمر يليSpearman Brown 4قةعارن برلامز 
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       =   

 الافصيل4

ri 4 الثرة الداخلية لكل األداوات 

rb  4 ارتبرطProduct Moment النصف الثرين و بٌن النصف األول 

 (.4913 0277)سوغيونو، 

 % وىو تمر يلي14الثرة برساخدام مساوى الداللة  اخابرراحلكم يف 

 األداوات موثوقية. تفكرن rtabelأترب من قيمة  rhitungقيمة  تإذا ترن (أ 

وات غًن األدا تفكرن rtabelأصغا من قيمة  rhitungقيمة  تإذا ترن (ب 

 موثوقية.

 ANATES VER. 4.0.9يساخدم البرحث طايرة  دواتثرة ىذه األ خابرراويف 

 درجة الصعوبة  . حتليل۳

ب، أم ماوسط، أم سال. رجة الصعوبة دلعافة ىل السؤال صعإن حتليل د

وىو بةايرة حتليل االفرتاح الذي قد أجرب صحيحر من تل األسئلة. بنرة على 

 لامز4ذلك، يساخدم البرحث ا
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  الافصيل4
P 4 مريرس الصعوبة 
B   4 عدد ادلشررتٌن الذين جييبون السؤال صحيحر 
Js  (4022 0223)أريكونةو،  ٌن4 جمموع ادلشررت 

 ادلعريًن الارلية4 يد درجة الصعوبة ميكن اساخداملاحد

 3.2الجدول 

 درجة الصعوبة

 روميالا النسبة عن صعوبة االسئلة
 صعب 2,22-2,92
 ماوسط 2,92-2,12
 سال 2,12-7,22

 (4072 0223)أريكونةو، 

 ANATESيساخدم البرحث طايرة  دواتصعوبة ىذه األدرجة  اخابررويف 

VER. 4.0.9 

  . قوة الامييز٤
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ىي قدرة السؤال على متييز الاالميذ الذين لديام الردرة الفرئرة من الاالميذ 

 (.4077 0223أريكونةو، )  دلنخفضةالذين لديام الردرة ا

الامز الاريل4 ميكن اساخدام قوة الامييزحلسرب   

 

 4ادلالحظة 

 4 عدد ادلشررتٌن ادلمارزين الذين جييبون األسئلة صحيحر 

 4 عدد ادلشررتٌن ادلنخفضٌن الذين جييبون األسئلة صحيحر 

 4 عدد ادلشررتٌن ادلمارزين 

 4 عدد ادلشررتٌن ادلنخفضٌن 

 4 نسبة ادلشررتٌن ادلمارزين الذين جييبون األسئلة صحيحر 

)أريكونةو، ن جييبون األسئلة صحيحر 4 نسبة ادلشررتٌن ادلنخفضٌن الذي 

0223 ،079.) 

 م الاحصيل من درجية الصعوبة برلاصميم تمر يلي4مث يص
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 3.3الجدول 

 قوة التمييز

 الارومي مريرس الامييز
 السليب Dجة من الاخلص من ناي ال بد Dالسليب4 

D < 0,20 قبيح 

 

 مربول

 

 جيد
 جيد جدا 0,40

 (.072، 0223أريكونةو، )

 .ANATES VERيساخدم البرحث طايرة  دواتىذه األ قوة متييز اخابررويف 

4.0.9 

 ز. تقنية جمع البيانات

ترنية مجع  البرحث خدمايسعلى البيرنرت يف ىذا البحث  وللحصول 

 يمر يلي4 ف البيرنرت
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. والنظايرت شكلة البحثىي مجع ادلواد أو النظا ادلنرسب دل. دراسة ادلكابة و ١

واحلرصل  ن دراسة اللغة العابية.اجملموعة ىي عن ماررة قااةة الرانن وتارباو وع

 سرسر يف عملية البحث.من دراسة ادلكابة يكون أ

 . إثبرت موضوع البحث٢

ادلكاوب عن ماررة قااةة  اخابرروىي خةة الادريس و البحث  أدوات. صنرعة ٣

 . الرانن وتارباو

 عن ماررة قااةة الرانن وتارباو خابرراال. ٤

احصيل الدلعافة قيمة ف السربع " أ " صلرر تشف درجرت الاالميذ لياساع. ٥

 ساوى الثرنية.ادليف  الدراسي يف تعليم اللغة العابية

احصيل الدراسي يف المرررنة قيميت ادلاوسط )ماررة قااةة الرانن وتارباو و . ٦

 تعليم اللغة العابية(

ظاوف و انظيم ال ذا البحث ىي البيرنرت ادلاعلررت هبيكرلالاوثيرة يف ى.  ٧

 وادلوظف والاالميذ.ادلدرس 
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 ث. تحليل البيانات

