
١٤

الفصل الثالث

منهجية البحث
تصميم البحث.أ

متغري وهذا البحث يتكون من املتغريين ومها. هذا البحث حبث جترييب كميإن 
x ومتغريy . فمتغريxاستخدام طريقة املباشرة باستخدام اللعبة عن ختمني فعالية

" y"متغري ويف هذا البحث جتريب ستقارن الباحثة .ترقية مهارة الكالمyالفعل ومتغري 
الصف " (أ"الصف الثاين.بني الفصل جتريب و الفصل ضابطي) مهارة الكالم(

تقوم الباحثة " أ"فالصف الثاين ). الصف الضابطي" (ب"والصف الثاين ) التجرييب
بدون " ب"والصف الثاين باستعمال الطريقة املباشرة باستخدام اللعبة ختمني الفعل

و تصميم البحث الذي .دام اللعبة ختمني الفعلاستعمال الطريقة املباشرة باستخ
control group pretest-posttest٣٤تستخدمه الباحثة هو 

Post testTreatmentPretest
T٢XT١
T٤-T٣

مكان البحث وزمانه.ب
املتوسطة ىف املدرسة و مكانه.م٢٠١٧مارس ت الباحثة من أفبدالبحثزمان
.٢٠١٦/٢٠١٧مبنطقة كمبار سنة مبعهد دار النهضة اإلسالمية 

أفراد البحث وموضوعه.ج
املتوسطة مبعهد دار ىف املدرسة البحث فهو طالب الصف الثايند افر أوأما 

استخدام طريقة املباشرة باستخدام اللعبة عن ، وموضوع البحثالنهضة مبنطقة كمبار

٣٤ Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D ( Bandung, Alfabeta, cv,
٢٠١٤)h. ٧٦
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مبعهد اإلسالمية لدى الطالب ىف املدرسة املتوسطة مهارة الكالم لرتقية ختمني الفعل
.مبنطقة كمبارالنهضةدار 

مجتمع البحث والعينه. د
املتوسطة ىف املدرسةهو مجيع طالب الصف الثاينالبحثيف هذاتمعا

.مبنطقة كمبارالنهضةمبعهد دار اإلسالمية 

لجدولا
.بمنطقة كمبارالنهضةمعهددار بفي المدرسة المتوسطةنيالصف الثاموعةطالبمج

المجموعة الصف رقم
٣٢ VIII A ١
٣٢ VIII B ٢
٣٣ VIII C ٣
٢٤ VIII D ٤
٣٣ VIII E ٥
٣٢ VIII F ٦
٣٣ VIII G ٧

٢٢١ المجموعة
. عينةستني و من أربعةالبحث الذى يتكون اصفني هلذةالباحثتوأخذ

).شخصا٣٢" (ب"منوالصف الثا) شخصا٣٢" (أ"منيعىن الصف الثا
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جمع البيانات وتحليلهاطريقة .ه
طريقة جمع البيانات.١
المالحظة.أ

هذه املالحظة ملعرفة تطبيق استخدام طريقة املباشرة باستخدام لعبة ختمني 
.الفعل لرتقية مهارة الكالم

النعماملالحظةرقم
تفتح املدرسة الدرس.١
م ويعني .٢ املدرسة ختتار األلفاظ املناسبة بعلوم الطالب ومفردا

.األلفاظ الصعوبة مث يكتبها على السبورة
.املدرسة تطبق كالمه باإلشارة واملمارسة.٣
.وزعت املدرسة بطاقة الفعل إىل كل الفرقة.٤
.فأكثرنيتأمر املدرسة الطالب الفرقة الواحدة تتكون من الطالب.٥
تأمر املدرسة ألحد الطالب أن يكون عارضا على بطاقة الفعل.٦
.تأمر املدرسة الطالب أن يفعل الفعل مناسبة مبا قبضها.٧
ولكن املدرسة , خيمنون تلك الفعل, تأمر املدرسة الطالب األخر.٨

مثل تعليم الفعل . جتب له أن يعلمهم تلك الفعل من الصور قبله
.الصور

املدرسة أو الطالب ميارسون الصور كالتمثيل اإلميائي.٩
. املدرسة الطالب جيوز هلم إال أن حيرك مثل الفعل املعينةتأمر .١٠

ولكنه ال جيوز له أن يذكر اسم الفعل
ختتم املدرسة الدرس.١١

موعة ا
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االختبار.ب
ذا باستعمال طريقة املباشرة باستخدام هذا اإلختبار ملعرفة حصول التعليم 

.طالباللدى اللعبة ختمني الفعل لرتقية مهارة الكالم 

إسمرقم

مؤشرات التقويم
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١الطالب ١
٢الطالب ٢
اخل٣

طريقة تحليل البيانات.٢
:باستخدام الرموز اآليت حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة)١
P  : نسبة مئوية
F :التكرار

N :جمموعة
) ١٠٠% - )اجيد جد%٨١
) ٨٠% - )جيد%٦١

٦٠% - ٤١ )مقبول(%
) ٤٠% - )ناقص%٢١
) ٢٠% - )٣٥ناقص جدا%٠

:وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبارباستخدام الرموز اآليت )٢
٣٥Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١١), hlm. ١٥.



١٨

T = M −MSD√N − ١
٢ + SD√N − ١

٢
٣٦

:اإليضاح 
To:اختبار
Mx: املَعدَّل من املتغريx)نتيجة يف الفصل التجريب(
My:املَعدَّل من املتغريy)نتيجة يف الفصل الضابطي(

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغريx
SDy:اإلحنراف املعيار من املتغريy

N:العينة
الرقم الثابت:١

رموز معيار احنراف التغيري

SDx = ∑X′٢N
رموز معيار احنراف التغيري

= ∑Y′٢N
ملعدلارموز Mx = ∑xN

رموزاملعدل = ∑
>thitungإن كانت نتيجة  ttabel فتكون ،Ho مقبولة وHaمردودة
<thitungإن كانت نتيجة  ttabel فتكون ،Ho مردودة وHaمقبولة.

٢
Hartono, Statik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠١٢), hlm. ٢٠٦.
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أو ٢،٠٠%=tt٥% (٥و الباحثة ستستخدم درجة املعينة dfو tمن جدول 
ttإذا كانت النتيجة من جدول، )٢،٦٥%=١toأكرب منtt فكانHo مردودا وHa

مردودا Haمقبوال و ttHoأصغر من toوإذا كانت نتيجة . فهناك فرق معنيمقبوال
.فليس هناك فرق معني

إذا توجد الفرق مبعىن األخرى التالميذ يتعلمون باستخدام الطريقة املباشرة 
ام الطريقة باللعبة ختمني الفعل مبعينها أعلى من التالميذ يتعلمون ليس باستخد

الفصل التجريب يف مهارة الكالم أعلى بعد استخدام . املباشرة باللعبة عن ختمني الفعل
.الطريقة املباشرة باللعبة ختمني الفعل

:و ملعرفة درجة الفعالية فتستخدم الباحثة الرموز اآلتية 

Eta Squared :

٢

٢ + ( ١ + ٢) − ٢

t = value of table

n١ = number of student of first group

n٢ = number of student of second group

:اإلضاح
ضعيف>٠.٠١
وسط>٠.٠٦
٣٧عايل>٠.١٤

٣٧Pallant,


