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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 تصميم البحث .أ

فعالية  الطريقة اإلنتقائية  حيدف إىل التشاق إن ىذا البحث حبث جتريب
 لرتقية استيعاب املفردات لدى طالب املدرسةة الفالنيلية وحبوسيلة الل

الثاين مبدرسة ىذا البحث ينفذ ىف الصف .بكنبارو املتكاملة الفتيةاملتوسطة
اىل صفني ، يعىن  ة، ىف ىذا البحث يقسم الباحث املتكاملة الفتيةاإلسالميةاملتوسطة

كصفتجريب ويستخدم   " و الصف الثاين "ج".الصف الثاين "ا"االصف الثاين "
والصف الثاين "ج"  . اللوحة الفالنيلية من خالل  فيو طريقة اإلنتقائية  ةالباحث

اللوحة من خالل الباحث فيو طريقة اإلنتقائيةكصف ضابطي و ال يستخدم 
 .الفالنيلية

 1.3الجدول 
 االختبار البعدى تصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيه

 االختبار البعدى املعاجلة االختبار القبلى الصف
 T1 X T2 الصف التجريب
 T2 - T2 الصف الضبطي

 
 زمان البحث ومكانه.ب

بكنبارو. "املتكاملة الفتية"اإلسالميةاملتوسطةتقوم الباحثة بالبحث يف املدرسة 
 م. 2117وأما زمان البحث فهو يف شهرجوين حىت جويل  .2117سنة 
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 ج. أفراد البحث وموضوعه
املدرسة  طالب الصف الثاين "ا" و"ج" يفمدرس و وأما أفراد البحث 

. وموضوع البحث فعالية استخدام بكنبارواملتكاملة الفتية" " اإلسالميةاملتوسطة
 لرتقية استيعاب املفردات العربية.ة الفالنيلية وحبوسيلة اللالطريقة اإلنتقائية 

 
 د. مجتمع البحث و عينته

درسة املتوسطة صف الثاين يف املالطالب ىذا البحث ىو  أما جمتمع
 .بكنبارواملتكاملة الفتية "  "اإلسالمية

 1.3الجدول 
 بكنبارو "المتكاملة الفتية"المتوسطة  في المدرسةمجتمع طالب صف الثاني 
 عدد الطالب الصف الرقم

 25 "أالثاين " 1
 25 "بالثاين " 2

 05 اجملموع
 .بكنبارو "املتكاملة الفتية"مدرسة املتوسطةمعلومات من إدارة 

عينة.  51صفني هلذا البحث الذى يتكون من  ةالباحث توأخذ
طلبا(.وتقنية مجع 25طلبا( و الصف الثاين "ب" ) 25يعنىالصف الثاين"أ" )

 46البيانات املستخدمة تقنية العشوائية البسيطة.
 

 أسلوب جمع البيانات. ه
 املالحظة .1

 ة الفالنيليةوحبوسيلة اللىذه املالحظة ملالحظة تنفيذ الطريقة اإلنتقائية 
 لرتقية استيعاب املفردات.
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Sugiyono,MetodologiPenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D , (Alfabeta : 

Bandung,3102) Hlm 23 
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 يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. ىذا االختبار
 

 ز. أسلوب تحليل البيانات
 حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظةباستخدام الرموز اآليت : .1

 
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 

N جمموع : 
 )جيد جد)%111 - %81

 ) جيد) %81 - %61 
 )مقبول(%61  - %41     

 )ضعيف) %41  - %21
 ) 47ناقص جدا) %21  - %1 

أما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام  .2
 :”Test “t( N<31الرموز)

   
     

√(
   

√  1)
2
 (

   

√  1)
2
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 البيان :
T : اختبار 

Mx : املتوسط من املتغري 
My : املتوسط من املتغري 
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Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian, (Bandung: Alfabeta, 3100), 

hlm. 01. 
42

  Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 3103), hlm. 316. 
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SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري 

N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 

 رموزمعياراحنرافيالتغيري

    √
∑ 2

 ̅
 

 رموزمعياراحنرافيالتغيري

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 
 رموزاملتوسطة

 

   
  

 
 

 
 رموزاملتوسطة

   
  

 
 

 
 

 


