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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث .أ 

لت الب  يث التي حسخخذمها الباحثت  لىيل البياهاث في هذ البحث هحطٍز

لت  لت الكميت حسخخذم ألاركام و ًحخاج فيها إلى و أما الكميت. الطٍز الطٍز

 جحليلها.الحساب في 

بي و ب و أما   اسخخذمذهذا البحث ًذل على هىع البحث الخجٍز

جصميم مجمىعت البعذي.  الاخخبار و  لبليالاخخبار الجصميم ملجمعت واحذة 

هى الخصميم  البعذي الاخخبار و  لبليواحذة من خالل جطبيم الاخخبار ال

بي الذي ًخم جطبيله على مجمىعت واحذة  الاخخبار ئعطاء معاملت كبل بالخجٍز

 الخابع. همط العالكت كما ًلي:ير مخغ البعذي في و مزاكبت جأزيره أو الاخخبار 

 10إخخبار كبلي  : 

 X:    عالج

 2Oإخخبار بعذي : 

له باالخخبار كبلي زم إعطاء العالج و   بي في هذا جصميم, و اوا  فزكت ججٍز
ا

الا

 1املالحظت جأزيره على املخغير املذروست.

                                                           
1
 Uhar, Suharsaputra, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan, (Bandung: Refika 

Aditama, 2014), Hlm. 161. 
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 مصادر البيانات .ب 

الىظزة العامت واملىاهج .ًىكياكزجا 3املخىسطت املحمذًت املذرست  رئيس .1

 املسخخذمت في حعليم اللغت العزبيت.

 3املذرستاملخىسطت املحمذًت مذراس اللغت العزبيت فيالصف السابع د  .2

 كمصادر عن حعليم اللغت العزبيت. .ًىكياكزجا

 .ًىكياكزجا 3املذرستاملخىسطت املحمذًت طالب الصف السابع د  .3

 .بعض الىزائم املخعللت باملذرست .4

 

 طريقة حمع البيانات .ج 

 :هيفي جمع البيانات  ها الباحثةاستخدمتالمتعددة التي الطرق 

 املالحظت .1

مالحظت لغت هي مزاكبت ما ًحذر، املالحظت هى أوشطت لبحث البياهاث و 

 .ها إلعطاء الخاجمتاسخخذمت

 امللابلت .2

لت مللابلت هي واحذة منا حمع البياهاث التي حسخخذم على هطاق واسع في  طٍز

جزي امللابلكميهىع الىصفي والمن البحث 
ُ
 في احخماع وحًها لىحه ت . ج

ً
شفهيا

 على اهفزاد.
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ذ في هذ البحث هي ملابلت مىظمت ٌعني الباحثت كذ أعذث  امللابلت التي أحٍز

أسئلت مكخىبت للحصىل على معلىماث من املصادر. و املصادر في هذ البحث 

 املخىسطتاملذرستبعض الطالب صف السابع د مذراس اللغت العزبيت و  ٌعني

 ًىكياكزجا 3املحمذًت 

 

 إلاسدباهت .3

لتي جحخىي من البياهاث أو ألاسئلت لحصىل على إلاسدباهت هي من أدواة ا

ت وفلا لزأًه. و  الباحثت  اسخخذمذمعلىماث و ًجب املسخطلعين إلحابخه بحزٍا

إلحاب مىافم,  4إلحابت مىافم حذا, و هديجت  5بىديجت  من هىع ملياس ليكزث

 إلحابت   3و هديجت 

 الاخخبار .4

بي  لت حمع البياهاث في البحث العلمي الخجٍز  إخخبار هى طٍز

بعذي ًخم اللبلي الخعلم زم الاخخبار الخخبار الا  اسخخذمذهذ البحث بأحزي 

لت الخعلم الخعاووي. ٌسخخذم الاخخبار  اسخخذمذبعذ  شزح املعلم املىاد ب طٍز

 .لىعزف كذرة الطالب على اللزاءة باللغت العزبيت

 ميىزخال .5

لت  حمع البياهاث بالىزائم املكخىبت أو صىار. فدسخخذم الباحثت هذه طٍز

خ املذرست و عذد املذارس و الطالب لت لىيل البياهاث عن جاٍر  .الطٍز
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 مجتمع البحث و عينة البحث .د 

الصف السابع باملذرست املخىسطت البحث طالب  مجخمع البحث في هذ

 الصف السابععيىت البحث في هذ البحث طالب , أما ًىكياكزجا 3املحمذًت 

طالبا. و 22عذدهم  كانو  ًىكياكزجا 3باملذرست املخىسطت املحمذًت  )د(

لت  اسخخذمذ و  في أخذ العيىت    Non Probability Samplingالباحت طٍز

  جلىيت أخذ عيىت املشبعت.

 

 طريقة ثحليل البيانات .ه 

جحليل البياهاث هى إحزاء ملعالجت البياهاث في املعلىماث ، سىاء امللذمت في 

املشاكل الفزعيت في  وأسئلت البحث  لإلحابت حملتشكال  وأشكل أركام 

لت جحليل البياهاث،  هي جلىيت جحليل البياهاثمن جفسير  و البحث العلمي.  طٍز

 املعلىماث. ليكىن بهذف معالجت البياهاث 

جلىياث الخحليل إلاحصائي الىصفي. إلاحصاء  اسخخذمذب ثالبحفي هذه 

سخخذم لخحليل البياهاث من خالل وصف أو وصف 
ُ
الىصفي هي إحصائياث ح

 البياهاث التي جم ججميعها.

 الباحثت الصيغت فيما ًلي: اسخخذمذفي جحليل إسدباهت, 

T x Pn 

T= عدد مستطلعين 

Pn=  إختيار نمرة إستبانت 
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 الصيغت مؤشز

Total skor/Yx 

Y=   أكبر هديجت  x  عذد مسخطلعين 

X= عدد مستطلعين x أصغز هديجت 

لتملعزفت فاعليت    العزبيتمهارة اللزاءة  زكيتالخعلم الخعاووي في ج طٍز

  اسخخذمذوفي إجمام الباحث عيىت ملترهت     t -الخخبار اسخخذمذبالطالب 

20.32bit .software SPSS 

 

 فروض البحث .و 

تالفزضيت  .1  الصفٍز

ليس فيها فعاليت املخغير املسخلل و املخغير الخابع و الفزضيت  
ا
ذ الفزضيت أه

ا
دل

لهذا البحث هي جطبيم الخعلم الخعاووي ليس فعاال لتركيت مهارة اللزاءة 

 ًىكياكزجا 3في الصف السابع د باملذرست املخىسطت املحمذًت العزبيت لطالب 

 الفزضيت البذليت  .2

ذي ًكىن في هذا البحث ٌعني 
ا
ذ الفزضيت أنا فيها فعاليت بين املسخلل ال

ا
دل

جطبيم الخعلم الخعاووي و املخغير الخابع الذي ًكىن في هذا البحث ٌعني مهارة 

الطالب في اللزاءة العزبيت, و الفزضيت البذليت لهذا البحث جطبيم الخعلم 

في الصف السابع د اللطالب الخعاووي فعاال لتركيت مهارة اللزاءة العزبيت 

 .ًىكياكزجا 3باملذرست املخىسطت املحمذًت 
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 متغير البحث .ز 

 مخغير جابع .1

 مهارة اللزاءة العزبيت.في هذ البحث هى  مخغير جابع

 مخغير مسخلل .2

لت الخعلم الخعاووي  مخغير مسخلل في هذ البحث هى طٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


