
 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع و تصميم البحث.أ

 معالجتها و ُتمسك بُاهاث على ًدخىي  البدث َى .الىمي املىهج ٌعخعمل البدث َزا

َلت ب  .t (t- hitung) -باخخباس جدلُلها  َزا البدث .إلاخصائُتعٍش

. معابلت الصىس باليلماثالىهج الىىعي َى الىهج لخدذًذ مضاًا وعُىب جلىُاث لعبت 

لت بُت العٍش  البدث مىطىعاث وطع  post test only control designجصمُم  اخخباس مع الخجٍش

 الفصلٌععى العالج  في . و الفصل املشاكب إلى الفصل الخجشبت ملعمت( الفصل) مجمىعخين في

بُت  بُت معاملتالفصل  .الخجٍش معابلت الصىس  لعبت جلىُاث عً الخعلم بالخدذًذ الخجٍش

 .ليلماثبا

 . الخللُذي خين الفصل الاملشاكب الخعلم

 :جصمُم َزا البدث 

 

O1 X O2 

O3  O4 

 

 : معلىماث

بي ملعشفت الحالت ألاولُت  O1 = .الاخخباس ألاٌو الفصل الخجٍش

 O3 = .الاخخباس ألاٌو الفصل املشاكب ملعشفت الحالت ألاولُت

بي بعذ الخعلم مع جلىُاث لعبت  معابلت الاخخباس ألاخير الفصل الخجٍش

 .الصىس باليلماث
= O2 

 O4 = .الخللُذي بعذ الخعلم املشاكبالاخخباس ألاخير الفصل 

بي، والخعلم  معابلت الخعلم مع جلىُاث لعبت  مععالج للصف الخجٍش

  .الصىس باليلماث
 

= X 

                                                             
1 Sugiono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfa Beta. 2009. 



 

 

 البُاهاث دسامص.ب 

ٌ  ًخم الزي البدث مىطىع هي البُاهاث مصادس  .البُاهاث على منها الحصى

 :ًلي هما هي الذساظت َزٍ في البُاهاث مصادس

 إوعان اوجماإلابخذائُت إلاظالمُت املخياملت املذسظت  الثالث الفصل في العشبُت اللغت معلمى .1

 ٌ  .العشبُت اللغت حعلم بدىفُز ًخعلم فُما همخبر بىعى

ٌ  إوعان اوجماإلابخذائُت إلاظالمُت املخياملت املذسظت  مذًش .2  بالخعلم ًخعلم فُما همخبر بىعى

خ وهزلً املذسس ي،  .املذسظت جاٍس

 .باملذسظت املخعللت الىزائم بعض .3

 

لت .ج   حمع الُاهاثظٍش

لت املخعذدة التي اظخخذمتها البدثت في حمع الُاهاث هي   :العٍش

 املالخظت .1

 وبعذ كبل الخعلم على عملُت املالخظت .فصلال في املعلم بخدلُم لبُاهاثا عخخذماملالخظت ٌ

  .الذساظت

 امللابلت .2

 لبىاء والجىاب العؤاٌ خالٌ مً وألافياس املعلىماث لخبادٌ شخصين امللابلت َى ملابلت

  . وامللابلت معين مىطىع في معنى

 

 : ملابلخه َى مً أن املصذس 

ٌ املذسظت  مذًش( أ خ عً غشض و معلىماث على للحصى إلابخذائُت إلاظالمُت املذسظت  جاٍس

ٌ  إوعان اوجمااملخياملت   . بىعى

ٌ  العشبُت اللغت معلمى( ب ٌ  معلىماث على للحصى  العشبُت، اللغت حعلُم أهماط خى

 حعلم على عامت هظشة و الخعلم في العالب جدصُل و العشبُت، اللغت حعلُم الصعىباث

 .العشبُت اللغت

                                                             
2 Ibid. 



 الاخخباس  .3

معابلت  لعبت للعالب في كبل و بعذ جلىُاث املفشداث كذساث ٌعخعمل لخدذًذالاخخباس 

بيعلى  ليلماثباالصىس   شيل. املفشداث فهم مذي ، ملعشفتاملشاكبو الفصل  الفصل الخجٍش

