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الفصل الثالث
منهجية البحث

تصميم البحث.أ
هذا البحث حبث جترييب. يتكون البحث من املتغريين ومها استخدام الطريقة 

و مهارة Xكمتغري (Kabarkan beritamu)" أخرب أحوالك"لعبة الالسمعية الشفوية ب
. Yالكالم كمتغري 

اإلسالمية درسة املتوسطة امليف ينإن هذا البحث لدى طالب الصف الثا
. و اختارت الباحثة العينة يف هذا البحث نج جاياكوبحسان  اإلمبعهد املتكاملة

"  كالصف أ"ين". الصف الثاب"ين" و الصف الثاأ"ينصفني فهما. الصف الثا
" كالصف املراقب. ىف الصف جترييب و تستخدم الباحثة ب"ينالتجرييب و الثا

، (Kabarkan beritamu)" أخرب أحوالك"لعبة الاستخدام الطريقة السمعية الشفوية ب
لعبة الوالصف املراقب و ال تستخدم الباحثة استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب

.(Kabarkan beritamu)" أخرب أحوالك"

Control group Pre test-Post test):٤٠(و الختيار بعدي 

Post testTreatmentPretest
T١XTo
T١-To

٤٠ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: Rineka Cipta
٢٠١٠) h. ١٢٥
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ب. زمان البحث و مكانة
درسة املم يف ٢٠١٧أبريل حىت مارس هذا البحث يقوم به الباحثة من 

.نج جاياكوبحسان  اإلمبعهداملتوسطة اإلسالمية املتكاملة

ج. فرد البحث و موضوعه
درسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملةامليف ين الثاأفرد البحث هي طالب الصف 

. و موضوع البحث فعالية استخدام الطريقة السمعية نج جاياكوبحسان  اإلمبعهد
لرتقية مهارة الكالم لدى (Kabarkan beritamu)" أخرب أحوالك"لعبة الالشفوية ب

.نج جاياكوبحسان  اإلمبعهد درسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملةاملالطالب يف 
د. مجتمع البحث و عينته 

درسة امليف ين
.نج جاياكوبحسان  اإلمبعهد املتوسطة اإلسالمية املتكاملة

حسان  اإلمبعهددرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة امليف ينجمتمع طالب الصف الثا
.نج جاياكوب

المجموعةصفالرقمال
٢٦أالثاىن١
٢٦بالثاىن٢
١٦جالثاىن٣
١٧دالثاىن٤

٨٥ةالمجموع
٢٦" (أ"ينيعىن الصف الثاطالبا) ٥٢يف هذا البحث صفان فهما، عددهم (

شخصا).٢٦" (ب"ينالثاشخصا) و الصف
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ه. أدوات البحث
املالحظة. ١

النعمالمالحظةالرقم
أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية.تقدم املدرسة ١
ةاملدرسهاقرأت. و أو القرأة بسيطةاحلواراملفردات، املدرسةتقدم٢

.بدون النطر إىل النصةستمع الطالب قراءة املدرسيمتكررا، و 
كلمة فكلمة و حيفظون ةقراءة املدرسوايقلدتطلب املدرسة الطالب ل٣

تلك املفردات. و هذه  التقمية تنقية التقليد و احلفظ.
تقدم املدرسة القوالب املوجودة يف احلوار أو القرأة البسيطة خاصة يف ٤

القرأة الصعبة. 
تأمر املدرسة الطالب ليقوموا مبظاهرة احلوار أو القرأة احملفوظة أمام ٥

.الفصل متادلني
املدرسة اجلملة األخرى مساويا بالكلمة السابقة اليت قد تعلمها تعطي٦

الطالب.
طلبهم أن يكتبوا أسئلة عن املكان تالطالب الورقة و ةعطي املدرست٧

الطالب مبستخدم أداة اإلستفهام "أين".ىاملتعارف لد
.املدرسمكتبعلىيضعواهاوجيمعواهاأنالطالباملدرسةتطلب٨
بطريقة عشوية.الورقة إىل الطالب ةوزع املدرست٩
على ماةطلب املدرست١٠

الورقة أمام الفصل
تقوم املدرسة باالتقومي.١١

المجموعة
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. االختبار٢
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. طريقة جمع لبينتو
طريقة مجع لبينت يف هذ لبحث تتكون من طريقتني فهم :

حظةملالا.١
أخرب "لعبة الالطريقة السمعية الشفوية باملالحظة ملالحظة تنفيذهذه

. (Kabarkan beritamu)"أحوالك

ختربالا.٢
االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعديهذا االختبار يتكون من 

ملعرفة نتيجة الطالب يف مهارة الكالم.
. طريقة تحليل لبينت  ز

. حتليل لبينت ملستخدمة ىف مللحظة بستخدم لرموز ليت:١

: Pنسبة مئوية
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:  Fلتكرر

: Nجمموع

١٠٠٪ - (جيد جًد)٪٨١

٨٠٪ - (جيد)٪٦١

٦٠٪ - (مقبول)٪٤١

٤٠٪ - (نقص)٪٢١

٢٠٪ - ٤١(نقص جًد)٪٠

٣٠>N). ومتحليل لبينت ملستخدمة ىف خلتبري بستخدم لرموز (٢
٤٢To =

√ ١

٢ √ ١

٢

ليضح :
T:خترب

Mx: من ملتغري ملعّدلx
My:من ملتغريملعّدلy

SDx:لنحرف ملعري من ملتغريx
SDy:لنحرف ملعري من ملتغريy

N:لعينة
.لرقم لثبت:١

رموز معري حنرف لتغيري 

٤١ Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung:Alfabeta, ٢٠١١) h. ١٥
٤٢ Hartono, Statistik Untuk Penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, ٢٠١٢) h. ٢٠٦
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SD = ∑x٢N
رموز معري حنرف لتغيري 

SD = ∑ ٢

رموز  ملعدل
M = ∑

Mرموز  ملعدل = ∑


