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الثالثالفصل

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

هذا البحث حبث جترييب. ختتار الباحثة الفصلني ومها الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب".

والفصل السابع املباشرة يف تعليم املفردات. طريقةالفصل السابع "أ" فصل مراقب، املدرس يستخدم

اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال."ب" فصل جترييب باستخدام طريقة املراقبة 

:  ةوحلصول إىل البيانات الكاملة فاستخدم الباحث
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مكان البحث وزمانه.ب

د حبر العلوم "فانيت راجا كمبار" وزمانه فبدأ الباحثة يف املدرسة الثانوية مبعهتقوم الباحثة بالبحث

.م2014مايو31مايو حىت 1من 

أفراد البحث وموضوعهج. 

درسة الثانوية مبعهد يف امل"أ" والفصل السابع "ب"يف الفصل السابعد البحث فهو طالباتافر أوأما 

، وموضوع البحث فعالية طريقة املراقبة املدرس (الباحثة) يف هذا البحثحبر العلوم فانيت راجا كمبار و 

العربيةباستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال لرتقية استيعاب املفردات)simplification method(اللغوية

لدى الطالب.

مجتمع البحث وعينته.د

مبعهد حبر العلوم "فانيت راجا  يف املدرسة الثانوية فصل السابعوأما جمتمع البحث فهو مجيع الطالب

. بناء على خطة البحث املستخدمة فتأخذ الباحثة يعىن يف فصل السابع أ، ب، ج، د، ه، وكمبار"

فصلني كعينة البحث، ومها فصل السابع "ب" تسع وعشرون طالبات (كالفصل التجرييب) وفصل ال

.)كالفصل املراقبتسع وعشرونطالبات ("السابع "أ
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جمع البياناتطريقة ه. 

طريقة مجيع البيانات املستخدمة يف هذا البحث فيما يلى:أما و 

الحظةالم.1

ى بيانات حول املالحظة جلمع البيانات واملباشرة ستكون للحصول علتستخدم الباحثة 

.تطبيق طريقة املراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال

االختبار.2

قام به قبل استخدام طريقة البيانات. وهذا االختبار يتستخدم الباحثة االختبار جلمع 

وبعد استخدامها. وهذا االختبار يهدف املراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال

.استيعاب املفردات العربية لدى الطالبرفة عإىل م

طريقة تحليل البياناتو. 

جمموعتني فهما البيانات النوعية والبيانات الكمية. ةالباحثاتحليل البيانات استخدمهلوأما الطريقة 

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

:جيد جدا%۱۰۰ - ٧٦. % ۱

: جيد٧٥%- ٥٦. ۲%

: ناقص٥٥% - ٤۰. ۳%

: غري جيد%۳۹-۰. %٤
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%100x
N

F
P 

االيضاح:

P:املئوية

F تردد :

N :جمموعة النتائج :

N<30 (Test “t”.1(:وأما الرمز املستخدم لتحليل البيانات فهو

To = M − M
√ ² + √ ²

اإليضاح : 

:toاالختبار

:Mx تغري املاملتوسط منX

:My تغري املاملتوسط منY

:SDx تغري املاالحنراف املعياري منX

:SDy تغري املاالحنراف املعياري منY

:Nعدد الطالب

الرقم الثابت:1

1Hartono, Statistik Untuk Penelitian, 2010, Pekanbaru: Zanafa,hlm. 217.
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xالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .1

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

SD = ∑ ²N
رمز املتوسط.3

= ∑


