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الباب الثالث

طريقة البحث

أ. خطة البحث

وهذا االختبار القبلي والبعدي خبطة املراقب الفريقي, من يتكونجترييبهذا البحث حبث 

لصف . واوسيلة حكاية مسلسلةاملدرسالتجرييب يستخدمىف الصفإن . صفنيالبحث ينفذ إىل ال

01:02.1. وبعد ذلك، أن تأثري املعاجلة هو وسيلة حكاية مسلسلةاملدرسال يستخدمالضبطى

وخطة البحث موجودة ىف اجلدول األول:

اجلدول األول: خطة البحث

االختبار البعدياإلجراءةاالختبار القبليواحد وعشرون فصال

TOXT1التجرييب

TOT1املراقب

اإليضاح:

TO :قبل التعليم.قام به املدرساالختبار القبلي

1 Sugiono,2008.Penelitian Tindakan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung.
Afabeta.hlm.76
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X:وسيلة حكاية مسلسلةيب باستخدامالتجريصفاإلجراء إىل ال

T1 بعد التعليم.قام به املدرس: اإلختبار البعدي

مكان البحث وزمانهب. 

تقوم الباحثة و ىف املدرسة الثانوية "دار احلكمة" باكنبارو.قامت به الباحثةهذا البحث

وتقدمي البياناتوحتليل البياناتالبيانات ومجع . ونشاط البحث تقريبابالبحث ثالثة أشهر

تفسري البيانات والقرار.

ت. فرد البحث وموضوعه

.ىف املدرسة الثانوية "دار احلكمة" باكنباروىنالثاصفلاىفالميذتفرد هذا البحث ال.1

ىف املدرسة الثانوية "دار ىنالثاصفلالدى التالميذ ىفوموضوع هذا البحث مهارة الكالم.2

احلكمة" باكنبارو.

ث. مجتمع البحث وعينته

مة" وذلك دار احلكالثانوية "ىف املدرسةاىنالثصفلاىفجمتمع هذا البحث التالميذ

تمع أكثر من املائة فإن.ولفصةتسعيتكون من صفال تأخذ الباحثة بطريقة العشوائية و ا

ومجيع األعضاء خيتار على العشوائية. وتأخذ الباحثة الصفني كعينة البحث..%23جمموعتها 

ة عن تل ة. واملشا مهم نفس املدرس.يعلك الطبيعة فيما يلى: هؤالء التالميذحسب الطبيعة املشا
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الضبطى صف كال. و  )4الصف الثاىن (أ.التجرييبلصفكاعن مهارة الكالم. واملادة املتساوية

.)5الصف الثاىن(أ.

ج. تقنية جمع البيانات

تلى:كماانات الىت استخدمتها الباحثة  وتقنية مجع البي

.م اللغة العربيةيوسيلة حكاية مسلسلة ىف تعلاملراقبة، راقبت الباحثة مباشرة عن تطبيق .1

( سيف الدين عنها التالميذوجبيهو جمموعة األسئلة الىت البد أن االختبار، االختبار .2

سئلة الىت تستخدم ملقدار ر هو جمموعة األأنوار) وعند سوهارسيمى آريكونتو أن االختبا

أن عرفنا. ومن ذلك الشرحالعينةفرد أالقدرة واملوهبة لدى والذكاءواملعرفةواملهارة

متكونة القدرة واملوهبةوالذكاءواملعرفةوملقدار املهارةملعرفةاالختبار هو ألة مستخدمة

على التالميذ ىف إجابتها. واستخدمت الباحثة االختبار هانوا عجيبأنداخل األسئلة الىت

تكلم اللغة العربية. االختبار املستخدم هو االختبار الجلمع البيانات عن قدرة التالميذ على 

هواية النفس وغري واهلا: األشياء املوجودة ىف الفصلالشفهي بتقدمي االسئلة البسيطة، مث

ذلك.

ح. تقنية تحليل البيانات
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موعتني ات الىت استخدمتها الباحثة جبمعتقنية حتليل البيان البيانات أوال، مث جتمع إىل ا

ر (البيانات النوعية والكمية). البيانات النوعية تصور من حالل الكلمات. والبيانات الكمية تصو 

إىل الكلمات. اغوخالصة حتليل البيانات تص.بالعدد

: والرمز الذى استخدمته الباحثة هو

%100x
N

F
P 

االيضاح:

Pاملئوية :

F تردد :

Nجمموعة النتائج :

: جيد جدا100%-1.86%

: جيد85%-2.56%

: كايف55%-3.40%

2: ناقص.40%-4.0%

TES”t”3هو توالرمز ىف حتليل البيانا

2 Suharsimi Arikunto, 2005.Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,Jakarta. Bumi Aksara.
Hlm.75
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:       Toاملراقبة

Mx:املتوسط من املتغري)x(

:   My املتوسط من املتغري)y(

:  SDxاالحنراف املعيارى من املتغري)x(

:  SDyاالحنراف املعيارى من املتغري)y(

:     N العينة جمموعة

الرقم املقرر1      :

3 Hartono, 2010. Statistik Untuk Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 208


