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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
 Make A)تزوج البطاقة  طريقة تطبيقملعرفة يب يإن هذا البحث حبث جتر 

Match) املدرسة املتوسطة تالميذ  لدى العربية اللغة تعلم يف رغبة لًتقية
 فالص ، ومها:صفني الالباحثة العينة يف هذا البحث  تواختار  .بكنبارو 2حممدية 

تطبيق طريقة تزوج  فيه الباحثة ستخدمتيب و يتجر الصف التلميذا(. ك 25")ج" الثاين
الضبطي تستخدم صف التلميذا( ك 25" )أ" الثاين فالصو  (Make A Match) البطاقة

 .(Make A Match) تزوج البطاقةالطريقة غري يف الباحثة 

 :اإلمتحان القبلي والبعدي ةالباحث فيه ستخدمتو تصميم البحث الذي 

 االمتحان القبلي معاجلة االمتحان البعدي

T۱ X 

(Make A Match) 
To 

T۱ 

- 

تزوج الطريقة غري )
 Make A) البطاقة

Match)) 

To 
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 زمان البحث ومكانه .ب 

أما مكانه فهو  ه. ۱٣٤9 /م 2٢۱8مارس يف البحث هذا الباحثة  تفبدأ
 .بكنبارو 2تالميذ املدرسة املتوسطة حممدية 

 وموضوعهأفراد البحث  .ج 
املدرسة احملمدية " يف ج"أ" و " الثاين صفال ي التالميذهفأفراد البحث أما 
 (Make A Match)تزوج البطاقة  طريقة تطبيق ه. وموضوعباكنبارو 2املتوسطة 

 2املدرسة املتوسطة حممدية تالميذ  لدى العربية اللغة تعلم يف رغبة لًتقية
 .بكنبارو

 مجتمع البحث وعينته .د 
تالميذ املدرسة يف  الثاين فكل تلميذ الص مهفاجملتمع يف هذا البحث أما 

 تلميذا. 5٢ عددهمو . بكنبارو 2املتوسطة حممدية 
 باكنبارو 2المدرسة المحمدية المتوسطة  التالميذ مجتمع

 صفعدد ال تالميذعدد ال صفال الرقم
 األول

 وضوح

 25 "أ" الثاين ۱
5٢ 

 مراسل
 مراسل 25 "ج" الثاين 2

 

 .باكنبارو 2املدرسة احملمدية املتوسطة  :  معلومات من3.٤
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تلميذا.  5٢ن صفني هلذا البحث الذى يتكون مال ةالباحث توأخذ
تزوج الطريقة غري تطبيق استخدام تلميذا( ب 25"أ" ) الثاين فالصيعٌت 

 استخدامتلميذا( بدون 25" )ج" الثاين فالص. و (Make A Match) البطاقة
 (Make A Match) تزوج البطاقةتطبيق طريقة 

 أدوات البحث .ه 
 . املالحظة3
 ال نعم المالَحظة الرقم
   تقول السالم إىل التالميذاملدرسة  3

   .املادة من واألهداف املؤشرات تبلغ املدرسة 2

   املدرسة يشرح املواد التعليمية و املفردات ٤
   املدرسة متابعة وشرح معناها ٣
   اإلجابة وبطاقات األسئلة بطاقات تستعد املدرسة 5

   فرقتني إىل التالميذ تقسم املدرسة 6

   األوىل الفرقة إىل األسئلة بطاقات تعطى املدرسة 7

   الثانية الفرقة إىل اإلجابة بطاقات تعطى املدرسة 8

 زوج طلب إبداء عالمة هلا الصفارة تنفخ املدرسة 9
 البطاقات

  

   ملناقشة التالميذ إىل الوقت تستعد املدرسة 3٢
   التالميذ أنشاطة تراقب املدرسة 33
   املدرسة تعطى القيمة للفرقة األوىل و الثانية 32
   تقدميهم على التقدير التالميذ تعطى املدرسة 3٤
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   امجاليا الدرس تبني املدرسة 3٣

املدرسة تطلب التالميذ أن يسألوا عن املاّدة الدراسة الىت  35
 تعلموها السابقة

  

   املدروسة الدرس عن التالميذ إىل تسأل املدرسة 36

37 
 باملادة التعليم يستمر أو التعلم تعيني تعطي املدرسة
 األخرى

  

 
 انيستب. اال۲

NO PERTANYAAN 
SKOR 

ST T S R SR 

 1 
Pertama kali saya melihat 

pembelajaran ini, saya merasa senang 

     

2 
Saya merasa senang mengikuti 

pembelajaran dari awal-akhir  

     

3 
Saya tertarik dengan metode yang di 

ajarkan guru 

     

4 
Saya mendengarkan materi yang 

disampaikan dengan cermat 

     

5 
Ketika pembelajaran dmulai saya 

langsung memusatkan konsentrasi 

     

