
الباب الثالث

طريقة البحث

. نوع البحث وتصميمهأ

هذا البحث حبث جترييب. باستخدام خطة ضابط فئوية االختبار القبلي واالختبار البعدي 

من النتيجة املأخوذة يف االختبار القبلي x) من خالل حتليل إجراءة 2011:185(سوكاردى 

)Y1) واالختبار البعدي (Y2ايل). وبيانه يف اجلدول الت

: تصميم البحثIII.1اجلدول 

موعة االختبار البعدياإلجراءةاالختبار القبليا

Y1XY2التجريبية

Y1Y2املراقبة

اإليضاح

X التطبيقية النظرية: استخدام الطريقة

Y1االختبار القبلي يف الفصل التجرييب والفصل املراقب :

Y2يب والفصل املراقب: االختبار البعدي يف الفصل التجري



هذا البحث حبث جترييب نقي، فيه فصل جترييب وفصل مراقب. تقوم الباحثة باالختبار 

التطبقية عاجلة باستخدام الطريقة القبلي والبعدي ملعرفة قدرة الطالب، وبالتايل تقوم الباحثة بامل

يف الفصل املراقب يف الفصل التجرييب، والقيام باإلجراءةFlip Chartمن خالل وسيلة النظرية

باستخدام الطريقة األخرى. مث تقوم الباحثة باالختبار البعدي يف الفصل التجرييب والفصل املراقب 

ائية الطالب. هذا البحث يهدف إىل معرفة الفرق اهلام بني حاصلة االختبار القبلي  ملعرفة قدرة 

والبعدي يف ذاينك الفصلني.

اختبار قدرة الطالب على الكالم. ومدى ترقية مهارة والوسيلة املستخدمة يف هذا البحث

الكالم لدى الطالب يعرف من خالف حاصلة االختبار القبلي والبعدي.

ميدان البحث0ب

يف املدرسة الثانوية احلكومية "فادنج موتونج كامبارتقوم الباحثة البحث 

أفراد البحث وموضوعه0ج

املدرسة الثانوية احلكومية "فادنج يف لثاىن الفصل ايفأما أفراد البحث فهو :الطالب 

Flip Chartباستخدام وسيلةالنظريةالتطبيقية الطريقة وأما موضوعه فهو : فعالية موتونج كامبار، 

مهارة الكالملرتقية قدرة 

المجتمع والعينة0د



تمع تمع هو مجيع أفرد البحث ، والعينة هي جزأ من ا تمع يف هذ اا لبحث فهو : ، أما ا

الفصل الثاىن يف املدرسة الثانوية احلكومية "فادنخ موتونج كامبار" عددهم اربعون طالبا يفالطالب 

تمع قليل ال تأخذ الباحثة العينة.  40( ) ألن ا

طريقة جمع البيانات0و

:اما االدوات املستحدمة جلمع البيانات فهي

املراقبة.1

ع البحث، وهذه املراقبة تستخدم املراقبة هي كيفية مجع البيانات من خالل مراقبة موضو 

لتوجد وقامت الباحثة باملراقبة مباشرة إىل مكان البحث، 1عليها كوسيلة املراقبة.اعتمادإ

.واستخدمت الباحثة قائمة التدقيق ىف هذه املراقبةعلى البيانات الىت حتتاج . 

االختبار.2

مفهي الذي يؤيد ترقية مهارة الكالتبار يتكون من االختبار الشهذا االخ

طريقة تحليل البيانات0ه

. والبيانات احملللة فيما يلى:”test “tوالرمز املستخدم لتحليل البيانات يف هذا البحث 

حتليل البيانات.أ

. ورمزToبطلب نتيجة ”test “tوالرمز املستخدم لتحليل البيانات يف هذا البحث 

test “t”) لبيانات جمموعة العينة الكبريةN≥302.3) املرتابطة

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka
Cipta, 2006, hlm. 155
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:       Toاملراقبة
Mx: يف الفصل التجرييبالتكلمترقية قدرة الطالب على

:   My يف الفصل املراقبالتكلمترقية قدرة الطالب على
:  SDxالفصل التجرييبيف يحنراف املعيار اال
:  SDyيف الفصل املراقبيحنراف املعيار اال
:     Nعدد الطالب

مقبولة و Ha%، فتكون 1% أو 5يف الدرجة اهلامة Ttableأكرب من Toإن كان 

Hoمردودة

تكلم اللغة العربيةعلىقدرةالب. ترقية 

لغة العربية فيما يلى:والرمز املستخدم لتعيني مدى ترقية قدرة الطالب على تكلم ال

x100%االختبار البعدي–االختبار القبلي معامل الرتقية = 
االختبار البعدي

اإليضاح

Kpمعامل الرتقية :

Flipمن خالل وسيلةلتطبقية النظرية: االختبار األول قبل استخدام الطريقة ااالختبار القبلي

Chart

Flipمن خالل وسيلةلتطبقية النظريةااألخري بعد استخدام الطريقة: االختبار االختبار البعدي

Chart

2 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm. 130-131


