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الفصل الثالث

منهجية البحث

تصميم البحث .أ

احلفظتقليد و الطريقةاستخدامفعاليةيب بإن هذا البحث حبث جتر 
لرتقية استيعاب املفردات العربية )Naik Tangga"صُعود السّلم" ( لعبة باستعمال

.املتوسطة الدينية "حسنة" بكنبارويف املدرسة طالبالىلد
طة الدينية حسنة ، ىف درسة املتوسمبينهذا البحث ينفذ ىف الصف الثا

ين" و الصف الثاج"ينث اىل صفني ، يعىن الصف الثاقسم الباحيهذا البحث 
احلفظتقليد و الطريقةفيهستخدم الباحث ييب و جتر كصف"د"ينالصف الثا".د"

كصف "ج"  والصف الثاين.)Naik Tangga"صُعود السّلم" ( لعبة باستعمال
"صُعود لعبة باستعمالاحلفظتقليد و الطريقةستخدم الباحث فيهيضابطي و ال 

.)Naik Tanggaالسّلم" ( 
3.1الجدول 

:Control Group Pre test-Post testث فيه حتصميم البحث الذي يستخدم البا

Postالفصل testTreatmentPretest

T1XTo"د"الثاين

T1-To"ج"الثاين

زمان البحث  ومكانهب.
/م 2015يوليو من ما زمان البحث فهو شهر كامل, بدأ الباحثأ
.كنبارواملدرسة املتوسطة الدينية حسنة بهيوأما مكان البحث فه1436
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أفراد البحث وموضوعه. ج
" د"" وج"ينثاطالب الصف الاللغة العربية و مدرسووأما أفراد البحث فه

طريقةاستخدامفعالية. وموضوع البحثكنبارواملدرسة املتوسطة الدينية حسنة بيف
لرتقية استيعاب )Naik Tangga"صُعود السّلم" ( لعبة باستعمالاحلفظتقليد و ال

.املفردات العربية
مجتمع البحث و عينته.د

درسة صف الثاين يف املطالبو اللغة العربيةمدرس هذا البحث هوأما جمتمع
.كنبارواملتوسطة الدينية حسنة ب

3.2الجدول 
المتوسطة الدينية حسنة بكنباروفي المدرسةصف الثانيطالبمجتمع

عدد الطالبصفالالرقم
29"أ"الثاين1
30"ب"الثاين2
27"ج"الثاين3
27"د"الثاين4
29الثاين "ه"5

موع 214ا
.كنبارومدرسة املتوسطة الدينية حسنة بومات من إدارة معل

عينة. يعىن 54ث صفني هلذا البحث الذى يتكون منوأخذ الباح
وتقنية مجع ).طلبا27" (د) و الصف الثاين "طلبا27("جالصف الثاين"

simple random sampling.51)(البسيطةعشوائيةالالبيانات املستخدمة تقنية 

51Sugiyono,Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , (Alfabeta :
Bandung,2013) Hlm 82
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أدوات البحث.ه
املالحظة.1

3.3الجدول 
صُعود السّلملعبة باستعمالالحفظتقليد و الطريقةاستخدامتنفيذ المالحظة 
:املدرس
:املوضوع:الدرس
:اتاريخ:الصف

النعمالمالَحظةرقم
سأل املدرس عن اإلستعداد الطالب يف التعّلم1
الىت سيتعلمها الطالباملادة املدرسيبني2
امكرر يطلب املدرس على الطالب حفظ املفردات 3
عن املفرداتاشرةالطالب مماراسة مبعلى يطلب املدرس4
فرقيوزع املدرس الطالب إىل عدة 5
صورة السلم يف السبورةيكتب املدرس 6

حبرف اليت تبدأاألوىلاملفردة القاعدةاملدرسيعطي7
الطالب اإلجابةيبدأمث، رف "أ" او "ب"حبمثلهامعني، 

ايةيطلب الطالب لكتابة املفردات يف السبورة  8 من 
تسلسالالسابقالسلميفاملفردات

9
السلم من يطلب الطالب ليسبقون للوصول اىل أعلى 

خالل كتابة املفردات الصحيحة واملناسبة
يقوم املدرس التقومي على الطالب10
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االختبار.2
3.4الجدول 

تكملةهذا االختبار  هو االختبار ال

سمارقم

مؤشرات التقويم

ملة
الج

جل 
 دا

ات
فرد

 الم
دام

ستخ
ا

ات
فرد

 الم
تابة

ك

ات
فرد

 الم
طق

ن

ات
فرد

 الم
جمة

تر

1الطالب 1

تجمع البياناأسلوب .و
املالحظة.1

"صُعود لعبة باستعمالاحلفظتقليد و الطريقةذه املالحظة ملالحظة تنفيذه
.)Naik Tanggaالسّلم" ( 

االختبار.2
.هذا االختبار يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي 

تحليل البياناتز. أسلوب 
:ز اآليتو باستخدام الرمالحظةاملستخدمة ىف املحتليل البيانات .1
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P  :ويةئنسبة م

F :التكرار

Nجمموع :

) 100% - )جيد جد81%
)   80% - )جيد61%

60% - (مقبول)% 41
) 40% - )ناقص21%
) 20% - )52جداناقص0%

) N<30(زأما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام الرمو.2
Test “t”:= −

√ − 1 + √ − 1
53

البيان :
T:اختبار

Mx:املتوسط من املتغري
My:املتوسط من املتغري

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

N:العينة
الرقم الثابت:1

52 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 15.

53 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 206.
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زمعياراحنرافيالتغيريو رم

=
زمعياراحنرافيالتغيريو رم

= 2
=ةزاملتوسطو رم ∑
=ةزاملتوسطو رم ∑


