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الباب الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

يف هذا و . " بباكنبارو1"حممدية ىف الفصل الثاىن باملدرسة الثانويةينفذ البحث 

: الفصل األلف والفصل الباء. فصل (أ) ومهاالبحث، قسم الباحث الفصل إىل قسمني 

وفصل (ب) يستعمل ،باستخدام ورقة عمل الطالبالسمعية الشفويةطريقة اليستعمل 

ليحصل على البيانات الكاملة يستعمل الباحث صناعة ضبط الفرقة. و . املباشرةطريقة ال

Desain Randomized Control Group Pretestيعىن:  - Post –Test

Class Pre Test Treatment Post Test

Experiment T0 X T1

Control T0 - T1

يف الفصل التجرييب والتعليمعملية التعلماإلختبار القبلي أي قبل 
والضبطي.

= T0

م استخدام الطريقة السمعية الشفوية وورقة عمل الطالب عند عملية التعلّ 
والتعليم يف الفصل التجرييب.

= X

والتعليم يف الفصل التجرييب التعلماإلختبار البعدي أي بعد عملية 
.والضبطي

= T1
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البحث وزمانهيدانم.ب

باكنبارو من شهر " 1"حممدية ملدرسة الثانويةيف االتجرييبالباحث بالبحثقامقد 

.م2014فرباير حىت م2014يناير 

أفراد البحث وموضوعه.ج

" 1"حممدية ملدرسة الثانويةيف اطالب يف الفصل الثاىنالأما أفراد البحث فهو 

باستخدام ورقة عمل الطالب لرتقية السمعية الشفوية طريقة الفعالية باكنبارو، وموضوعه هو 

.مهارة الكالم

مجتمع البحث وعينته.د

األفراد الذين ميلكون اخلصائص الواضحة والكافية كمادة مجيعهو جمتمع البحثو 

" 1"حممدية ملدرسة الثانويةايف الفصل الثاين بالبحث مجيع الطالب هذاوجمتمع1البحث.

ومها الفصل الثاين "أ" بعددهم الذين كانوا يف الفصلنيطالباست ومثاننيعددهم بباكنبارو 

التجرييب والثاين  األول كالفصل . وكان طالبا42والفصل الثاين "ب" بعددهم طالبا44

الضبطي.كالفصل

1 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal. 83
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تمع املأخوذ من خالل الكيفيات اخلاصة والىت متلك اخلصائص من العينة جزء وأما  ا

تمع.املعينة والواضحة والكافية والىت تمع مل يكن آريكونتو قال2تستطيع أن توكل ا إن ا

تمع أكثر من املائة فيؤخذ مجيعهمن مائة أشخاص جمموعه كعينة البحث، وإن كان ا

هلذا عينة البناء على املعيار السابق فو 3%.25-20% أو 15-10فتؤخذ العينة حول 

تمع املوجود يف الفصل الثاىنهيلبحثا " بباكنبارو 1"حممدية ملدرسة الثانويةبامجيع ا

طالبا.86يعىن 

طريقة جمع البيانات.ه

البيانات الىت يستخدمها الباحث فيما يلى:مجعوطريقة

املراقبة.1

مباشرة إىل الحظةهي طريقة مجع البيانات املستخدمة من خالل املراقبةامل

" باكنبارو.1"حممدية ملدرسة الثانوية باالتجرييب والظابط الطالب يف الفصل 

اإلختبار.2

ترقية واإلختبار هو طريقة مجع البيانات بإعطاء بعض من التمرينات ملعرفة 

جلمع البيانات املتعلقة هذا اإلختبارالباحثواستعمل . مهارة الطالب على الكالم

مملعرفة والظابطبنتيجة التعلم يف الفصل التجرييب  .الكالم واحملادثةيف ترقية مهار

2 Ibid, hal. 83
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal.112
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التوثيق.3

ومن 4املكتوبة.البيانات أو مجع املعلومات طريقة التوثيق هو أنكارتونوقال  

" 1البيانات الثانوية املتعلقة باملدرسة الثانوية "حممدية هذا التوثيق يأخذ الباحث 

.باكنبارو

طريقة تحليل البيانات.و

استخدام الطريقة السمعية الشفوية وورقة عمل كمية فالرمز األول مستخدم ملعرفة  

ا الباجث يف الفصل التجرييب. وهاهو  :هذا الرمزالطالب يف علمية التعلم والتعليم اليت قام 

100x
N

F
P 

Keterangan :

P = Persentase Rata-Rata Kualitatif

F = Frekuensi

N= Number of Cace (Jumlah Keseluruhan).5

100%-81%:كانت النتيجة يف املرحلةإذا  اجّيد جدّ )1

%0٦%:كانت النتيجة يف املرحلةإذا  جّيد )2 -80

60%-٤٠%:كانت النتيجة يف املرحلةإذا  كاف )3

٤٠6%-2٠: %كانت النتيجة يف املرحلةإذا  ناقص)4

4 Kartini Hartono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta:PT Remaja Rosdakarya, 1992,
hal.73

5Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, jakarta : PT Grapindo Persada,
2005, hal. 85

5 Ibid
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(ترقية مهارة خر أي هو لتحليل املتغري الثاين يف هذا البحث واستخدم ايضا الرمز اآل

هوىف حتليل البياناتاملقصودزرمالأما و . لطالب يف الفصل التجرييب والظابط)لدي االكالم 

TES “t” (N≥30)= 	 	
√ 	 √

To:نتيجة اإلختبار
Mx:املتوسط من املتغريx

My:املتوسط من املتغريy

SDx:إحنراف املعيار من املتغريx

SDy:إحنراف املعيار من املتغريy

N:العينة
الرقم الثابت:1

6 Ibid, h. 7