6 
Saya datang tepat waktu dalam 

pembelajaran bahasa arab 

     

7 

Setelah mempelajari pelajaran ini 

saya percaya bahwa saya akan 

berhasil dalam tes 

     

8 Saya akan lebih giat belajar      

9 

Saya berharap diakhir pembelajaran 

mampu menjawab semua petanyaan 

dari guru 

     

11 
Saya terdorong untuk menjawab 

pertanyaan dari guru 

     

11 
Pembelajaran ini menarik perhatian 

saya 

     

12 
Pembelajaran ini membuat saya puas 

terhadap hasil yang telah saya capai 

     

13 
Saya merasa optimis ketika 

mengajukan pertanyaan kepada guru 
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14 
Saya yakin akan mahir berbahasa 

arab 

     

15 
Saya mengerti tujuan pembelajaran 

ini 

     

16 
Saya takut/ khawatir jika tidak 

memahami materi yang dijelaskan 

     

17 Saya peduli dengan teguran guru      

18 
Saya bertanya kepada guru tentang 

sesuatu yang tidak saya ketahui 

     

19 Saya mendengarkan penjelasan guru      

21 
Saya merasa termotivasi mengikuti 

proses pembelajaran 

     

 جمع البيانات .و 
 مجع البيانات يف هذا البحث كما يلي:  لوباأس
 املالحظة .3

هبا الباحثة ملعرفة الطرق على نظريات و خطوات استخدامها اليت قامت 
 يف عملية التعلم باستخدام قرطاس املالحظة املصنوعة للباحثة.

 انيستباال  .2
 تعلم اللغة العربية لدى التالميذ. رغبةان ملعرفة ترقية يستباال اهذ  

 تحليل البيانات .ز 
باستخدام  املالحظةيف ضوء  تستخدمها الباحثة اليتطريقة حتليل البيانات   .3

 الرمز اآليت :
  

 

 
 111: 

P    نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N جمموعة : 
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 تطبيق طريقة تزوج البطاقةاستخدام  عيار ملعرفةاملة مخس ةالباحث تستخدما .3

(Make A Match)  يف  تالميذلًتقية رغبة التعلم يف تعلم اللغة العربية لدى
 , منها :الصف التجرييب

 ( جيد جدا% ) 3٢٢-%  83 .1
 ( جيد% ) 8٢ -%  63 .2
 ( مقبولة% ) 6٢ -%  ٣3 .3
 ( ناقص% ) ٣٢ -%  23 .4
 ) 3ناقص جدا% ) 2٢ -%  ٢ .5

تعلم اللغة التالميذ يف  نوعية الرغبة لدى عيار ملعرفةمخسة امل ةالباحث تستخدم. ا٤
 , منها :Make A Matchطريقة باستخدام  العربية

 المعيار النتيجة المرحلة الرقم
جدا عالية  .1  5 X 2٢ =3٢٢ 83-3٢٢ 
 63-8٢ 8٢= X 2٢ ٣ عالية  .2
 ٣3-6٢ 6٢= X 2٢ ٤ واسطة  .3
 ٣٢-23 ٣٢= X 2٢ 2 دانية  .4
جدادانية   .5  3 X 2٢ =2٢ ٢-2٢ 

 

                                                           
1
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 4١11), h. 12 
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اليت استخدمتها الباحثة ملعرفة الفرق املعني يف ترقية رغبة بني  طريقة حتليل البيانات. ٣
 ان باستخدام الرمزيستباملستخدمة ىف اال الصف التجرييب والصف الضبطي يف ضوء

(N<31 )Test “t”: 
   

     

√(
   
√  1

)
2

 (
   

√  1
)

2

2 

 
 : البيان

T      : اختبار 
Mx          : املتوسط من املتغري x 
My          : املتوسط من املتغري y  

SDx        : إحنراف املعيار من املتغري x  
SDy         : املعيار من املتغريإحنراف   y 

N  : العينة 
 الرقم الثابت:              3

 رمز معيار احنرايف التغيري

    √
∑ 2

 ̅
 

 رمز معيار احنرايف التغيري

    √
∑ 2

 

 ̅

 

                                                           
4
 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 4١14), h. 4١2 



01 
 

 املتوسطة  رمزال
   

  

 
 

 

 

 املتوسطة رمزال
   

  

 
 

 

 هذا البحث يف  t3 مرتفع منف  to  : أما نتيجة ذلك الرمزاخلالصة من 
 فيما الرمز الباحثة استخدمت التالميذ لدى أدىن أو أعلى  التعلم رغبة ترقية ملعرفة  .5

 :يلي
 

Eta Squared:  2

 2 ( 3  2) 2  
 

 : اإليضاح
 = ضعيف٢.٢3
 = واسط٢.٢6
 = عايل3٣.٢

 
 


