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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 أ.تصميم البحث.

وسيلة بطاقة م طريقة التقليد واحلفظ بإن ىذا البحث حبث جتريب بفعالية استخدا 
 1الثانوية احملمدية يف املدرسة  تالميذيعاب املفردات العربية لدى الاالستذكار لرتقية است

" والصف ب" عاشراىل صفني ، يعىن الصف ال ةقسم الباحثتبكنبارو. ىف ىذا البحث 
ة تجريب وتستخدم الباحثة فيو طريقال ففي الصف كالصف الضابطي."ج" العاشر

ضابطي و ال تستخدم الباحثة الصف ال يفو  .ة بطاقة االستذكاروسيلالتقليد واحلفظ ب
 وسيلة بطاقة االستذكار.ا طريقة التقليد واحلفظ بفيه

 1.3الجدول
   Control Grou PreTest dan Posttest افيه ةتصميم البحث الذي يستخدم الباحث  

-Post الفصل
Test 

Treatment Pretest 

 T1 X To "ب" عاشرال

 T1 - To "ج" عاشرال

 

 ب. زمان البحث ومكانه

ث وأما مكان البح ه 1341\م   8112مارس-ينايرمن أما زمان البحث فهو بدأ 
 بكنبارو. 1احملمدية   الثانويةاملدرسة  ىو
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 ج. أفراد البحث وموضوعه

" يف ج" و "ب" عاشرصف ال تالميذس اللغة العربية و وأما أفراد البحث فهو مدر 
م طريقة التقليد بكنبارو.وموضوع البحث فعالية استخدا 1الثانوية احملمدية املدرسة 
يف تعليم اللغة فردات امل( لرتقية استيعاب Flashcard)وسيلة بطاقة االستذكار واحلفظ ب

 . العربية

 د. مجتمع البحث و عينته

يف املدرسة  عاشرصف ال تالميذحث ىي مدرسة اللغة العربية و أما جمتمع ىذا الب
  بكنبارو. 1الثانوية احملمدية 

 1.3الجدول 

 بكنبارو.  1الثانوية احملمدية يف املدرسة  عاشرصف ال تالميذجمتمع 

 تالميذعدد ال الصف الرقم

 23 "ب" لعاشرا .1

 23 "ج" عاشرال .8

 46 اجملموع

 بكنبارو. 1الثانوية احملمدية معلومات من إدارة مدرسة 
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 ه. أسلوب جمع البينات

 مجع البيانات على النحو التايل: ةتقني ةيف ىذه الدراسة، استخدم الباحث 

  أ. المالحظة 

 1العاشر حممدية املالحظة أن ننظر إىل الصف  ةالباحثيف ىذه الدراسة استخدم 
احثني ىو املالحظة بكنبارو استيعاب املفردات العربية. املالحظات املستخدمة قبل الب

 مباشرة باملوضوع قيد الدراسة. ةاملالحظ ةقوم الباحثتاملباشرة.حيث 

 ب. االختبار 

هنج وسائل اإلعالم. والثانية  محل االختبار مرتني األول تظاىرة أجريت قبل استخدام 
اختبار آخر,يقوم بعد االستعمال طريقة التقليد واحلفظ باستعمال بطاقة الوسيلة 

كم إتقان استخدام ىذا االختبار للباحثني احلصول على بيانات مثل درجات على  
العرب. االختبار ىو اختبار الشفوي واختبار كتايب.ويتم  تالميذاستيعاب املفردات ال

ار الشفوي الذي يقرأ وحيفظ / اكرر املفردات العربية تعلمت سابقا.يف حني أن اختب
 االختبار التحريري الذي أجرتو اإلجابة على األسئلة اليت مت إعطاء املعلم.

 ز. أسلوب تحليل البيانات

 حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة باستخدام الرم وز اآليت: .1

 باستخدام صيغة : العثور على نسبة من البيانات 

%100x
N

F
P  

  P نسبة مئوية : 

    Fالتكرار : 
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   N جمموع : 

 )جيد جدا(  % 81 - 100% 

 )جيد(   % 61 - 80%

 )مقبول( 41%-60%  

 )ناقص ( % 21 - 40%  

 1)ناقص جدا (   0% - 20%

(N<30)أما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام الرموز 
8 

(N≥30)   Test “t” 

To = 
     

√[
   
√   

]
 
 [

   

√   
]
 

 

 البيان :  

  T  :  .اختبار 

 mx: .املتوسط من املتغري 

  My    املتوسط من املتغري  : 

 Sdx : .اإلحنراف املعيار من املتغري 

 Sdy .اإلحنراف املعيار من املتغري : 

 N           .العينة : 
                                                             
1 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15 
2 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 208 
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  Xالرمز من االحنراف املعياري ملتغري  .1

    = √
∑ 3 

 
 

 Yملتغري املعياري االحنراف من الرمز .8

Sdy: √
∑ 8 
 

 

 رموز املتوسطة. .4

Mx = ∑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


