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الفصل الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

لى والبعدي خبطة يتكون من االختبار القبجترييببحث الهوهذا البحث

طريقة . إن الفصل التجرييب يستخدم، وهذا البحث ينفذ إىل الفصلنياملراقب الفريقي

طريقة القراءة صل املراقب ال يستخدم والف.مهارة القراءةبلعبة تكوين اجلمل لرتقية القراءة 

02:۰1.1، أن تأثري املعاجلة هو :بعد ذلك. و مهارة القراءةبلعبة تكوين اجلمل لرتقية 

وخطة البحث موجودة ىف اجلدول األول :

خطة البحثاجلدول األول :  

االختبار البعدي اإلجراءة االختبار القبلي فصلال
1T XI To التجرييب
1T To املراقب

اإليضاح :

To.االختبار القبلى. وأقيم قبل التعليم :To

:XI بلعبة تكوين اجلمل لرتقية طريقة القراءة اإلجراءة إىل الفصل التجرييب باسخدام

.مهارة القراءة
1Sugiyono, Penelitian Tindakan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif , Bandung:

Alfabeta, 2008 hal. 76
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:XIمهارة القراءةبلعبة تكوين اجلمل لرتقية طريقة القراءة اماإلجراءة بدون استخد.

1Tار البعدي وأقيم بعد التعليم: اإلختب.

ميدان البحثالوقت و ب.

البحثميدان وأماىف شهر أغسطس إىل أكتوبريالباحثةاهذا  البحث تقوم 

مسوكوت مبركز بوالو العالية هداية املبتدئن اإلسالميةدرسةمهوطالب فصل الثاىن

.كبوالوان مرانىتةمرباو مبنطق

د البحث وموضوعهار فاج. 

ىف املدرسة العالية هداية "أ" و "ب"الثاىنل صفالطال ب د هذا البحث افر أ.1

مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت.مسوكوت اإلسالمية نياملبتدئ
فعالية استخدام طريقةالقراءة بلعبة تكوين اجلمل لرتقية مهارة القراءة وموضوع هذا البحث.1

يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية هداية املبتدئني اإلسالمية 

مسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت .

والعينةالمجتمع د. 

تمع من هذا البحث هو  هدايةفى املدرسة العاليةالثانىفصلطالب الا

30نطقة كبوالوان مرانىت، وعددهمو مرباو مبمبركز بوالمسوكوتاملبتدئني اإلسالمية

.الباحثة مجيعهم للمجتمعذالك فيأخذلعينة ليأخذ الباحثة ابقلة عددهم فال.طالبا
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نيالثاىن ىف املدرسة العالية هداية املبتدئل صفطالب الجدول أحوال

:فيما يلىمسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت اإلسالمية

املراقب الفصل التجرييب الفصل
15 فصل الثاىن 15 فصل الثاىن

جمع البياناتطريقة . ه

:أما طريقة مجع البيانات املستخدمة ىف هذا البحث كما يلىو 

طريقةالقراءة بلعبة تكوين اجلمل لرتقية مهارة استخدام بت الباحثة مباشرة عن ، راقاملراقبة.1

القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية هداية املبتدئني 

اإلسالمية مسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت .

ن لدي1االختبار، االختبار هو جمموعة األسئلة الىت البد أن توجب ( سيف ا.2

أنوار) وعند سوهار سيمى آريكونتوأن االختبارهوجمموعة األسئلة الىت  تستخدم 

موعة. ملقدار املها رة، املعرفة، الذكاء، القدرة واملوهبة لدى الفرد أو ا

تحليل البيانات. طريقةو

وز يف حتليل البيانات منها :أما رم

P =
N

F X 100 %  .1
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االيضاح:

P:املئوية

Fتردد :

Nجمموعة النتائج :

: جمموعة النتائج

: جيد جدا% 100- 81.1%

: جيد80%- 61.2%

: كايف%  60- 41.3%

%  :ناقص40- 21.4%

2%   : غري جيد20-0%. 5

.23TES”t”
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Toاملراقبة :

Mx) املتوسطة من املتغري :x(

2Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung Alfabeta. 2012Hal
15

3Hartono,. Statistik Untuk Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2010 Hal. 208
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My) املتوسط من املتغري :y(

SDxحنراف املعيارى من املتغري (: االx(

SDy) االحنراف املعيارى من املتغري :y(

N العينة: جمموعة

: الرقم املقرر1


