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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 

ىذا البحث يتكون من الكمي. ىذا البحث حبث ذبرييب بنوع  نإ 
اشرة بلعبة طريقة اؼببالفهو فعالية استخدام (X)أوال اؼبتغَت اؼبستقل  تغَتين،اؼب

فهو (Y)وثانيا، اؼبتغَت التابع  (Bertanya Gambar)األسئلة عن مضمونة الصورة
 ٕاغبكومية  لثانوية يف اؼبدرسة ا الباحثة م بوو قتىذا البحث لكالم.مهارة ا

 ثالث "علم ال صف: الصفُتيتكون من ال لبحثىذا اتامبانج دبنطقة كمبار.
 ثالث "علم ال صف. ال(ٗ" )اإلجتماعية ثالث"علم ال صفوال (ٔ" )اإلجتماعية
 األسئلة عن مضمونة الصورةطريقة اؼبباشرة بلعبة الاستخدام ب( ٗ")اإلجتماعية

(Bertanya Gambar) بدون ىذه  (ٔ" )اإلجتماعيةصف الثالث "علم وال
  .عبةاؼبعا

 2.2الجدول 
االختبار القبلى فيه  ةستخدم الباحثتوتصميم البحث الذي 

 عدىواالختبار الب

 االختبار البعدى المعالجة االختبار القبلى الصف

T0 XT1 الصف التجرييب

T0-T2 الصف الضبطى
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 البيان:

: T1 االختبار القبلى قبل تقدًن اؼبادة الدراسية 

 X األسئلة عن طريقة اؼبباشرة بلعبة ال:اؼبعاعبة يف الصف التجرييب استخدام
(Bertanya Gambar) مضمونة الصورة

 الذي ليس فيو معاعبة: الصف  -

T2االختبار البعدى بعد تقدًن اؼبادة الدراسية : 

 البحث زمان ومكان .ب 
يف أما مكانو . و ٕٛٔٓبتمرب سنة س -يويلالباحثة البحث من  تفبدأ

  تامبانج دبنطقة كمبار. ٕاغبكومية  لثانويةاؼبدرسة ا

 البحث أفراد وموضوع  .ج 
( ٔ" )اإلجتماعية"علم ثالث ال صفال يف تالميذو د البحث فهافر أوأما 

. وموضوع البحث دبنطقة كمبار تامبانج ٕاغبكومية  يف اؼبدرسة الثانوية( ٗ) و
 Bertanya) األسئلة عن مضمونة الصورة طريقة اؼبباشرة بلعبةالاستخدام فعالية ب

Gambar)  ٕلًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية تامبانج 
 كمبار.  دبنطقة

 البحثة عينمجتمع و   .د 
ؾبتمع البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من ؾبتمع 

يف اؼبدرسة ثالث الالصف  تالميذوأما ؾبتمع البحث فهو صبيع  ٛٗالبحث .
 تالميذ. ٕٖ٘وعددىم . تامبانج دبنطقة كمبار ٕاغبكومية ثانوية ال
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 .(Purposive Sampling)الغرضية العينة  فهي ستخدمةاؼب أما عينة البحث
 ٔٙ وعددىم .(ٗ( و)ٔ" )اإلجتماعية"علم  الثالصف الث من فأخذت الباحثة

 .ٖو  ٕ تالميذ. كما يف اعبدول
 2.2الجدول 

     تامبانج 2الحكومية مجموعة التالميذ في الصف الثالث بالمدرسة الثانوية 
 بمنطقة كمبار

 المجموعة الصف رقم

 ٖٖ (ٔ) "الثالث "علم الطبيعة صفال ٔ

 ٖٖ (ٕ" )الثالث "علم الطبيعة صفال ٕ

 ٖ٘ (ٖ" )الثالث "علم الطبيعة صفال ٕ

 ٖٗ (ٗ" )الثالث "علم الطبيعة صفال ٖ

 ٖٗ (٘" )الثالث "علم الطبيعة صفال ٘

 ٜٕ (ٙ" )الثالث "علم الطبيعة صفال ٙ

 ٖٔ (ٔ" )اإلجتماعية"علم  الصف الثالث ٚ
 ٖٖ (ٕ" )ةاإلجتماعي"علم  الصف الثالث ٛ
 ٖٖ (ٖ" )اإلجتماعيةالصف الثالث "علم  ٜ
 ٖٓ (ٗ" )اإلجتماعيةالصف الثالث "علم  ٓٔ
 224 العدد
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 2.2الجدول 
 بمنطقة كمبار تامبانج 2الحكومية بالمدرسة الثانوية  عينة البحث من الصف الثالث

 المجموعة الصف رقم
 ٖٔ (ٔ" )اإلجتماعيةالصف الثالث "علم  ٔ
 ٖٓ (ٗ" )اإلجتماعيةلثالث "علم الصف ا ٕ

 52 العدد

 تامبانغ دبنطقة كمبار.ٕاغبكومية الثانوية  اؼبرجع :معلومات من إدارة  اؼبدرسة

 أدوات جمع البحث  .ه 
 اؼبالحظة (ٔ

هتدف إىل مالحظة عملية تعليم تستخدم اؼبالحظة ورقة مراقبة و 
 مضمونة الصورةاألسئلة عن  طريقة اؼبباشرة بلعبةالباستخدام  اللغة العربية

(Bertanya Gambar) . 
 االختبار (ٕ

 .ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي
يهدف إىل مقياس مهارة الكالم و أما االختبار البعدي فاالختبار القبلي 

 يهدف إىل معرفة ترقية مهارة الكالم.
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 أسلوب تحليل البيانات  .و 
 باستخدام الرمز اآليت : ؼبالحظةربليل البيانات اؼبستخدمة ىف ا (ٔ

 

P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N ؾبموع : 

 
 واؼبعيار اؼبستخدم فيما يلى:

 )اجيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (

 مقبول()% 41 - 60% 
 )ضعيف21% - 40%  (
 ) ٜٗجدا ضعيف0% - 20%   (

 
          : رمز اآليتباستخدام ال وأما ربليل البيانات اؼبستخدمة ىف االختبار (ٕ

52 (N≥30)Test “t”
  

 

 
 

                                                             
49

Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
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 Hartono, Statistik untuk Penelitian,(Pekanbaru: Pustaka Pelajar,2008),h.207. 
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 اإليضاح:
T : اختبار 

Mx :  اؼبَعدَّل من اؼبتغَت 

My : اؼبَعدَّل من اؼبتغَت 
SDx :  من اؼبتغَت ياإلكبراف اؼبعيار 
SDy :  من اؼبتغَت ياإلكبراف اؼبعيار 

N : العُت 
 قم الثابتالر  : ٔ

 رمز معيار اكبراف التغيَت

 

 

 رمز معيار اكبراف التغيَت

 
 

 ؼبعدلا رمز

 
 

 رمزاؼبعدل
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