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الفصل الثالث
منهجية البحث

تصميم البحث.أ
باستعمال التقليد واحلفظ طريقة استخدامفعاليةإن هذا البحث حبث جترييب ب

املتوسطة العامةلرتقية استيعاب املفردات العربية لدى طالب املدرسة احلرف املخفيلعبة
صف جترييب ك) طالبا28(5الثاين العينة يف هذا البحث الصفو . كنباروب1حممدية

والصف .احلرف املخفيلعبةباستعمالالتقليد واحلفظطريقة ستخدم الباحث فيهيو 
التقليد واحلفظطريقة ستخدم الباحث فيهيال كصف ضابطي و ) طالبا28(6الثاين 

.احلرف املخفيلعبةباستعمال
:Control Group Pre test-Post testفيهستخدم الباحثيتصميم البحث الذي و 

زمان البحث و مكانهب. 
. و ه1436/م 2015سبتمرب30–يويول27من البحثفبدأ الباحث

.باكنبارو1مدية احملالعامةاملتوسطةدرسةاملأما مكانه فهو 
أفراد البحث وموضوعهج.

" 6" و "5"ينيف الصف الثاالطالبو اللغة العربيةسمدرّ وأفراد البحث ه
طريقة فعالية استخدام ب. وموضوع البحث باكنبارو1حممدية العامةاملتوسطةباملدرسة

.لرتقية استيعاب املفردات العربيةاحلرف املخفيلعبةباستعمال التقليد واحلفظ 

PosttesTreatmentPretes
1TXTO
1T-TO
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مجتمع البحث و عينته.د
تمع ىف هذا البحث هو كل  العامةتوسطةاملباملدرسةينالصف الثاطالبا

.باكنبارو1مدية احمل
األولالجدول 

باكنبارو1محمدية الالعامةالمتوسطةبالمدرسةنيثاالصف الطالبموعةمج
المجموعة الصف رقم

40 VIII 1 1

40 VIII 2 2

40 VIII 3 3

40 VIII 4 4

28 VIII 5 5

28 VIII 6 6

216 موعة ا

باكنبارو1مدية احملعامةالاملراجع :املدرسة املتوسطة

.عينةمخسنيو ستةصفني هلذ البحث الذى يتكون من وأخذ الباحث
وتقنية ).طالبا28" (6"ين) و الصف الثاطالبا28" (5"ين يعىن الصف الثا

65.(simple random sampling)مجع البيانات املستخدمة تقنية العشوائية البسيطة 

65Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , (Alfabeta :
Bandung, 2013) hlm. 82
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أدوات البحثه. 
الحظةامل.1
النعمالمالَحظةالرقم

يقرأ املدرس املفردات مرة او ثالث مرات1

يقلد الطالب عن تلك املفردات  مرة او ثالث مرات 2
حىت يستوعب الطالب تلك املفردات

ليضع احلروف ستدير يف القرطاساملدرس املصنعي3
املختلط

يضع املدرس الكلمة املعينة أوال يف احلروف املفصل4

يزيد املدرس احلروف الكثرية لتسوش احلروف من قبل5

ال يكرر املدرس احلروف املعينة6

يكرر املدرس احلروف املشوشة7

يطلب املدرس الطالب ألخذ الكلمة بزيادة احلروف 8
املناسبة يف الكلمة

قرأ املفردات اجلديدةيمث يقدمبا منتهيا لطالاملدرسيطلب9
أمام الفصل
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.االختبار.2

إسمرقم
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1الطالب 1

جمع البياناتأسلوب .و
: كمايليهذا البحث  مجع البيانات يفأسلوب

الحظةامل.1
احلرف املخفيلعبةاستخدام فعاليةهذه املالحظة ملالحظة

ختباراإل.2
.لدى الطالباستيعاب املفردات العربيةاألسئلة أو التمرينات اليت تستعمل ملعرفة 
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تحليل البياناتأسلوب.ز
باستخدام الرموز اآليت :حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة-1

P نسبة مئوية  :
Fالتكرار :
Nة: جمموع

" احلرف املخفي"لعبة تخداماسفعاليةبإستخدم الباحث أربعة معايري ملعرفة
:منها، لرتقية استيعاب املفردات العربيةالتقليد واحلفظطريقة باستعمال 

: (جيد جدا)%86-%100 .1
: (جيد)%56-%85.2
: (مقبول)%40-%55.3
66.: (ناقص)%0 -%40.4

≥30TES “T” (N(باستخدام الرموزوأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار-2

:صغريةة) لبيانات جمموعة العينة الرتبطاملغري (

اإليضاح :
T:اختبار

Mx: املَعدَّل من املتغري
My:املَعدَّل من املتغري

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري

66Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm.
75
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SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري
N:العينة
67.رقم الثابتال:1

رموز معيار احنراف التغيري

رموز معيار احنراف التغيري

ملعدلرموز

املعدلرموز

67Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 208