 .الثباث الصذق او اخخباس بعذ حععى ألاخير ألاٌو و الاخخباس الاخخباس الصيىن َى

 خىزُمال .4

ٌ  ٌعخخذم  إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظتظالب الفصل الثالث  كىائم بُاهاث على للحصى

ٌ  وعان اوجماإ املخياملت بالبدث في  كامىا الباخثين أن على صحُذ دلُل وظُفت ًيىن . بىعى

ٌ  وعان اوجماإ املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظت  .بىعى

 

 الصذق و الثباث.د 

 اث بالثا .1

 جىفُز في اللُاط أداة ودكت دكت مذي أي إلى معنى لها التي الصالخُت ولمت مً الثباث جأحي

 (.1896 :  أصواس) بها الخاصت اللُاط وظُفت

ف الصً الثاباث. كُاظه ًيبغي ما خلا ًلِغ الصً وان إرا حُذة الثاباث لها أداة إن  حعٍش

 على مشيلت ولِعذ ،( الحلُلت) الفعلُت الحالت مع اللُاظاث هخائج كشبه هذسحت دكت أهثر

 .جماًما خاظئت أو صحُدت إلاظالق
 
 

 الىصذق .2

 لها التي ألادواث مً مجمىعت كُاط أو كُاظاث الصذق َى ظلعلت (2005) سجُان وفلا

 .وجىشاسا مشاسا رلً ًخم التي اللُاط أداة باظخخذام اللُاظاث إحشاء عىذ احعاق

 َى ما جلُُم في الاخخباس احعاق أو دكت هي الاخخباس ًلٌى الىصذ( 2004) وفاكا ظىحاها

ا أو الىدُجت هفغ ٌععي فئهه ، الاخخباس اظخخذام جم ولما أهه ٌعني مما علُه، ًُ  .وعب

زا .ألاداة هخائج احعاق أنها على املىزىكُت جفعير الىصذ  الاعخماد ًمىً ما أداة أن ٌعني َو

 الىدُجت هفغ دائًما املىطىع لىفغ املخىشس  الفدص هخائج أظهشث إرا عليها
. 

 

 البدثمجخمع البدث و عُىت .ٌ 

                                                             
3
Jakni, metodologi penelitian eksperimen bidang pendidikan, (bandung: alfabeta, 2016), hlm 152.  

4 Ibid. 



 مىطىعاث/  وائىاث مً الخعمُم مىعلتمجخمع البدث َى ( 2009 : 115)  (Sugiono)سجُان

  .اظخيخاحاث اظخخالص زم لذساظتها الباخثىن  خذدَا معُىت وخصائص صفاث لها
هزلً  

 املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظتمجخمع البدث في َزا البدث العالب فصل الثالث 

 .وعان اوجماإ

ان الفصل الثالث مذسظت    .ص مً مجخمع البدثهصف عذد وخصائعُىت البدث َى 

ٌ  وعان اوجماإ املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت ٌ  واخذ الباخث ، فأخزبىعى  .مً الفصى

بي صلفال و هي  .واليلمت الصىسة اللعبت جلىُاث مع الخعلم على ًدصل الزي الفصل َى ، الخجٍش

ٌ  وعان اوجماإ املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظتالثالث  Bفصل الثالث   .بىعى

لت ًخعلم و معاملت ٌعخخذم ال الفصل َى املشاكب الفصل ن الفصل َى و. جللُذي جذَسغ بعٍش

ٌ  اوجما إوعان املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظت C الثالث  .بىعى

 

 البُاهاث جدلُل جلىُاث.و 

ٌ  بعذ جخم التي البدث عملُاث مً واخذ َى البُاهاث جدلُل  الالصمت البُاهاث حمُع على الحصى

لت البُاهاث جدلُل جفعير ًمىً. باليامل دساظتها جمذ التي املشاول لحل  جدلُل إلحشاء هعٍش

