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الباب الثالث
ة البحثيمنحج

تصميم البحث.أ
إن هذا البحث حبث جترييب حقيقي بتصميم البحث (اإلختبار القبلي و اإلختبار 

من خالل النتيجة املأخوذة xالبعدي بفريق املراقبة). و هذا التصميم بتحليل إجراءة 
اللذي . أما تصميم البحث (Y2)و اإلختبار البعدي (Y1)من اإلختبار القبلي 

1يستخدم الباحث و البياناته ىف اجلدوال التايل :

اإلختبار البعدياملعاجلةاإلختبار القبلىاجلموعة
VIII AT1XT1
VIII BT2-T2

:اإليضاح
Aالفصل التجرييب :
Bالفصل املراقب :

T1االختبار القبلي للفصل التجريبية واملراقبة :
X املعاجلة: الفصل الذى فيه
T22: االختبار البعدي للفصل التجريبية واملراقبة

زمان البحث و مكانه.ب
, و 2015أغسستوسإىل شهر 2015مايوأما زمان هلذا البحث منذ شهر 

"دينية فرتي" بكنبارو.إلسالميةكان البحث مدرسة الثانوية اأما م

1 Sukardi, metodologi penelitian pendidikan, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h. 185
2 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.

76.
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مجتمع البحث و عينته.ج
السامن ىف مدرسة الثانوية و أما جمتمع ىف هذا البحث يعىن طالبة ىف صف 

طالبة. و أخذ الباحث صفني 92"دينية فرتي" بكنبارو و عددهن إلسالميةا
سامن "أ" باستخدام طريقة طالبة. يعىن الصف ال62هلذه عينة الىت عددهم 

ام طريقة احلواربدون استخد"ب"ال" و الفصل السامنواحلوار بلعبة "نعم أ
بلعبة "نعم أم ال".

أدوات البحث.د
فرد البحث.1

"ب" أما فرد البحث فهو طالبة ىف صف السامن "أ" و صف السامن
"دينية فرتي" بكنبارو.إلسالميةىف املدرسة الثانوية ا

موضوع البحث.2
ال" ووضوع البحث فعالية طريقة احلوار باستخدام لعبة "نعم أو أما م

لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات ىف املدرسة الثانوية األهلية "دينية 
فرتي" بكنبارو.

الجدوال
"دينية فتري" بكنباروإلسالميةسامن فى المدرسة الثانوية اطالبات صف المجتمع

رقمالصفالمجموعة
28VIII A1
30VIII B2
58
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طريقة جمع البيانات.ه
املالحظة.1

دف إىل مالحظة عملية التعليم اللغة  العربية هذه املالحظة 
بة "نعم أم ال".عطريقة احلوار بلالباستخدام 

اإلختبار.2
هذا اإلختبار يتكون من اإلختبار القبلى و اإلختبار البعدي فاإلختبار 

بلعبة "نعم أم ال", و اإلختبار منفذ قبل استخدام طريقة احلوارالقبلى
بلعبة "نعم أم ال".طريقة احلوارالعد استخدام منفذ بالبعدي

تحليل البيانات.و
و أما الطريقة لتحليل البينات إستخدمها الباحث جمموعتني فهما البيانات 

=النوعية. البيانات النوعية ستكون الىت يتم تفسريها على النحو التاىل : × 100%
P نسبة مئوية  :
Fالتكرار :
Nجمموع :

(جيد جدا)% 100-86%
(جيد)% 85-56%
(مقبول)55%-41%

3(ناقص)40%-0%

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

3 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, (Jakarta :
Rinekaryacipta, 2006) h. 75
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= −
√ − 1 + √ − 1

اإليضاح :
Tاإلختبار :

Mxاملتوسط من املتغري :
My :املتوسط من املتغري

SDx:اإلحنرف املعياري من املتغري
SDyاإلحنرف املعياري من املتغري :

Nالعينة :
4: الرقم الثابت1

=رموز معيار احنراف التغيري ∑
رموز معيار احنراف التغيري :

= 2
=ملعدل :رموز ∑
=املعدل :رموز ∑

4 Hartono, Statistik untuk penelitian, (yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 208


