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ُ
 الباُب الثالث

 منهُج البحث  

              تصميُم البحث   .أ

 
ُ
َ  بب  التريبي..امليستخدم هذا البحث َُ البحث  هنج َُ مهنج هذا املهنج

، )سوجيونو االسائبة.املستخدم للعثور على تأثيِر عالٍج على آخي في حالة 

ر االختبا أما تصميُم البحث املستخدم فى هذا البحث فهو . (211، ص.1122

 (.posttest( و االختبار البعدي )pretestالقبلي )

 103الجدول 

 تصميُم البحث  

   االختبار البعدي  عالجال االختبار القبلي  الفصل

 X 0² 0¹ التريبي.

 04   0³ ابطضال

 (221، ص.  1112)سوجيونو ، 

 بيٌح:  

              للفصل التريبي.االختبار القبلي  :  0¹

              للفصل التريبي. االختبار البعدي :   0²

              ابطضللفصل الاالختبار القبلي  :  0³

              ابطضللفصل ال االختبار البعدي  : 04

  القبلي االختبار إّن نتائج
ُ
ثم  والبعدي كما حصلْت عليها الباحثة

ها وتقارنها حتى 
ّ
ل  ستنتج من هذا البحث.تتحلل

ّ
 الفيقات فتحل

ُ
ي نتائج الباحثة

م بين الفصل التريبي.
ّ
 وس ابطضوالفصل ال التعل

ُ
ائل فُتعيف منها فعالية

 التعليم املستخدمة وتريب على املشكالت الت. وقعت.
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             املشارك .ب

( باملدرسة الثانوبة A&B) الثامن املشارك في هذا البحث هو جميُع طالب الفصل

اختيار   ( عشيبن.A&Bالثامن ) طالِب الفصل كان عددُ  باندونج.مفتاح اإليمان 

( سوى من املدرسة الت. أعّدْت فصلين فقط في كل مستوى، A&B)  الثامن الفصل

الثامن فصٌل ل  ترارب كثيرة في تعليم اللغة العيبية باملستوى  ذلك بأّن الفصل

  األّول.

              ع والعينةماملجت .ج

        املجتمع .أ

 .ا
ّ
وكان مرتمع هذا البحث جميع الطالب  ملرتمُع مصدُر بيانات البحث كل

 باندونج. مفتاح اإليمانباملدرسة الثانوبة 

             العينة .ب

ل
ّ
 في هذ في املرتمع. الخصائص نفس العيهنة جزٌء صغير يوك

ُ
ا تتخذ الباحثة

كون  فصال  A الثامنعيهنات وفقا ألهداف واعتبارات خاّصة، وهي: الفصل 

 . ضابطاكون  فصال  B الثامنوالفصل  تريببيا

 االجرائيالتعريف  .د

 التعيبف التشغيلية في هذا البحث هي كما يلي:

لعبة  لتيقية املفيدات العيبية حول األسماء بطيبقة حفظ املفيدات في وسائ .1

 االحتكار املعدلة لزبادة املفيدات العيبية.

تكار املعدلة لترقية املفيدات العيبية، حيث لعبة االحتكار هي لعبة االح لوسائ .2

كون تيتعلم الطالب من خالل لعب االحتكار في املرموعات، وفي تلك اللعبة س

 ههناك أسئلة كثيرة وأوامي متعلقة.

 



Yani Maryani H, 2020 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN MONOPOLI UNTUK MENINGKATKAN 

PEMBENDAHARAAN KOSAKATA MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH 

Universitas Pendidikan Indonesia / repository.upi.edu / perpustakaan.upi.edu 

 

              أداة البحث .ه

 تتكون أداة البحث املستخدمة في هذا البحث من:

         أداة التعليم .أ

 التعليم هي خطة 
ُ
رعل ميجعا في عملية التعليم.RPPأداء التعليم )أداة

ُ
 ( ت

         أداة التقويم .ب

 التقوبم بكٌل من أبكال فيق التحيبيي ملعيفة مدى
ُ
تحسين املفيدات  أداة

 وبعده ُيعطى العالج في التعليم باستخدام وسائلاالختبار القبلي العيبية قبل 

ث فهو في بكل أوراق عمل املستخدم في هذا البح اختبارأما  لعبة االحتكار.

 الطالب.

              إجراء البحث .و

ثيرة كفأما الخطوات املتخذة في هذا البحث  كان هذا البحث مفعوال بإجياء البحث.

 وهي على الهنحو التالي:

      دراسة ميدانية للعثور على مشاكل التعليم الواقعة في املدرسة. (1

 مشك (2
ُ
ثم ترعلها متغيرا للبحث في  لة.تحديد املشكلة، عهندما وجدِت الباحثة

      عهنوان البحث.

بية. العي  القدرة في إتقان املفيدات صهنع األدوات بكلها أسئلة عن اختبارات (3

 هذه األدوات ملعيفة هل هي صادقة أم ال.
ُ
 اختب تختبر الباحثة

ُ
ار تعطي الباحثة

      األداة املشيف.

