
الثالثالفصل

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

Nonequivalent Control Groupم البحث شبه حبث جترييب باستخدامتصمي

Design ذ البحث الصفني باالعتماد على العينة العشوائية. الصف املراقب باستخدام الطريقة التقليدية خي. فلذا

ة القراءة بلعبة ترتيب احلوار. وهلما معاجلة خمتلفة ملعرفة بدون لعبة ترتيب احلوار. والصف التجرييب باستخدام طريق

مهارة القراءة لدى الطالب. وتقوم الباحثة باالختبار القبلي واالختبار البعدي ىف هذين الصفني.

مكان البحث ووقته.ب

مكان البحث)1

هذا البحث سيقام به ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج مونتونج

وقت البحث)2

2014سيقام به ىف شهر فربويري حىت أبريل سنة هذا البحث

متغير البحث.ج

املتغري ىف هذا البحث يتكون من املتغري احلر واملتغري التابعي، فاملتغري احلر استخدام طريقة القراءة بلعبة 

ترتيب احلوار. واملتغري التابعي مهارة القراءة



مجتمع البحث وعينته.د

مجتمع البحث)1

طالب الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج سنة وأما جمتمع البحث فهو 

، وعددهم سبعة ومثانون طالبا. وبيانه ىف اجلدول اآليت2014/2015

اجلدول األول

تمع ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج  عدد ا

عدد الطالبالصفالرقم

1VIII A20

2VIII B22

3VIII C20

4VIII D21

موعة 83ا

2012/2013املصدر : الوثيق ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج سنة 

عينة البحث)2

وعينة البحث طالب الصف الثاىن وعددهم أربعون طالبا. 



طريقة جمع البيانات.ه

املراقبة)1

دف إىل نشاط عملية ال تعلم وتعليم اللغة العربية هذه املراقبة باستخدم ورقة مراقبة الطالب. وهذه 

باستخدام طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار

االختبار)2

هذا االختبار يهدف إىل معرفة حاصلة البحث ىف الصف التجرييب والصف املراقب

عملية البحث.و

عملية البحث حتتوى على اخلطوات اآلتية. وهذا التخطيط لتسهيل الباحثة ىف أداء البحث

االختبار القبلي. هذا االختبار يقام به ىف الصف التجرييب والصف املراقب ملعرفة قدرة الطالب على )1

القراءة 

املعاجلة. وهذه املعاجلة استخدام طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار ىف الصف التجرييب)2

االختبار البعدي. هذا االختبار يقام به ىف الصف التجرييب والصف املراقب)3

نة احلاصلة النهائية. فاحلاصلة املأخوذة ىف الصف التجرييب والصف املراقب تقارن ملعرفة الفرق مقار )4

اهلام فيهما

طريقة تحليل البيانات.ز

وأما الطريقة لتحليل البيانات استخدمها الباحثة جمموعتني فهما البيانات النوعية والبيانات الكمية. 

ات الكمية الىت يتّم تفسريها على النحو التاىل:البيانات النوعية ستكون مكفوال من البيان



: جيد جدا%۱۰۰ - ٧٦. % ۱

: جيد٧٥%- ٥٦. ۲%

: ناقص٥٥% - ٤۰. ۳%

: غري جيد%۳۹-%۰. ٤

P =

االيضاح:

P:املئوية

F : تردد

N :ئججمموعة النتا

. هذا الرمز مستخدم ملعرفة الفرق اهلام بني املتغريين TEST Tوالرمز املستخدم لتحليل البيانات 

1املقارنني.

2وذلك الرمز فيما يلى

اإليضاح : 

Mxاملتوسط عن ترقية مهارة القراءة ىف الصف التجرييب :

1 Hartono, SPSS 16.0, Analisis Data Statistika dan Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm
146

2 Hartono, S tatistik Untuk Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakartya, 2008, hlm 208



Myاملتوسط عن ترقية مهارة القراءة ىف الصف املراقب :

SDxراف املعياري ىف الصف التجرييب: االحن

SDyاالحنراف املعياري ىف الصف املراقب :

Nعدد العينة :