من عملية تبسيط البيرنرت على شكل ساولة للرااةة  حتليل البيرنرت ىو 

والافسًن. ويف ىذه العملية يساخدم االحصرئية ووظيفاار لابسيط بيرنرت 

 االبسط واالسال للفام. اخبررالبحث الكبًن عدده لاكون 

 4 مر ترنية حتليل البيرنرت فيمر يليوأ 

 ةقيمة األساسيالقيمة المعدل و التباين و  .1

الريم جيب  ىو  حنااف ادلعيرريالا قيمة ادلعدل و الابرين و

الربلي. والاموز دلعافاار ىي   خابررمعافاار ترخلةوة األوىل لاحليل اال

 تمر يلي4

 الامز لبحث قيمة ادلعدلة (أ 

Me =  

 4ادلالحظة 

Me  ( 4 ادلعدلMean) 
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∑   4Epsilon )العدد( 

 nحيت  iإىل  4x قيمة   

n  صرشخ4 عدد اال 

 (443 0277)سوغيونو، 

 الابرين ادلعردلة حلسرب (ب 

 
 4ادلالحظة

 الابرين4     

 رتع االحناافجمموع ماب4   

n    (411 0277 )سوغيونو، العينة 4  أعضرة 

 حنااف األسرسيالا ادلعردلة حلسرب (ج 

s =  
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 4ادلالحظة

S     حنااف األسرسيال4 ا 

 رتع االحنااف4 جمموع ماب  

n    العينة 4 أعضرة 

 (411 0277)سوغيونو، 

 رتباطاإل اختبار .2

االرتبرط لاعيٌن ىل جنس العينة مضمون يف جنس  اخابررينفع 

الربلي من  خابررإذا ترن اال   ة.يلالعينة االرتبرطة أو العينة ادلسار

ةر، فرلعينة مضمون يف جنس العينة اجايبية و الضربةة ماتبموعة الاجمل

اجملموعة البعدي من  خابررالربلي واال خابرراالرتبرطية. و إذا ترن اال

ًن ارتبرط، فرلعينة مضمون يف جنس العينة الاجايبية و الضربةة غ

 ادلسارلية.

 خابررسيعٌن رمز اإلحصرة ادلنرسب بو.العافة جنس العينة، مب

 تمر يليProduct Moment 4من جمموعاٌن برساخدام رمز  االرتبرط
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 4دلالحظةا

 yو ماغًن  4x ارتبرط بٌن ماغًن  

x   4 

y   4  ،(4002 0277)سوغيونو  

 تسويةال اختبار .3

موعة اجملالربلي يف  خابررىو دلعافة توزيع اال اسويةال اخابرر

تاعيٌن ترنية اسوية  ال اخابررالاجايبية والضربةة. و ينفع الاحصيل من 

البيرن  أن على اسويةال اخابرردل إلحصرة يف اخلةوة الارلية. وإذا ا

رساخدام االحصرة ادلعردلي. توزيع البيرن طبيعير، فرخلةوة الارلية ىي ب

أن توزيع البيرن  غًنطبيعي، فرخلةوة الارلية  علىاسوية ال اخابرردل وإذا 

 ىي برساخدام االحصرة غًن ادلعردلي.
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 Chi Kuadratيف ىذا البحث برساخدام اسوية ال اخابرروأمر 

(  رمز تمر يلي4 (

 =  

 4ادلالحظة 

 4 عدد البيرن من حتصيل ادلااقبة   

 n 4 نسبة الاوسيع من تل اجملرل و تضاب ب   

 و  4 الفاق بٌن بيرن   

 (427 0277سوغيونو، )

% تمر 1برساخدام مساوى الداللة اسوية ال الارايا يف اخابرر

 يلي4

الاسم البيرين فاوزيع البيرن غًن   أترب من  ةبسو احمل  ترنإذا   (أ 

 طبيعي

الاسم البيرين فاوزيع البيرن   أصغا من  ةبسو احمل  ترن إذا   (ب 

 طبيعي
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 التجانس اختبار .4

من  يالربل خابرراالالاجرنس دلعافة ىل قيم  اخابررينفع 

 خابررو سيعٌن ىذا االموعة الاجايبية والضربةة ماجرنسر أم ال. اجمل

يف فاق  بٌن ادلاوسةٌن ال خابررالاجرنس اساخدام الامز ادلنرسب ال

 الربلي. خابرراال

 F اخابررالربلي ىو برساخدام  خابررالاجرنس يف اال اخابرر 

 ( رمزه تمر يلي47424 0277عند سوغيونو )

F =   

 4ادلالحظة 

F 4 الاجرنس 

 4 الابرين األترب 

 4 الابرين األصغا 

 % تمر يلي14الاجرنس برساخدام مساوى الداللة  اخابررالارايا يف 
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فكرن البيرن غًن  الاسم البيرين  Fأترب من  احلسرب F  ترن  إذا (أ 

 ماجرنس

فكرن البيرن  الاسم البيرين  Fأصغا من  احلسرب  Fترن  إذا (ب 

 .ماجرنسر


