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الباب الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

& Control Group Pretestوالتصميم املستخدم ىف هذا البحث تصميم 

Posttest

3.1وبيانه ىف اجلدول 

االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليالفصل

BT1T2

CT1XT2

اإليضاح

Bالفصل التجرييب :

Cالفصل املراقب :

T1القبلي للفصل التجريبية واملراقبة: االختبار

الفصل الذى فيه املعاجلة :

Xليس فيه املعاجلة: الفصل الذى

T242: االختبار البعدي للفصل التجريبية واملراقبة

42 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.
76.
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هو زمانالبحثكانم.ب

وأما زمانه . " باكنبارو1"حممدية العامةاملدرسة الثانوية فهو البحث أما مكان هلذا 

م.2014يونيو 2حىت أبريل 25منفبدأ الباحث 

البحث وموضوعهأفراد.ج

العامة املدرسة الثانوية مجيع الطالب الفصل العاشر ىف فهيالبحثأفرادوأما 

الطريقة املباشرة بالوسيلة املصغرة لرتقية استخدام" باكنبارو. وموضوع البحث فعالية1"حممدية 

" باكنبارو.1"حممدية العامةالثانوية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب ىف املدرسة 

مجتمع البحث وعينته.د

العامةالثانوية العاشر ىف املدرسة الفصلوأما جمتمع البحث فهو مجيع الطالب 

عينة يأخذ الباحث العينة بطريقة .ونتسعو سبعةمائة و وعددهم " باكنبارو1"حممدية 

تمع. إذا ) Random Samplingعشوائية ( بدون إحتمام الدرجة املوجودة ىف أعضاء ا

ذه الطريقة. والعينة املأخوذة فصلني  تمع متجانسا فيعمل  1الفصل العاشر يعتقد أعضاء ا

لقسم العلم االجتماعي 2وعددهم عشرون طالبا، الفصل العاشرلقسم العلم االجتماعي

والفصل املراقب كالفصل لقسم العلم االجتماعي  1الفصل العاشر وعددهم عشرون طالبا. ف

. التجرييبلقسم العلم االجتماعي كالفصل2العاشر 

طريقة جمع البيانات.ه

طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما:
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طالباملباشرة ستكون للحصول على بيانات حول نتائج تعّلم الاملالحظة: املالحظة)1

.ىف كل لقاءالطريقة املباشرة باستخدام الوسيلة املصغرةم استخدبعد ا

والفصل لقسم العلم االجتماعي1العاشر : يقوم الباحث للطالب من الفصل اإلختبار)2

ملعرفة استيعاب املفردات باالختبار شفهيا وحتريريالقسم العلم االجتماعي2العاشر 

لدى الطالب.

طريقة تحليل البيانات.و

:والرمز املستخدم لتوصيف حاصلة البحث فيما يلى

%100x
N

F
P 

االيضاح:

Pاملئوية :

F تردد :

N :عدد املستجيبني

:واملعيار املستخدم فيما يلى

جيد جدا: 86%-% 1.100

جيد: 56%- % 2.85

مقبول: 40%- % 3.55
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43ناقص: 0%- % 4.40

:YوXملتغري) SDحسب االحنراف املعياري (

رمز املتوسط.1

= ∑
xالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .2

SD = ∑ ²
yالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .3

SD = ∑ ²
N<30 (Test “t”.44وأما الرمز املستخدم لتحليل البيانات فهو (
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SDySDx

yx
to

Mx املتوسط ملتغري :xالتجرييبصلترقية استيعاب املفردات العربية ىف الف
My املتوسط ملتغري :yاملراقبصلترقية استيعاب املفردات العربية ىف الف

SDx االحنراف املعياري ملتغري :x
SDy االحنراف املعياري ملتغري :y

N العينة: عدد
: الرقم الثابت1

43 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2005,
hlm. 75.

44 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa, 2010, hlm. 206.


