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الثالثفصلال

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

وأما تصميم البحث فهو فيما يلى 

موعة االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليا

OXOأ (التجريبية)

OOب (املراقبة)

موعة التجريبية واملراقبة هلما خاصية متجانسة. ويقوم الباحث باالختبار  القبلي املساوى. إن ا

موعة املراقبة معاجلة تقليدية. وبالتاىل يقوم الباحث  موعة التجريبية هلا معاجلة خاصة فا فا

باالختبار البعدي. فحاصلة االختبارين مقارنة. والفرق اهلام بني االختبار القبلي واالختبار 

البعدي يدل على تأثري املعاجلة.

هوقتو لبحثمكان.ب

يقام به ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" بباكنبارو ىف الصف السابع سنة هذا البحث 
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فرد البحث وموضوعه.ج

وأما فرد البحث فهو طالب الصف السابع ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" باكنبارو. وموضوع 

فعالية لعب تشكيل املقروء لرتقية قدرة طالب الصف السابع ىف قراءة الكتب العربيةالبحث

باملدرسة الثانوية "اهلدى" باكنبارو

مجتمع البحث وعينته.د

مجتمع البحث.1

تمع إما أن يكون حادثا،  تمع مجيع أفراد البحث باخلاصية املساوية، فا إن ا

وأما جمتمع البحث فهو مجيع الطالب الصف السابع وعينة 1وقتا ومكانا.

طالب الصف السابع  وعددهم مخسة وثالثون طالبا.كلالبحث

عينة البحث.2

والعنية عند سوهارمسىي آريكونتو بعض جمتمع البحث. وحنتاج إىل حساب مدى 

تمع لتكون العينة املأخوذة موكلة جمتمع البحث. فالفرد الذى ال يصل إىل مائة  ا

20% أو 15–10فجميعه جمتمع البحث وإذا وصل إليها فتؤخذ العينة بني 

%. وهذا يعتمد على 25–

قدرة الباحث من حيث الوقت والتمويل.أ

تضييق املالحظة من كل فرد ألنه يرتبط بقلة البيانات.ب

2مدى العاقبة الىت حيملها الباحث..ت

1Hamid Darmadi,Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2011, hal 14
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فعينة البحث طالب الصف السابع "أ" ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" 

ا ىف اجلدول اآليت باكنبارو. وبيا

موعة املراقبةالصفالتجريبيةا

23السابع23السابع

طريقة جمع البيانات.ه

املالحظة.أ

نرىاألنشطة املالحظةم اللغة العربية. اهلدف هذه يمباشرة يف عملية تعلاملالحظة

.األنشطته، والرغبةالدافع، يعىن الطالب 

االختبار.ب

املهارة، املعرفة، هذا االختبار حيتوى على األسئلة، التمرين املستخدم ملقياس 

الذكاء، القدرة، املوهبة لكل فرد أو جمموعة ىف مهارة القراءة

طريقة تحليل البيانات.و

لرتقية قدرة طالب الصف السابع ىف لعب تشكيل املقروءإسرتاتيجية هذه بيانات عن فعالية 

بإختبارين يعىن اإلختبار الباحثه، أخذقراءة الكتب العربية باملدرسة الثانوية "اهلدى" باكنبارو

2Arikunto Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2002,
hal 10
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و اإلختبار البعدي استخدام إسرتاتيجية لعب تشكيل املقروءالقبلي استخدام إسرتاتيجية لعب 

بني الفصل تعليماليجةاهلدف هذا اإلختبار ملعرفة نت.غالسابعفصو دالسابعفيف صتشكيل املقروء

اللغة تعليممن مراقبة مباشرة يف عملية الفصل قريين. وجبوار ذالك، أخذته الباحثالتجريب و 

.األنشطته، والرغبةالدافع، منها: نرىاألنشطة الطالب العربية. اهلدف هذه املراقبة 

فكما يلى :ضوانر املعيار الذى قررهو استخدم الباحث

: جيدة جدا100%–1.81

: جيدة80%–2.61

: ناقصة60%–3.41

: غري جيدة40%–4.21

3: غري جيدة جدا20%–5.0

لرتقية قدرة لعب تشكيل املقروءإسرتاتيجية رموزاملأوية لتحلياللبياناتعنفعالية فوجد الباحث

:يعىنطالب ىف قراءة الكتب العربية

: فّعال جدا100%–1.81

: فّعال80%–2.61

: فّعال ناقص60%–3.41

: غري فّعال40%–4.21

3Riduwan, Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010,
h. 15
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ا: غري فّعال جد20%–0

) N<30(وأما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف هذا البحث باستخدام الرمز اآليت 

Test “t”

= −
√ + √

4
:البيان

T:اختبار

Mx:املتوسط من املتغري

My:املتوسط من املتغري

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري

SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري

N:العينة

الرقم الثابت:1

رمز معيار احنرايف التغيري.1

=
رمز معيار احنرايف التغيري.2

4Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru, Pustaka Pelajar Offset
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= 2
رمزاملتوسط .3

= ∑
رمزاملتوسط.4

= ∑
مراقبة

= × 100%
:البيان

P  :نسبة مثوية

Fفركوينسي :

Nجمموع :


