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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ
اللعبة "هذا حرىف األول" يف تعليم  ةلباستخدام وسي إن هذا البحث حبث جتريب   

يف مدرسة الثانوية املتقني  ولالفصل األ التالميذاللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة لدى 
تكون متغري  يم اللغة العربيةاللعبة "هذا حرىف األول" يف تعل ةلأما استخدام وسي كنبارو.ا ب
"x تكون متغري "مهارة الكتابة " وy ويف هذا البحث جتريب ستقارن الباحثة متغري ."
"y .العينة يف  ةالباحث تو اختار " )مهارة الكتابة( بني الفصل جتريب و الفصل ضابطي

" أ "  كصف جتريب و يستخدم الباحثة اللعبة  ولهذا البحث صفني فهما، الصف األ
" كصف ضبطي ال يستخدم الباحثة األول "بعن " هذا حريف األّول ". و الصف 

 اللعبة عن " هذا حريف األّول ".
 Control Group Pre test - Post test:   ستخدم الباحثة فيه  و تصميم البحث اليت ت

Postest Treatment  Pretest  

T1 X To 
T1 - To 

 
 زمان البحث و مكانه .ب

 وية املتقني بكنبارو. و أما زمان البحثمدرسة الثانهلذا البحث هو أما مكان    
 .7112أبريل  5 يف سنة

 ج. أفراد البحث و موضوعه 
مدرسة الثانوية  " أ " و "ب" يف  ولالصف األالتالميذ و أما أفراد البحث فهي    

  املتقني بكنبارو.
ربية لرتقية " يف تعليم اللغة العاللعبة "هذا حرىف األول ةلو موضوع البحث  استخدام وسي 

 .كنباروا ب " املّتقني"  درسة الثانويةاملب مهارة الكتابة لدى التالميذ
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 د. جمتمع البحث و عينته 

و  كنبارو الصف األولمدرسة الثانوية املّتقني ب تالميذأما جمتمع هذا البحث هو    
 تالميذ. 27عددهم 

 اجلدول األول
 الصف األول نوية املّتقني بكنبارومدرسة الثا تالميذجمتمع 

 عدد لكل فصل  تالميذعدد ال الصف  الرقم 
  72 " أ "  األول 1

 72 "ب " األول 7 27
 :معلومات من إدارة مدرسة الثانوية املتّقني بكنبارو. 
 75"أ")  ولعينة. يعىن الصف األ 51و أخذ الباحثة صفني هلذا البحث الذي يتكون من 

 (.  ميذتال 75ب " ) "  ولصف األتلميذات( و ال
 البحث اته. أدو 

 أما أداوة البحث جلمع البينات يف هذه البحث هي : 
   71املالحظة، التأمل و الكتابة نظاميا على املشكالت املوجودة يف قصد البحث. .1

 ال نعم املؤشرات الرقم
   بدأت مدرسة الدراسة بالسالم و تفتح بقراءة البسملة مباشرة 1
 6إىل  5يف جمموعات،كل جمموعات من  اتسم املدرسة التلميذتق 7

 أشخاص
  

   تقسم املدّرسة أوراق العمل إىل كل اجملموعة 7
   مث تقراء املدّرسة النص اللعبة نظام املدّرسة تشرح 7
   تضع املدّرسة الصندوق الذي حيتوى مغلف على املكتب  5

                                                           
20 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan,cet VIII,( Jakarta:Rineka Cipta,3010)h.151 
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   املغلفتقدم وفد كل جمموعة إىل األمام ألخذ ت 6
   على أوراق العمل  املغلف احلروف أخذنت يتاآل اتكتب التلميذت 2
   يف البحث عن مفردات مناسبة باحلرف  اتالتلميذتعاون ت 8
   من كل اجملموعة أوراق العمل على مكتب املدرسة ةمعع التلميذجتُ       9
   سبورةمن كل جمموعة كتابة مفردات على ال ةتأمر املدرسة التلميذ 11
مفردات على السبورة إن وجدت األخطأ  اتو التلميذ  تصحح املدّرسة 11

 مباشرة
  

كتنب املفردات املوجودات يف السبورة على ت اتويف األخر اللعبة، التلميذ 17
 .ندفاتره

  

 
 عطى األسئلة. تايب، هذا اإلختبار يعمل بطريقة تاإلختبار الك .1

 هذا إختبار هو اإلختبار الكتايب :
 

 رقم
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      1الطالب  1
      اخل  7

 ز. حتليل البينات
 حتليل البينات املستخدمة يف املالحظة باستخدام الرموز: أما طريقة    
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 ن :ياالب
P   :presentase  
F   : frekuensi  

N   : jumlah  

 : ممتاز 86-111
 : جيد   26-85
 : يكفي  61-25
 : نقيص   55-59

 71: نقيص جّدا < 57 
 t“Test :77”( >71N) الرموز اآليتباستخدام  وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار 

 

 االيضاح:
T : اختبار  

Mx :املتوسط من املتغري x 

My : املتوسط من املتغري  y 

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

N : العينة 
 الرقم الثابت:  1

                                                           
21 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 3011), hlm. 15. 

23Hartono, Statistik Untuk Penelitian,Pekanbaru: Zanafa, 3010, hlm.312. 
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Mx : النتيجة يف الفصل جتريب 

My   :طيالنتيجة يف الفصل ضاب 
 التغيري احنراف معيار زو رم

 
 التغيري احنراف معيار زو رم

 
 ملعدل زو رم

 
 املعدل زو رم

 
 مردودة Haمقبولة و  Ho، فتكون tabel< t hitungtإن كانت نتيجة 
 مقبولة Haمردودة و  Ho، فتكون tabel> t hitungtإن كانت نتيجة 

 ttأو  tt 5%=7،11) %5و الباحثة ستستخدم درجة املعينة  dfو  tمن جدول 

 مقبوال Haمردودا و   Hoفكان  tt أكرب من  toإذا كانت النتيجة من جدول، (7،68=1%
فليس هناك فرق مردودا  Haمقبوال و  tt Hoأصغر من  toفهناك فرق معني. وإذا كانت نتيجة 

عليم مبعىن األخرى التالميذ يتعلمون باستخدام وسيلة اللعبة "هذا حرىف األول" يف ت  .معني
اللغة العربية مبعينها أعلى مهارة كتابته من التالميذ يتعلمون ال باستخدام وسيلة اللعبة "هذا 
حرىف األول" يف تعليم اللغة العربية. يف الفصل التجريب مهارة كتابته أعلى بعد استخدام وسيلة 

"هذا حرىف األول"  اللعبة "هذا حرىف األول" يف تعليم اللغة العربية. إذن استخدام وسيلة اللعبة
 يف تعليم اللغة العربية فعال لرتقية مهارة الكتابة لدى التالميذ مبدرسة الثانوية املتقني بكنبارو.

 و ملعرفة فعاليته فتستخدم الباحثة الرموز اآلتية :
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Eta Squared : 

 

 

 

 

 : اإلضاح
      = ضعيف1011
      = وسط1016
 77 = عايل1017

    

t =  value of table  
 n1 = number of student of first group        

                   n7 = number of student of second group      
  

effect size   و درجته عالية. 1077من تلك النتيجة يعين      

 
 

                                                           
22 Pallant, (30100322) 


