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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 تصميم البحث . أ
سمعية طريقة الاستعمال الفعالية  تغريين،ىذا البحث يتكون من امل

 كمتغري  ستماعومهارة اال (.X)كمتغري   Dengar Lagu مساع الغناءلعبة ب الشفوية

(Y)املركز اإلسالمي اهلداية  عهد مب لثانوية. ىذا البحث يقام بو يف املدرسة ا
والفصل    (2ثاىن )الفصل يتكون من الفصلني: الفصل ال . ىذاكمبار

مساع و لعبة  سمعية الشفويةطريقة الال استعمال  (2ثان ). الفصل ال(5ثاىن)ال
ىذا البحث حبث  بدون ىذه املعاجلة. (5ثاىن)والفصل ال Dengar Laguالغناء 

والتحليل جتريب مع نوع من البحث الكمي ألن بيانات البحث مقدمة بالعدد 
 اإلحصائى.

 1.3الجدول 
االختبار القبلى واالختبار فيه  ستخدم الباحثةتوتصميم البحث الذي 

 البعدى
االختبار  المعالجة االختبار القبلى الصف

 البعدى
 T0 X T1 الصف التجرييب

 T0 - T2 الصف الضبطى



32 
 

 البيان

: T1 االختبار القبلى قبل تقدًن املادة الدراسية 

 X:  املعاجلة يف الصف التجرييب باستخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة مساع الغناء
Dengar Lagu 

 الذي ليس فيو معاجلة: الصف  -

 T2االختبار البعدى بعد تقدًن املادة الدراسية : 
 زمان البحث ومكانه . ب

كمبار. تقوم الباحثة بالبحث يف املدرسة الثانوية مبعهد املركز االسالمي اهلداية  
 م.2107. وأما زمان البحث فهو يف شهر يناير حىت ماريس 2107سنة 

 أفراد البحث وموضوعهج. 
يف املدرسة الثانوية ( 5و ) (2) ثاىنال صفال يف طالب ود البحث فهافر أوأما 

طريقة استعمال الالبحث فعالية  وموضوع. املركز اإلسالمي اهلداية كمبارعهد مب
لدى  ستماعمهارة اال لرتقية( Dengar Lagu) مساع الغناءعبة لب سمعية الشفويةال

 .اهلداية كمبار اإلسالمي ركزاملعهد لثانوية مباملدرسة ا طالب
 د. مجتمع البحث و عينته

جمتمع البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من جمتمع البحث . 
ثانوية مبعهد ال املدرسة  يف ثاىنال جمتمع البحث فهو مجيع طالب الصف وأما46

( طالب. 028وعددىم  مائة مثانية وعشرون ) املركز اإلسالمي اهلداية كمبار.
( وعددىم مخسون. كما يف اجلدوال 5( و)2أما عينة البحث فهو الصف الثاين )

 . 2.2و  2.2
                                                             
46

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta 2006), hlm. 130-131 
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 1.3الجدول 
المركز اإلسالمي معهد بالمدرسة الثانوية ب في الصف الثاني طالبال موعةمج

 كمبارالهداية  

 المجموعة الصف الرقم
 20 0الصف الثاين  0

 20 2الصف الثاين  2
 09 2الصف الثاين  2

 21 4الصف الثاين  4

 27 5الصف الثاين  5
 028 العدد

 املراجع : املدرسة الثانوية مبعهد املركز اإلسالمي اهلداية كمبار
 ىذه البيانات مأخوذة من العينة العشوائية

 1.1الجدول 
 البحث طالب من الصف الثاني عينة

 بالمدرسة الثانوية بمعهد المركز اإلسالمي الهداية كمبار
 المجموعة الصف الرقم

 25 (2الصف الثاىن ) 0
 25 (5الصف الثاىن ) 2
 51 العدد

 : املدرسة الثانوية مبعهد املركز اإلسالمي اهلداية كمبار املرجع
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 ه. أدوات جمع البحث  
 املالحظة (0

املالحظة باستخدام ورقة مراقبة وىذه املالحظة هتدف إىل مالحظة عملية وىذه 
. وأما مساع الغناءبلعبة  سمعية الشفويةطريقة الال عمالتعليم اللغة العربية باست

 ورقة املراقبة فهي فيما يلى:
 ورقة املراقبة للمدرس .0
 ورقة املراقبة للطالب .2

 االختبار (2
القبلي واالختبار البعدي فاالختبار القبلي ىذا االختبار يتكون من االختبار 

، واالختبار مساع الغناء بلعبة لسمعية الشفهيةطريقة اال عمالمنفذ قبل است
 .مساع الغناء بلعبة لسمعية الشفويةا طريقةال عمالاستبعد منفذ  يالبعد

 أسلوب تحليل البيانات. و
 اآليت :باستخدام الرموز  حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة -0

  
 

 
 011: 

P  نسبة مئوية  : 

F التكرار : 

N جمموع : 

 )اجيد جد%11 - 1001 (
 ) جيد611 - %01   (
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 مقبول()% 41 - 601 
 )ضعيف211 - 401  (
 ) 47جدا ضعيف01 - 201   (

باستخدام الرموز اآليت  وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار -2
(N<30 )Test “t” 

   
     

√(
   
√  0

)
2
 (

   

√  0
)

2
48 

 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 : 0

                                                             
47

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 15. 
4%

  Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 

206. 
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   اإلحنراف املعيار من املتغري رموز

    √
∑ 2

 ̅
 

 

   اإلحنراف املعيار من املتغري رموز

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 ملعدل رموز

   
  

 
 

 

 املعدل رموز

   
  

 
 

 

 

 

 
 


