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 ثالفصل الثال
 منهجية البحث

 

 تصميم البحث .أ 
 Terka)لعبة ختمني العملعن فعالية  شبو التجرييبإن ىذا البحث حبث 

Aksi)كاملتغري استخدام الطريقة السمعية الشفويةبXكاملتغري  مهارة الكالم. و.Y 
ىذا البحث تقوم بو الباحثة يف الصف الثاين باملدرسة املتوسطة 

"   22. والعينة يف ىذه البحث الصف الثاين " العلوم بكنبارواإلسالمية بستان 
الطريقة ب(Terka Aksi)لعبة ختمني العمل  "كصف جترييب وتستخدم الباحثة فيو 

باستخدام الطريقة " كصف ضابطى  24، والصف الثاين " "السمعية الشفوية 
 Terka)العملاحلوار. وأما اهلدف من ىذا البحث فهو ملعرفة فعالية لعبة ختمني 

Aksi) الصف  تالميذلرتقية مهارة الكالم لدى باستخدام الطريقة السمعية الشفوية
 الثاين يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنبارو.

 1.3اجلدول 
 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلى الصف

TO X 3 الصف التجرييب
T 

TO - 2 الصف الضبطي
T 
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 البيان 
1

 T : الدرسيةاالختبار القبلى قبل تقدًن املادة 
X 

باستخدام Terka Aksi))املعلجة يف صفى التجرييب لعبة ختمني العمل:
 الطريقة السمعية الشفوية

 الصف الذي ليس فيو معاجلة: -
3

T :االختبار البعدى بعد تقدًن املادة الدراسية 
 هزمان البحث ومكان .ب 

تقوًن الباحثة بالبحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنبارو. وأما 
 م. 2137 أغوسطوسحىت  يويلزمان البحث فهو يف شهر 

 د البحث وموضوعهافر أ .ج 
" يف 24" والصف الثاين "  22الصف الثاين "  تالميذد البحث فهو افر أوأما 
لعبة فعالية "بارو. وموضوع البحثتوسطة اإلسالمية بستان العلوم بكندرسة املامل

لدى  لرتقية مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية الشفوية ختمني العمل
 . املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنبارو تالميذ

 مجتمع البحث و عينته .د 

صف الثاين يف املدرسة املتوسطة ال تالميذمجيع هو فالبحث ىذا  وأما جمتمع
. أما عينة تلميذ( 341بستان العلوم بكنبارو وعددىم مائة وأربعون )اإلسالمية 

ول ا، كما يف اجلداتلميذ( 61وعددىم ستون ) 24و  22البحث فهو الصف الثاين
 . 1.1و  1.2
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 3.2الجدول 
متوسطة اإلسالمية مدرسة الالالصف الثاني في  في التالميذمجموعة 

 باروبستان العلوم بكن
 المجموعة الصف رقم
 26 (23)3الصف الثاين  3

 11 (22) 2الصف الثاين  2
 27 (21) 1الصف الثاين  1

 11 (24)4الصف الثاين  4

 27 (25)5الصف الثاين  5
 341 العدد

 
 3.3الجدول 

سطة اإلسالمية الصف الثاني في مدرسة المتو  من تالميذ عينة البحث
 باروكنتان العلوم ببس

 المجموعة الصف رقم
 11 (22) 2الثاىن الصف  3
 11 (24) 4 الصف الثاىن 2

 61 العدد
 املرجع : املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنبارو

 ه البيانات مأخوذة من العينة العشوئيةىذ
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 جمع البياناتأدوات .ه 
 طريقة مجع البيانات يف البحث تتكون من طريقتني وىي كما تأتى :

 المالحظة .1
ة ستخدمكون للحصول على بيانات حول مترة سشااملالحظة املب

 املدريس طريقة السمعية الشفوية بالعبة ختمني العمل.
 اإلختبار .2

ىذا االختبار مستخدم جلمع البيانات املتعلقة مبهارة الكالم لدى 
توسطة اإلسالمية بستان العلوم يف الصف الثاين يف املدرسة امل التالميذ
 بارو.بكن

 تحليل البياناتطريقة  .و 
 آليت :املالحظة باستخدام الرمز احتليل البيانات ورمز 

  
 

 
 100: 

P   :ويةئنسبة م 

F  :التكرار 

N جمموع : 
 )جيد جدا( %311 - %83
 ) جيد ( %81 - %63
 ) مقبول ( %61  -%43 
 ) ناقص ( %11  - %23 
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 48) ناقص جيد ( %21  - %1 

 االختبارباستخدام الرموز اآلتيوأما تحليل البيانات المستخدمة فى  .ز 
(30N< )Test “t” 

   
     

√(
   

√  1
)

2

 (
   

√  1
)

2

49 

 : يضا اإل

T :اختبار 

Mx :من املتغري َعدَّلامل  

My :من املتغري َعدَّلامل  

SDx :اإلحنراف املعيار من املتغري  

SDy :راإلحنراف املعيار من املتغي  

N :العينة 

 الرقم الثابت: 1

 زمعياراحنرافالتغيريو رم

    √
∑ 3

 ̅
 

                                                           
48

Riduan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal 11. 
49

  Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012), hlm. 202. 
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 زمعياراحنرافالتغيريو رم

    √
∑ 3

 

 ̅

 

 ملعدلز و رم

   
  

 
 

 املعدلز و رم

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


