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الفصل الثالث
منهجية البحث

تصميم البحث.أ
ىمهارة الكالم لدلتنمية"من أنا" لعبة خدامباستاحلوارطريقة إن هذا البحث حبث جترييب 

و العينة يف هذا . مبنطقة إندراجريي هيلريىف مديرية  كيمفاس الثانوية نور العلومالطالب يف املدرسة
و الصف "من أنالعبة"احلوار ة فيه الطريقة وتستخدم الباحثالبحث الصف الثامن"أ"، كصف جترييب 

."من أنا"لعبة احلوار و ال تستخدم الباحثة فيه الطريقة ضابطيالثامن "ب" كصف
و تصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيه 

Control Group Pre test- Post test:
االختبار 

البعدى
املعاجلة االختبار 

القبلى
الصف

T2 X T1 VIIIA

T2 - T1 VIIIB

VIIIAالصف التجرييب :

VIIIBالصف الضابطي :

T1االختبار القبلى للصف التجرييب  و الصف الضابطي :

Xالصف الذى فيه معاجلة :

: الصف ليس فيه معاجلة_

T2االختبار البعدي للصف التجرييب و الصف الضابطي :
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زمان البحث و مكانه.أ
الثانوية نور م. و أما مكانه فهو املدرسة2015أوغسطسيف شهر الباحثة زمان البحثفبدأت 

. مبنطقة إندراجريي هيلريىف مديرية  كيمفاس العلوم
أفراد البحث وموضوعه.ب

الثانوية نور الطالب يف الصف الثامن"أ" و الثامن "ب" باملدرسةو مدرس و مجعأفراد البحث ه
من "عبة لاحلوار باستخدام طريقةموضوع البحث. و مبنطقة إندراجريي هيلريىف مديرية  كيمفاس العلوم

مهارة الكالم.لتنمية"أنا
مجتمع البحث و عينتهج. 

تمع ىف هذا البحث هو  ىف مديرية   الثانوية نور العلوميف املدرسةمنطالب الصف الثامجع ا
.مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاس 

األولالجدول 
بمنطقة إندراجيري فى مديرية  كيمفاس الثانوية نور العلومفي منالصف الثاطالبمجتموعة

هيلير
ر 

قم الصف موعة ا

1 VIII A 32
2 VIII B 32
3 VIII C 31
4 VIII D 21

Jumlah 117
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" أ "منالثاعينة. يعىن الصفسّتون ومخسة وأخذت الباحثة صفني هلذ البحث الذى يتكون من 
شخصا).32" (ب"منشخصا) و الصف الثا32(

أدوات البحث.ه
املالحظة.1

ال
ن

عم
مالَحظة رقم

يقدير املدرس أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية 1
يطلب الطالب جمموعتني 2

جمموعة (أ) يقول أحد تعريفا لشئ 3
جمموعة (ب) إعطاء الكلمة املناسبة 4

جمموعة (ب) يقول تعريفا لشئ او لشخص 5
جمموعة (أ) جيب تعريفا بكلمة املناسبة 6

تسأل املدرسة بللغة اإلندونسي 7
جيب الطالب بللغة العربية 8

اية التعليم يلخص املدرسة و الطالب الدرس معا يف  9
المجموعة
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االختبار.2

ر 
قم

إسم

مؤشرات التقويم

رج 
مخا وف

حر
ال

غيم
تن

ار 
ختي

ا اظ
أللف

ا

ب 
تركي مل

الج

حة
صا

ف
اعة

ان شج
اتق ضوع

مو
ال

1الطالب 1
2الطالب 2
اخل3

جمع البيانات.و
وطريقة مجع البيانات املستخدمة ىف هذا البحث فيما يلى

املالحظة.1
مباشرة. واملالحظة الىت تقوم الباحثة املالحظة ما تستخدم جلمع البيانات مبالحظة موضوع البحث 

وتالحظ الباحثة مباشرة ألخذ البيانات احملتاجة إليها. وأداة املالحظة 18باستخدام أدوات املالحظة.
املستخدمة قائمة التدقيق.

االختبار.2
االختبار القبلي.أ

نتيجة وهذا االختبار القبلي مستخدم قبل أداء البحث، والنتيجة املأخوذة من هذا االختبار
االختبار القبلي وهذا االختبار يهدف إىل مقياس مهارة الكالم الطالب.

االختبار البعدي.ب

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 155
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وهذا االختبار البعدي مستخدم قبل أداء البحث،والنتيجة املأخوذة من هذا االختبار نتيجة 
االختبار البعدي وهذا االختبار يهدف إىل مقياس مهارة الكالم الطالب.

تحليل البيانات.ز
باستخدام الرموز اآليت :حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة.1

100%
P  : نسبة مئوية

F :التكرار

N :جمموع

% (جيد جدا)100-81%
% (جيد)80-61%
% (مقبول)60-% 41
% (ناقص)40-% 21
)19ناقص جدا% (20- % 0

”N>30 (Test “t(باستخدام الرموز اآليت وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار-1

19 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 15
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= −
√ − 1 + √ − 1

20

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:1

رموز معيار احنراف التغيري

=
رموز معيار احنراف التغيري

= 2
رموزملعدل

= ∑
20 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 206
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رموزاملعدل

= ∑


