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الفصل الثالث

منهجية البحث

تصميم البحث.أ
إن هذا البحث حبث جتريب جبنس البحث الكمي بتنفيذ الطريقة العرض العملي 

. و اختارت الثانوية مبعهد جبل النور كانديسلرتقية أنشطة الطالب يف املدرسة 
الباحثة العينة يف هذا البحث الصفني فهما، الصف الثاين "أ".كصف جتريب و 

الباحثة الطريقة العرض العملي، و الصف الثاين "ب" كصف الضبطى وال تستخدم
تستخدم الطريقة العرض العملي.

:Control Group Pre test-Post testثة فيهحو تصميم البحث الذي تستخدم البا

Post testTreatmentPretest
T1XTo
T1-To

زمان البحث و مكانه.ب

. و مكانه  ۲۰۱6فربايرحىت ينايرأما زمان هلذا البحث بدأت الباحثة من 
املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديس.
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موضوعهو البحث ادفر اج. 

الصف الثاين "أ" و "ب" يف املدرسة الثانوية و املدرسالبحث فهو طالبافراد
لرتقية أنشطة العرض العملي طريقة لية استخدامفعاوموضوعه مبعهد جبل النور كانديس.

.يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديسلدى الطالب تعلم اللغة العربية 

مجتمع البحث وعينتهد. 

تمع ىف هذا البحث هو  في املدرسة الثانوية نيالصف الثاالبطالا
. يف هذا البحث تستعمل الباحثة العينة اهلدفمبعهد جبل النور كانديس

)purposive sample بطريقة أخذ  الفرد تتأسس بالغرض وليست تتأسس مبرحلة (
. 37و جزايف و دائرة

الصف الثاني في المدرسة الثانويةفيطالبمجموع ال

بمعهد جبل النور كانديس.

الصفالمجموعةرقم

أالصف الثاينطالبا1.۲0
بالصف الثاينطالبا2.۲0

37SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian(Jakarta:RinekaPraktik, 2010)hal.  184.
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الصف الثانيجطالبا3.۲4
موعطالبا64 ا

. يعىن أربعني طالباالذى يتكون من عينةصفني هلذ البحثالة الباحثوأخذت 
كالصف )طالبا20" (ب"ثاينالصف الو كالصف التجريبي) طالبا20" (أ"ثاينالصف ال
.الضابط

ه. جمع البيانات

يف هذا البحث تتكون من طريقني فهما:مجع البياناتطريقة 

حثة. املعرفة جناح طريقة العرض العملي اليت تستخدمها الباملالحظة..1
استخدام طريقة العربية لدى الطالب بااللغة التعلم ة أنشطة ملعرفاإلستبيان. .2

.العرض العملي

و. تحليل البيانات

طريقة حتليل البيانات املستخدمة يف املالحظة باستخدام الرموز اآليت: . 1

P  :ويةئنسبة م

F :التكرار

Nجمموع :
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) 100% - )جيد جد81%
)   80% - )جيد61%

60% - (مقبول)% 41
) 40% - )ناقص21%
) 20% - )38جدناقص0%

، تستعمل الباحثة اإلختبارات فيما يلي:ستبيانطريقة حتليل البيانات اإلإن .3
(ujihomogenitas)اإلختبار املتجانسي.أ

فائدته ملعرفة الصف التجرييب و الصف الضابط متجانسي أو غري 
متجانسي. البيانات اليت تستعمل الباحثة تعين البيانات إستبيان أنشطة تعلم 

39:باستخدام الرموز اآليت،)(pretestاللغة العربية األول 

F = varians	terbesarvarians	terkecil
(tidakhomogen)غري املتجانسي= ,Fhitung≥FTabel: إذاالواضيح

(homogen) املتجانسي=  Fhitung≤FTabel,إذ

38Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.
15.

39Purwanto, StatistikauntukPenelitian, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011, h. 177
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طريقة حتليل البيانات إستبيان أنشطة تعلم اللغة العربية بعد تنفيذ طريقة .ب
:)N<30(باستخدام الرموز اآليت )(post testالعرض العملي 

= −
− 1 2 + − 1 2

40

:يضاحاإل

T:اختبار

Mx:من املتغريَعدَّلامل

My:من املتغريَعدَّلامل

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري

SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري

N:العينة

الرقم الثابت:1

40 Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012), hlm. 206.


