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الفصل الثالث
البحثمنهجية

تصميم البحث.أ
اللعبة عن أخرب أحوالك إسرتاتيجية يب باستخدام يإن هذا البحث حبث جتر 

حممدية بنجكيننج. و العامةاملتوسطةطالب يف املدرسة اللرتقية مهارة الكالم لدي 
فيه يب وتستخدم الباحثةيكصف جتر ،"بالعينة يف هذا البحث الصف الثالث "

بطي  و ال ا" كصف ضجاللعبة عن أخرب أحوالك و الصف الثالث "إسرتاتيجية
و تصميم البحث الذي اللعبة عن أخرب أحوالك.فيه إسرتاتيجيةالباحثةتستخدم

:Control Group Pre test-Post testثة فيه تستخدم الباح
Post testTreatmentPretest

T1XTo
T1-To

همكانالبحث و زمان.ب
أما م. و 2014أوكتوبرزمان البحث فبدأت الباحثة من أوغسطس حىت 

. حممدية بنجكيننج  مبنطقه كمبارالعامةاملتوسطةهو املدرسة فهمكان
أفراد البحث وموضوعه.ج

املدرسة " بج" و "بالصف الثالث "اللغة العربية يفةأفراد البحث هي مدرس
اللعبة عن إسرتاتيجية حممدية بنجكيننج. وموضوع البحث استخدام العامةاملتوسطة

أخرب أحوالك لرتقية مهارة الكالم.
مجتمع البحث و عينته.د

تمع ىف هذا البحث هو كل طالب املتوسطةيف املدرسة الصف الثالثا
حممدية بنجكيننج.العامة
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3.1الجدول 
محمدية بنجكيننجالعامةالمتوسطةفي المدرسة ثالثالصف الطالبةعو مجتم

المجموعة الصف رقم
20 III A 1

23 III B 2

19 III C 3

62 موعة ا
عينة. و أربعنينياثنة صفني هلذ البحث الذى يتكون من وأخذت الباحث

).اشخص19" (ج) و الصف الثالث "اشخص23" (بيعىن الصف الثالث"
أدوات البحث.ه

املالحظة.1
النعمالمالَحظةرقم
يقدم املدرس أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية1
يعطي املدرس الطالب الورقة2

يطلب الطالب أن يكتبوا أسئلة عن املكان املعروف لدي 3
الطالب.

4
يطلب من الطالب أن جيمعوا الورقة و يضعواها على مكتب 

املدرس
إىل الطالب بطريقة عشويةيوزع املدرس الورقة 5

يطلب طالبان أن يقدما و خيابرا عن املكان الذي مكتوبه على 6
الورقة أمام الفصل

اية التعلم7 يلخص املدرس و الطالب الدرس معا يف 
يقوم املدرس التقومي على الطالب9
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االختبار.2

إسمرقم
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1الطالب 1
مع البياناتج.و

طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 
املالحظة.1

جية اللعبة عن أخرب أحوالك.يهذه املالحظة ملالحظة تنفيذ إسرتات
االختبار.2

االختبار باالختبار الشفهي.لتقومي مهارة الكالم لدي الطالب و هذا اهذ
تحليل البيانات.ز

ز اآليت :و باستخدام الرمحتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة-1
Pوية ئ:  نسبة م
F :التكرار

Nة: جمموع
) 100% - )جيد جد81%
)   80% - )جيد61%

60% - (مقبول)% 41
) 40% - )ناقص21%
) 20% - )28جداناقص0%

28 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 15.
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:ز اآليت و باستخدام الرماالختباروأما حتليل البيانات املستخدمة ىف -2 T = M − MSD√N − 1 + SD√N − 1
29

:يضاحاإل
T:اختبار

Mx:من املتغريَعدَّلاملx
My:من املتغرياملَعدَّلy

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغريx
SDy:اإلحنراف املعيار من املتغريy

N:العينة
الرقم الثابت:1

ز معيار احنراف التغيريو رم

SDx = ∑X′N
التغيرياحنرافز معيار و رم

= ∑Y′N
Mxملعدلزو رم = ∑xN
=املعدلزو رم ∑

29 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 206.


