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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 يم البحثمتص . أ
 

ىذا البحث حبث جترييب. والتصميم املستخدم يف ىا البحث 
Randomized subjects Pretest-Postes Control Group 

Design سوكاردى( .( يعين بتحليل املعاجلة )296: 3122x من النتيجة )
(. وبيانو يف 3Yالبعدي )( واالختبار 2Yاملأخوذة عن تنفيذ االختبار القبلي)

 اجلدول اآليت.
 األول الجدول

 تصميم البحث
 االختبار البعدي معاجلة االختبار القبلي اجلموعة
 To X 2T التجريبية

 To - 2 T املضابطي
 اإليضاح 

To  :االختبار القبلي يف الصف التجرييب 
X )معاجلة )أداء وسيلة التعليم : 
T2  الضبطي: االختبار البعدي يف الصف 

 زمان البحث ومكانه   . ب
/ 3129ىذا البحث تقوم بو الباحثة من يوليو حىت سبتمرب يف العام الدراسية 

 األوىل بكنبارو.املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ه ومكانو يف  2551
 

 مجتمع البحث والعينه . ج
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وأما جمتمع البحث فهو مجيع تالميذ يف 
األوىل بكنبارو وعدد الفصل يتكون من عشرة فصول. وعينة البحث صفان يف 

. وتقنية مجع العينة عينة املضابطي الصف األول أى الصف التجرييب والصف ا
 عشوائية.

 الثاني الجدول ا
األولى حكومية المدرسة المتوسطة اإلسالمية المجموعة التالميذ الصف الثامن في 

 بكنبارو
 المجموعة الصف الرقم
2 VIII 2 41 
3 VIII 3 41 

 
 فرد البحث وموضوعه . د

األوىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وأما فرد البحث فهو التالميذ يف 
بكنبارو. و موضوع البحث تأثري استخدام إسرتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع 

األوىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف 
 بكنبارو.

 أسلوب جمع البياناته. 
 وأسلوب مجع البينانات فيما يلى:

 املالحظة (2
البيانات باملالحظة مباشرة باستخدام البصر املالحظة ما تستخدم جلمع 

أو األذن مباشرة بدون استخدام األلة املساعدة املعيارية. وىذه املالحظة 
مستخدمة ملالحظة عملية تعلم اللغة العربية لدى املدرس يف املدرسة الثانوية 

 احلكومية األوىل بكنبارو.
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 االستبيانة (3
كتوبية إىل املستجيب ن عن أحوال االستبيانة ما تستخدم بتقدمي األسئلة امل

الطالب. وتستخدم الباحثة االستبانة املباشرة. فاالستبانة املباشرة ما جييبها 
املستجيبون عن أحوال أنفسهم. وىذه االستبانة مستخدمة جلمع البيانات 

 املتعلقة بدافع تعلم اللغة العربية.
 تحليل البيانات و.

 تبيان بإستخدام الرموز اآليت :حتليل البيانات املستخدمة يف االس .2

  
 

 
 211  

P  نسبة مؤوية :  
F  التكرار : 

N جمموع : 
 

 % )جيد جدا(97 -% 211
 % )جيد(67 -% 96 

 % )مقبول(52 -% 66
 2% )ناقص جدا(1 -% 51
أى االختبار اإلحصائي املستخدم ملعرفة  tes-tوالرمز املستخدم لتحليل البيانات  .3

 3الفرق اهلام ب ن متوسطي العينة من املتغريين املقارن ن.

    
     

 
   

√  2
 3   

   

√  2
 3 

 

                                                           
2Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 3116( h. 86 
1
 Hartono, Statistik Untuk Penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Pelajaran, 1002  ),h.272 
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 اإليضاح:

Mx  : ( املتوسط ملتغري من فصل التجرينX) 
My  ( املتوسط ملتغري فصل الضبطي :Y) 

SDx  : ( االحنراف املعياري ملتغري من فصل التجريبX) 
SDy  : ( االحنراف املعياري ملتغري من فصل الضبطيY) 

N  عدد العينة : 
 

 الرقم الثابت
 Xرمز االحنراف املعياري ملتغري  .2

    √
∑ 3

 
 

 Yرمز االحنراف املياري ملتغري  .3

    √
∑ 3

 
 

 رموز ملعدل .4
 

Mx=  ∑ 

 
 

 
 