ٌ  جم التي البُاهاث واظخمشث .املعلىماث في البُاهاث معالجت بهذف ، للبُاهاث  مً عليها الحصى

 .الىخائج اظخخالص زم البُاهاث جدلُل خالٌ مً الذساظت َزٍ

 :ًلي بما الاطعالع ًجشي  الزي للخدلُل باليعبت أما

 الثباث .1

 :الثباث َى  للُاط ٌعخعمل الصُغت

 

     
 

   
    

   

  
   

 

 : الصُغت

 

                                                             
5 Sugiono. Metode Penelitiab Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas. 2003 
6
 Ibid hlm. 116. 



   
     

     

 
 

 

 : معلىماث

r11 = الثباث ألادواث 

K = ألاظئلت عذد 

∑

   

 ظؤاٌ ليل املخغيراث عذد =

  
 مجمُع املخغيراث =  

 

 الصذق .2

 :للُاط الصذق َى  ٌعخعمل الصُغت

 

    
              

                         
 

 

 : معلىماث

= X  أخشص  
ً
 العىاصش مىطىع مً حمُع َذفا

 = Y  مً حمُع حمُع أخشص 
ً
 العىاصش َذفا

= ∑X  في عذد أخشص 
ً
 X جىصَع َذفا

= ∑Y  في عذد أخشص 
ً
 Yجىصَع  َذفا

= ∑X
 X جىصَع جشبُعي فيعذد  2

= ∑Y
 Yجىصَع  عذد جشبُعي في 2

= N املعخجُبين عذد 

 

 .t (t- hitung) -اخخباس .3

 

  
     

       
 

 : معلىماث



 t –اخخبر  =  

 (في الفصل الخجشبُت) Xاملخىظغ مً الخغير  =   

 (في الفصل املشاكب) Yاملخىظغ مً الخغير  =   

 Yو  X فشق املخىظغ  املعُاسي  الخعأ =        

 

 ثالبد فشوض.ص 

 امللذمت إلاحاباث ألن مؤكخت حعخبر والتي ، البدث مشيلت لصُاغت مؤكخت إحابت هي الفشطُت

ت على فلغ حعدىذ  .الىظٍش

 (.Ha) البذًلت والفشطُت( Ho) العذم فشطُت َما ، كعمين إلى الذساظت فشطُت جىلعم

ت فشطُت .1  .(Ho) الصفٍش

ً بين فعالُت جىحذ ال الفشطُت َزٍ في ت الفشطُت .Y واملخغير X املخغيًر  الذساظت َزٍ في الصفٍش

ادة في فعالت غير والصىس  اليلماث معابلت ألعاب حعلم جلىُاث هي  العشبُت املفشداث إجلان ٍص

 .وعان اوجماإ املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظتفصل الثالث 

 (.Ha) البذًلت الفشطُت .2

 والصىس  اليلماث معابلت جلىُت وهي ، X املخغيراث بين فاعلُت َىان أن ًلاٌ الفشطُت َزٍ في

 املخياملت إلاظالمُت إلابخذائُت مذسظتفصل الثالث  العشبُت املفشداث إجلان َى Y واملخغيرو 

 .وعان اوجماإ

 

 البذر مخغير.ح 

 ابعج رمخغي .1

 املخغير. معخللت مخغيراث لىحىد هدُجت جصبذ أو كُمخه جخأزش الزي املخغيرَى  ابعج مخغحش

 .العشبُت املفشداث مً الخمىً َى البدث َزٍ في الخابع

 معخلل ر مخغي.ط 

 معمى .الخابعت املخغيراث ظهىس  أو الخغيراث ظبب جصبذ أو جؤزش التي املخغيراثمعخلل َى  ر مخغي

 جلىُت َى البدث َزٍ في املعخلل املخغير ألاخشي، املخغيراث على املعخلل للخأزير ألهه معخلل

 .والصىس  اليلماث معابلت



 

 

 

 

 

 

 


