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الباب الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

ذا البحث  YLPIاإلسالميةاملدرسة الثانويةبىف الفصل الثاينقام الباحث 

فاألول هوقسم الباحث الفصل إىل قسمني يعىن: الفصل األلف والفصل الباء. و . باكنبارو

لرتقيةيلعبها مدرساسرتاتيجية ستخدامالفصل الذي قام فيه الباحث بتعليم اللغة العربية با

فهو الفصل الذي قام فيه املدرس املدرسي الثاينوأما .هذه املادةتعلميف الطالبةطنشأ

وأما . يلعبها مدرساسرتاتيجية أي بدونرتاتيجية السياقيةاسباستخدام بتعليم اللغة العربية 

تصميم املختصر من هذا البحث فهو كما يلي:

Desain Randomized Control Group Pretest - Post –Test

Class Pre Test Treatment Post Test

Experiment T0 X T1

Control T0 - T1

.يلعبها مدرساسرتاتيجية أي بعد عملية التعلم باستخدام ةالقبلياملراقبة  = T0

.يلعبها مدرساسرتاتيجية باستخدام أي بعد عملية التعلم ةالبعدياملراقبة = X

يف الفصل التجرييب.يلعبها مدرستنفيذ اسرتاتيجية  = T1

البحث وزمانهيدانم.ب
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من شهر أبريل باكنباروYLPIاملدرسة الثانوية بالتجرييبالباحث بالبحثقام

.2013حىت يوليو 2013

أفراد البحث وموضوعه.ج

، باكنباروYLPIاملدرسة الثانوية بطالب يف الفصل الثاىنالأما أفراد البحث فهو 

.اللغةتعلمالطالب يف وأنشطةيلعبها مدرسإسرتاتيجيةنفيذتوموضوعه هو 

مجتمع البحث وعينته.د

393عددهم بباكنباروYLPIاملدرسة الثانوية بالبحث مجيع الطالب هذاوجمتمع

طالبا) 144الثاين (طالبا) و 133الفصل األول (ثالثة فصول وهي الذين كانوا يف طالبا

.)116الثالث (و 

تمع أي أكثر من  وأما فأخذهم الباحث البعض كالعينة. 100ولكثرة عدد ا

ذه الطريقة كانت العينة هي Purposive Samplingالطريقة املستعملة لتأخيذ العينة هي  و

وكان طالبا.68بعددهمطالبا)38(والباءطالبا)30(األلفالطالب يف الفصل الثاين 

ملعرفة فعاليتها يلعبها مدرسالذي سيقوم الباحث بتنفيذ اسرتاتيجية التجرييب األول كالفصل 

.الضبطيالثاين كالفصل أما و الطالب، اللغة العربية لديتعلمأنشطةلرتقية 

طريقة جمع البيانات.ه
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البيانات الىت يستخدمها الباحث فيما يلى:مجعوطريقة 

املراقبة.1

يلعبها اسرتاتيجية تنفيذملعرفة هي طريقة مجع البيانات املستخدمة راقبةاملف

ا الباحث يف امدرس العربيةاللغةتعلمالطالب يفةطنشألفصل التجرييب و اليت قام 

.عند عملية التعلم والتعليم

التوثيق.2

ومن هذا .لتكميل البيانات األساسيةاملكتوبةالبيانات مجع طريقة التوثيق هو و 

.باكنباروYLPIاملدرسة الثانوية بالبيانات الثانوية املتعلقة التوثيق يأخذ الباحث 

طريقة تحليل البيانات.و

:ومجيع البيانات اليت مت مجعها الباحث ستحلل بالطريقة التحليلية الوصفية بالرمز التايل

100x
N

F
P 

Keterangan :

P = Persentase Rata-Rata Kualitatif

F = Frekuensi

N= Number of Cace (Jumlah Keseluruhan).

عملية التعلم كميةملعرفةوأما النتيجة املوجودة من هذا الرمز سيقابلها الباحث

:باملعيار التاىليلعبها مدرساسرتاتيجية استخدام بوالتعليم 
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100%-81%:املرحلةكانت النتيجة يف إذا  اجّيد جدّ )1

%0٦%:كانت النتيجة يف املرحلةإذا  جّيد )2 -80

60%-٤٠%:كانت النتيجة يف املرحلةإذا  كاف )3

٤٠%-2٠: %كانت النتيجة يف املرحلةإذا  ناقص)4
تعلم اللغة الطالب يف تغري الثاين أي أنشطةيضا الرمز األخر لتحليل املأستعمل وا

=TES “t” (N≥30)املقصود:وهاهو الرمز ،العربية 	 	
√ 	 √

To: املراقبةنتيجة
Mx:املتوسط من املتغريx

My:املتوسط من املتغريy

SDx:إحنراف املعيار من املتغريx

SDy:إحنراف املعيار من املتغريy

N:العينة
الرقم الثابت:1


