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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
فعالية  البحث حبث كِمٌي بنوع البحث التجريب حتت املوضوعإن هذا 

مهارة القراءة يف تعليم اللغة لرتقية " هويقة السمعية الشفوية بلعبة "من استخدام الطر 
 .روكان هولو 4املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف العربية لدى التالميذ 

الباحثة بالبحث إىل امليدان للبحث البيانات مباشرة يف إحدى املؤسسات  توقام
. واختارت روكان هولو 4 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةيف التعليمية وهى 

سابع "ا" و الصف السابع الباحثة العينة يف هذا البحث صفني فهما، الصف ال
. يف "ب" كالصف الضبطى السابع ييبجتر "ا" كالصف  "ب". الصف السابع

يقة السمعية الشفوية بلعبة الطر  استخدامبتعلم التالميذ  تجريب كان املدرسةالصف ال
يقة السمعية لصف الضبطى ال تعلم املدرسة التالميذ استخدام الطر ا"، و هو"من 

 ."هوالشفوية بلعبة "من 
 والبعدي.فيه : اإلختبار القبلي وتصميم البحث الذي تستخدم الباحثة 

 البيان : 
T1 :.االختبار القبلى قبل تقدمي املادة الدراسية 

 االختبار البعدى المعالجة االختبار القبلى الصف

 To X T1 الصف التجرييب

 To - T2 الصف الضبطى
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T2 :.االختبار البعدى بعد تقدمي املادة الدراسية 
X انا يف الصفالتجرييب باستخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة "من :املعاجلة" 

 : الصف الذى ليس فيه معاجلة-  
 

 فرد البحث وموضوعهأب . 
املدرسة املتوسطة يف  التالميذ الصف السابعفرد البحث يف هذا البحث هو أ

يقة فعالية استخدام الطر . وموضوع البحث هو روكان هولو 4 اإلسالمية احلكومية
مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ لرتقية " هوالسمعية الشفوية بلعبة "من 

 .روكان هولو 4 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةيف 
 

 ج. زمان ومكان البحث   
 .روكان هولو 4 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةيف تقوم الباحثة بالبحث  

 .2112بري تو شهر اوك البحث فهو يفوأما زمان 
 

 مجتمع البحث وعينته . د

و أما عينته و أخذت الباحثة صفتني هلذا البحث الذي يتكون من 
"أ"  السابعأربعني تلميذا جمموعها. يعىن الصف  صفعشرين تلميذا من كل ال

 شخصا(. 21"ب" ) السابعشخصا( و الصف  21)
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 ه .طريقة جمع البيانات
 طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 

 املالحظة .1
 تالحظ الباحثة كاملدرسة    

 االختبار .2
 هذا االختبار باالختبار الشفهي.

 
 و.طريقة تحليل البيانات

 ورمز حتليل بيانات املالحظة باستخدام الرمز اآليت :
P نسبة مئوية  :    P=  

 
  1111 

f التكرار : 
N  :جمموع 

 جيد جدا(%11 - 1111 (
 ) جيد%11 - %11   (

 )مقبول(% 41 - %11
 )ناقص211 - 411  (
 1)ناقصجدا11 - 211   (

 

 ”Test “t( N<31وحتليل بيانات االختباربالرمز اآليت )

                                                             
1
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 1111), 

hal. 11. 
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√(
   

√  1)
2
 (

   

√  1)
2

2 

 اإليضاح :
T : اختبار 

Mx : املَعدَّل من املتغري  
My : املَعدَّل من املتغري  

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري  
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري  

N : العينة 
 الرقم الثابت : 1

 رموزمعياراحنرافالتغيري

    √
∑ 2

 ̅
 

 رموزمعياراحنرافالتغيري

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 رموز املعدل
   

  

 
 

 رموز املعدل
   

  

 
 

 
 

                                                             
1
Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1111), hal. 112. 


