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الثالثالفصل

منهجية البحث

تصميم البحث.أ

)، xة كرة احلارة (لعبالصوتية بطريقة الإن هذا البحث حبث جترييب باستخدام 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الصف الثامنالطالب) لدىy(لرتقية مهارة الكالم

مقارن الذي يقارن عينتان و تصميمهو تصميم البحثمبعهد اإلحسان كمبار.املتكاملة
موعة د قسمنيحبث التجرييب ينقسم الفر . يف الضابطةو فصل التجرييبمها فصل  مها ا

موعة الضابطة. العينة يف هذا البحث الصف الثاةالتجريبي "أ"، كصف جترييب منو ا
صف "ب" كمنو الصف الثاكرة احلارةلعبة  الصوتية بطريقة الوتستخدم الباحثة فيه 

. الصوتية بلعبة كرة احلارةطريقة الضابطي  و ال تستخدم الباحثة فيه 
-Control Group Pre testو تصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيه 

Post test:
Post testTreatmentPretest

T1XTo
T1-To

أفراد البحث وموضوعه.ب
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املدرسة املتوسطة و "ب" في"أ"الثامني مدرسةاللغة العربيةهالبحث د افر أ
الصوتية طريقة الاستخدامفعاليةهمبعهد اإلحسان كمبار. و موضوعاإلسالمية املتكاملة

املدرسة املتوسطة اإلسالمية الطالب يف ىلرتقية مهارة الكالم لدبلعبة كرة احلارة
مبعهد اإلحسان كمبار.املتكاملة

هالبحثمكانزمان ج. 
ر.ايف املعهد اإلحسان كامبهمكانو 2015شهر أغسطسو أكتوبر البحثزمان 

هتد.مجتمع البحث و عين

تمع ىف هذا البحث هو ط املدرسة املتوسطة اإلسالمية فيمنالصف الثاالبا
بطريقة ية، تستعمل الباحثة العينة اهلدفيف هذا البحث املتكاملةمبعهد اإلحسان كمبار. 

64.وليست تتأسس مبرحلة و جزايف و دائرةأخذ  الفرد تتأسس بالغرض 

3.1الجدول 

بمعهد المدرسة المتوسطة اإلسالمية المتكاملةفي الثامنالصف الباتموعةطمج
اإلحسان كمبار

رقم الصف موعة ا
1 II A 23
2 II B 20
3 II C 27

4 II D 27
5 II E 30

127

64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian(Jakarta:Rineka Praktik, 2010) hal.  139.
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عينة. يعىن ثالث و أربعنية صفني هلذ البحث الذى يتكون من الباحثوأخذت 
20" (ب"الثامنو الصف كالصف التجريبي) اشخص23" (أ"الثامنالصف 

.كالصف الضابط)اشخص
أدوات البحثه. 

عند تنفيذ الطريقة الصوتية بلعبة كرة احلارة.املالحظة.1
النعمةظالمالحَ الرقم

رب عن الغرض التعليمختالطالب للتعلم و ةستعد املدرست1
قرأ املدرس كشف احلضور.تمث 

2
الكلمات الطويلة الدرس بالقراءة املفردات مثةبدأ املدرست

يسمعها و ستمر إىل احلوار و أما الطالب تو بعد ذلك 
بعد ذلك يطبقها.

الطالب بالقيام احلوار مع ةأمر املدرستبعد التمرين النطق 3
صاحبه أمام الفصل.

أمر الطالب بالقيام املستدير.تالكرة  مث ةستعد املدرست4

على بضإىل أحد الطالب و قبرمي الكرةةسأل املدرست5
.الكرة جييب األسئلة

يتبادل الطالب حني الرمي و القبض الكرة أو يسأل و 6
جييب األسئلة.

رمي الكرة إىل صاحبه األسئلة قبض على الكرة وآجب7
.بإعطاء األسئلة

تقوم املدرسة بالتقومي8
ختتتم املدرسة الدرس9
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ختبارورقة التقومي يف اال.2

إسمرقم

مؤشرات التقويم

وف
حر

ج ال
خار

م
غيم

تن
اظ

أللف
ار ا

ختي
ا

مل
الج

ب 
تركي

حة
صا

ف
اعة

شج
ضوع

مو
ن ال

اتقا

1الطالب 1
2الطالب 2
اخل3

جمع البياناتو.

: البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهماطريقة مجع 
املالحظة.1

لة مجع البيانات بطريقة النظر و الكتابة  ترتيبية بالظواهر املالحظة آ
.تنفيذالطريقةالصوتيةبلعبةكرة احلارةهذهاملالحظةملالحظة65املدقِّق.

االختبار.2
أساسي للتعليم و تلعب االختبار دورا هاما يف التعليم. وهلذا فإن االختبار اجليد 

التعلم اجليد. ولقد تبني دائما أن املعلمني و الطالب يركزون على ماتركز عليه 
هو إثارة اليت تعطيها شخصا لنيل اإلجابة لتكون أساسا .االختبار66االختبارات

االختبار سؤال ). و أما عند أري كونتو أن 1979(عند أري، تعيني النتيجةيف 
يف قيس املهارة و املعلومات و الذكاء و القدرة و أو مترينات اليت تستخدمه

65 Cholid dan Abu Achmad, Meodologi Penelitian(Jakarta: Bumi Aksa, 2009), hal. 70.
.155. محمدعلیالخولي،المرجعالسابق،ص66
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املوهبة اليت متلكها شخصا أو 
.هذااالختبارباالختبارالشفهيلتقوميمهارةالكالملدىالطالبو االختبار هذا.67فرقة

تحليل البياناتز.

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

	 = 	× 1. .%
P  :ويةئنسبة م

F :التكرار

Nجمموع :

) 100% - )جيد جد81%
)   80% - )جيد61%

60% - (مقبول)% 41
) 40% - )ناقص21%
) 20% - )68جدناقص0%

N<30 (Test(وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبارباستخدام الرموز اآليت - 2
“t”

= −
√ − 1 2 + √ − 1 2

69

67Ibid, hal. 109.
68Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011),

hlm. 15.

69Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 206.
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:يضاحاإل

T:اختبار

Mx:من املتغريَعدَّلامل

My:َعدَّل من املتغريامل

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري

SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري

N:العينة

الرقم الثابت:1

xمن اإلحنراف املعياري ملتغري رمزال)1

=
yمن اإلحنراف املعياري ملتغري رمزال)2

= 2
املعدلرمز )3

= ∑
املعدلرمز )4

= ∑


