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الثالثالفصل

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

The Randimized Pretest-Posttesوهذا البحث حبث جترييب. والتصميم املستخدم ىف هذا البحث

Control Group Design) يعىن بتحليل املعاجلةX) من النتيجة املأخوذة عن تنفيذ االختبار القبلي (Y1 (

اجلدول اآليت). وبيانه ىف Y2واالختبار البعدي (

تصميم البحثIII.1اجلدول 

موعة االختبار البعدياملتعري التابعياالختبار القبليا

Y1XY2التجريبية

Y1-Y2املراقبة

اإليضاح

Xتنفيذ طريقة التدريس :

Y1االختبار القبلي الصف التجرييب والصف املراقب :

Y2 1املراقب.: االختبار البعدي الصف التجرييب والصف

1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011, hlm 185
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هذا البحث حبث جترييب يتكون من الصفني (الصف التجرييب والصف املراقب)، وتقوم الباحثة باالختبار 

القبلي ىف الصف التجرييب والصف املراقب ملعرفة القدرة األوىل وبالتاىل تنفذ املعاجلة باستخدام الطريقة املباشرة بلعبة 

باالختبار البعدي ىف الصف التجرييب والصف املراقب.. وبعد ذلك تقوم الباحثة""التعارف بالقلم

الوسيلة املستخدمة اختبار قدرة الطالب يف احملادثة. ومدى ترقية قدرة الطالب يف احملادثة يعرف من خالف 

نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي.

انهمز البحث ومكان.ب

كووكاملدرسة الثانوية احلكوميةهو البحث أما مكان هلذا 

2014يونيو 04أبريل حىت30ن موأما زمانه فبدأ الباحث 

د البحث وموضوعهافر أ.ج

السابع "ب" ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك لصفالسابع "أ" واللصفالبحث فهو طالب الأفرادوأما 

لرتقية قدرة الطالب يف احملادثةطريقة املباشرة الب" التعارف بالقلم "ةاستخدام لعبه فعالية مبنطقة كمبار. وموضوع

.املدرسة الثانوية احلكومية كووكب

مجتمع البحث وعنيته.د

فهو الطالب من الفصل السابع  ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك مبنطقة كمبار البحثىف هذا تمعاأما 

وعددهم ستة و مخسون طالبا. الصناعية العينة تستخدم الباحثة وهى صناعية العينة راندوم او عينة دون نظام ألن ىف 

باحثة فصلني هلذ البحث الذى و أخذا ال2املأخذ عينتها، ختلط الباحثة املوضوع ىف السكان واملوضوع املتسوى.

2 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
Hlm. 177
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الفصل بالطريقة املباشرة و " التعارف بالقلم "لعبة م استخدالسابع " أ " االفصل العينة. يعىن56يتكون من 

بالطريقة املباشرة. " التعارف بالقلم "لعبة م استخدالسابع " ب " بدون ا

طريقة جمع البيانات.ه

المالحظة.1

دف إىل  مراقبة عملية التعلم والتعليم. واملالحظة الىت تستخدمها الباحثة باالعتماد على هذه املالحظة 

وهذه املالحظة مباشرة ألخذ البيانات احملتاجة إليها. وأعدت الباحثة جداول املراقبة (قائمة 3وسيلة املالحظة.

التدقيق)

االختبار.2

االختبار القبلي. وهذا االختبار مستخدم ملقياس قدرة احملادثة.أ

االختبار البعدي. هذا االختبار مستخدم ملعرفة ترقية قدرة الطالب يف احملادثة.ب

طريقة تحليل البيانات.و

Test “t”.4طريقة حتليل البيانات الستخدمة 
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اإليضاح : 

:Toاالختبار

3 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm 155
4 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, 2010, Pekanbaru : Zanafa Publishing, hlm. 208.
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:Mx تغري املاملتوسط منX

:My تغري املاملتوسط منY

:SDxتغري املاملعياري من االحنرافX

:SDy تغري املاالحنراف املعياري منY

:Nعدد الطالب

: الرقم الثابت1

Hoمقبولة و Ha%، فلذا أن 1% أو 5ىف الدرجة اهلامة Ttableأكرب من نتيجة Toإن كانت نتيجة 

مردودة.

موعة يعىن البيانات النوعية مث ل هو حساب عن البيانات املعطية بالنتيجة باعتماد على البيانات ااجلدو  ا

تغري إىل البيانات الكمية. فالتقنية املستخدمة حتليل إحصائي باستخدام الرمز االحصائي لوصف حاصلة البحث. 

:وذلك الرمز

%100x
N

F
P 

االيضاح:

Pاملئوية :
F تردد :

Nجمموعة النتائج :
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: فعال100%- % 1.76
: كايف75%- % 2.56
: ناقص55%- % 3.40
: غري فعال39%-% 4.0


