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الفصل الثالث

طريقة البحث

أ. تصميم البحث

الفصلني ومها الفصل األول ةالباحثاختارتهذا البحث حبث جترييب ميداين وهو يتضمن يف اجلزء الكمي. 

القالب. والفصل الثاين "ب" فصل وسيلة اللوحتستعمل فيه"أ" والفصل الثاين "د". الفصل األول "أ" فصل جترييب

القالب. اللوحبدون استخدامضبطى 

:  ةستخدم الباحثتالبيانات الكاملة فعلى حلصول ا

Desain Randomized Control Group Pre test-Post test

االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليالفصل

'ToXTالفصل التجرييب

'To-Tالفصل املراقب

و زمانهب. مكان البحث

سنة فربايري 26حىت فربايري11يف التاريخ "تامفن باكنبارو"املتقني الثانوية تقوم الباحثة بالبحث يف املدرسة 

2014.

. أفراد وموضوع البحثت

. أفراد البحث1
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املّتقنت تامفن باكن "ملدرسة الثانوية "أ" و"د"  يف ابعالساالطالب يف الفصل املعلم و وأما أفراد البحث فهو 

بارو"

طريقة ممارسة أمناط الكلمة لرتقية مهارة اللوح القالب باستخدامأما موضوع البحث فهو فعالية وسيلة

املّتقني تامفن باكن بارو""باملدرسة الثانوية الكالم ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب 

ي. المجتمع وعينة البحث

تمع إما أن يكون إنسانيا، عينا، حدوثا ومكانا بالصفة وأما جمتمع البحث فهو مجيع أفراد البحث. وذلك  ا

1املساوية.

تمع ىف هذا البحث  الذى املّتقني تامفن باكن بارو""باملدرسة الثانوية السابعالطالب من الفصلفهو أما ا

" أ"السابع . يعىن الفصل ةعين40ني هلذ البحث الذى يتكون من الباحثة فصلت. و أخذالباط112يتكون من 

" بدون استخدام "  وسيلة د"السابعو الفصل اجلملةطريقة ممارسة أمناط باستخدام"اللوح القالب"استخدام وسيلة 

.جلملةطريقة ممارسة أمناط اباستخدام"اللوح القالب"

كعينة البحثاملّتقني تامفن باكن بارو""الثانوية ويأتى اجلدول عن أحوال الطالب يف املدرسة 

املراقبالفصلالتجرييبالفصل

20"د"السا بع20"أ"السا بع

1 Hamid Darmadi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. 2011. h: 14
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ك. طريقة جمع البيانات

الحظةامل.أ

ا الحظةاملهذه باكن املّتقني تامفن "الثانوية الحظة كيفية التعلم و تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتقام 

بارو".  

االختبار.ب

املستخدمة ملقياس املعرفة، القدرة أو املوهبة، الذكاء واملهارة الىت االختبار هو مكون األسئلة أو التمارين 

.ختبار يتكون من االختبار الشفهيأملكها الفرد أو الفيئة. وهذا اال

ل. طريقة تحليل البيانات

”N<30 (Tes “tوالرمز املستخدم يف هذا البحث (

To = √ ² √ ²

To االختبار :

Mx متوسط املتغري :x

My متوسط املتغري  :y

x: االحنراف املعياري ملتغري 

yاملعياري ملتغرياالحنراف:
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:جمموغة الرتدد

xالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .1

SD = ∑ ²N
yالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .2

SD = ∑ ²
املتوسطرمز .3

= ∑
اجلدول والتحليل

موعة يعىن البيانات النوعية مث  اجلدول هو حساب عن البيانات املعطية بالنتيجة باعتماد على البيانات ا

تغري إىل البيانات الكمية. فالتقنية املستخدمة حتليل إحصائي باستخدام الرمز االحصائي لوصف حاصلة البحث. 

:وذلك الرمز

%100x
N

F
P 

االيضاح:
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Pاملئوية :

F تردد :

Nجمموعة النتائج :

واملعيار املستخدم فيما يلى

)جيد جدا86%-100%(

)جيد56%-85%(

)مقبول40%-55%(

)2ناقص0%-40%(

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


