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الثالثفصلال
منهجية البحث

تصميم البحث.أ

وسيلة البطاقة بطريقة القراءةإن هذا البحث حبث جترييب باستخدام
املتوسطة يف املدرسةالثاىنالصف الطالب) لدىy(قراءة)، لرتقية مهارة الx(الومضية

واختارت الباحثة العينة .تراتق رومبيو جايامؤسسة تنمية األمة اإلسالميةاإلسالمية
يف هذا البحث صفني فهما، الصف الثاىن "أ". كصف جترىب وتستخدم الباحثة 

) والصف الثاىن "ب" كصف flash cardالبطاقة الومضية (وسيلة بطريقة القراءة
). flash cardالبطاقة الومضية (وسيلةبطريقة القراءةالضبطى والتستخدم 

control group pre test-postالباحثة فيهم البحث الذي تستخدم تصميو 

test

Post testTreatmentPretest

T1XTo

T1-To

البحث موضوعهدافر أ.ب
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املتوسطة املدرسة"أ" و "ب" يففهو طالب الصف الثاىنالبحثوأما أفراد
فعالية البحثموضوع. و تراتق رومبيو جايا" مؤسسة تنمية األمة اإلسالمية"اإلسالمية
ىلدقراءةلرتقية مهارة ال)flash card(وسيلة البطاقة الومضية بطريقة القراءةاستخدام

تراتق رومبيو مؤسسة تنمية األمة اإلسالميةاملتوسطة اإلسالميةالطالب يف املدرسة
.جايا

وزمانهج. مكان البحث

تنمية األمة مؤسسةاملتوسطة اإلسالميةاملدرسةأما مكان هلذا البحث هو يف 
م. 2015نوفيمبري25حىت7من ة الباحثتأفبدنه . وزماتراتق رومبيو جايااإلسالمية

عينهد.مجتمع البحث و 

تمع يف هذا البحث هو كل الطالب من الصف الثاىن يف  املدرسةأما ا
. تراتق رومبيو جايامؤسسة تنمية األمة اإلسالميةاملتوسطة اإلسالمية

مؤسسة تنمية األمة المتوسطة اإلسالميةالمدرسةمجتمع طالب الصف الثانى في 
تراتقاإلسالمية
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رقم الصف المجموعة

1 الصف الثانى أ طالبا23

2 الصف الثانى ب طالبا22

المجموع طالبا45

مؤسسة تنمية األمة اإلسالميةالمتوسطة اإلسالميةالمدرسةالمراجع :  

هذا البحث صفني فهما، الصف الثاىن "أ". كصف جتريب والصف الثاىن يف العينة 
تمع قليال. الضبطى"ب" كصف تمع كالعينة ألن ا . تأخذ الباحثة ا

جمع البياناته. طريقة

يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما: مجع البياناتطريقة

املالحظة.1
هذه املالحظة ملالحظة نشاط املستعمل. أما هدفها ملالحظة ترقية مهارة القراءة 

للطالب. 

ختبار اال.2
: ةالطريقة والوسيلة. والثانين : األوىل : يفعل قبل استعمالهذا االختبار مرتا

الوسيلة.الطريقة و يفعل بعد استعمال

و. طريقة تحليل البيانات

:ز اآليتو باستخدام الرمالحظةىف املحتليل البيانات املستخدمة-1
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=
P  :ويةئنسبة م

F :التكرار

Nجمموع :

) 100% - )اجيد جد81%

)   80% - )جيد61%

60% - (مقبول)% 41

) 40% - )ناقص21%

) 20% - )44جداناقص0%

N<30 (Test(ز اآليت و باستخدام الرموأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار- 2

“t”

= −
√ − 1 2 + √ − 1 2

45
:يضاحاإل

T:اختبار

44Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, hal.
15.

45 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 206.
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Mx:من املتغريَعدَّلامل

My:من املتغريَعدَّلامل

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري

SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري

N:العينة

الرقم الثابت:1

التغيرياحنرافمعيارزو رم

=
التغيرياحنرافمعيارزو رم

= 2
ملعدلازو رم

= ∑
املعدلزو رم

= ∑