 Nonequivalent Control تعيين موضوع البحث باستخدام تصميم البحث (4

Group Desaign   الفصل  باستخدام الفصلينأي(

 randomباختيار العيهناة العشوائية ) املأخوذين  ابط(ضوال  التريبي.

sampling) .      
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 الفصلين (5
ُ
ليا قب اختبارا بعد الحصول على موضوع البحث، تعطى الباحثة

      لتعيف قدراتهما األولية.

6)  
ُ
الفصُل التريبي.  الفصلين عالجا. يستخدمبعد ذلك، تعطى الباحثة

 التعليم ضويستخدم الفصُل ال لعبة االحتكار تعليم وسائل
 
ابط طيبقة

      .البعدياالختبار بعد اللقاءين، يريي فيهما  االتفاقية ملدة اللقاءين.

      عهندما كانت جميع البيانات ُجمعت، ثم يريي تحليل البيانات. (7

.االستنتاج من نتائج الب (8
ُ
 حث الت. حصلت عليها الباحثة

 طريقة جمع البيانات .ز

تقوم طيبقة جمع البيانات في هذا البحث بتحليل البيانات املرموعة من نتائج 

اختبار الطالب قبل استخدام لعبة االحتكار وبعده في تيقية املفيدات العيبية. 

في تبار االخويستخدم فيق لقياس قدرة الطالب في مستوى املفيدات العيبية. وكان 

 البعدي(. الختبارالنهائي ) الختبار القبلي( و الختبارل )األوّ الختبار بكل 

األولي ملعيفة أو قياس مهارات املفيدات العيبية للطالب قبل  االختباركان إجياء 

النهائي لقياس املفيدات العيبية للطالب بعد االختبار معالجتهم، بيهنما إجياء 

بلي والبعدي الق االختبارخدام لعبة االحتكار. واملقارنة بين املعالجة التعليمية باست

 أم ال. يّ لعبة االحتكاربة فعالال لستوج  إلى االستنتاج أن استخدام وسائ

       تحليل البيانات .ح

في هذا البحث، أما تحليل البيانات املستخدم لوصف فعالية استخدام وسائل 

يل اختبار تحل فهو يم اللغة العيبيةاملفيدات بواسطة تعل لعبة االحتكار لتحسين

الشيح اآلتي هو خطوات تحليل القدرة  القدرة على إتقان املفيدات العيبية.

 . العيبية إتقان املفيدات على

              العيبية إلتقان املفيداتاختبار تحليل  .1
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لقبلي ا في الختبارالعيبية بياناِت  إلتقان املفيدات اختباريستخدم تحليُل 

والبعدي للفصلين. بعد الحصول على البيانات تقوم الباحثة باختبار التسوبة 

واختبار الترانس ملعيفة هل البيانات وّزعت طبيعيا ومترانسا. ثم بعد أن 

ين ب فيق ترانس، ثم ُيريى اختباُر المنعيف أن البيانات توزيعها طبيعي و 

 القبلي والبعدي في الختبار( الختالف الوسط بين بيانات uji t ) املتوسطين

 فعالية استخدام وسائل لعبة االحتكار 
ُ
للفصلين. حتى تصف الباحثة

 تحليل البيانات  املفيدات العيبية. لتحسين
 
 تقهنية

ُ
يستخدم هذا البحث

 IBM SPSS ( Statistical Product and Service بينامج اإلحصائية بمساعدة

Solustion )1101  for Windows:أما الشيح من ذلك فهو ما يلي . 

 اختبار التسوبة .أ

 ملعيفة هل العيهنة من البيانات املستخدمة لها توزيع 
ً
كان هذا فيق مفعوال

 طبيعي أم ال.

 اختبار الترانس .ب

 ملعيفة هل الفصالن له الختباركان هذا 
ً
ا نفس التباين أو ممفعوال

 الترانس.

      ت( –الفيق بين املتوسطين)اختبار اختبار  .ت

هذا  أم ال.مفعوال للمقارنة هل للمتغيرين املتوسط  ت-الختباركان هذا 

 توجع هال أن يكون مفعوال إذا كانت البيانات املحصولة في قيمة ت-الختبار

 ولها نفس التباين. طبيعي
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      ابطضالفصل التريبي. والفصل ال الفيق بين .2

، أي ابطضالفصل التريبي. والفصل ال بين الفيق هذا البحث ملعيفة 

 .Msفيق مفعوال بمساعدة الكان هذا  التسوبة. N-Gainباستخدام اختبار 

Excel :بصيغة العمل التالية 

g =  211×  البعدي الختبارقيمة  -القبلي الختبارقيمة٪ 

 القبلي  الختبارقيمة  -قيمة مثالية 

 

  103الجداول 

تقسير الفعالية فئات   

 تعليق (%) نسبة 

>17  عال جدا 

17-75  عال  

75-01  متوسط 

<01  ضعيف  

( 11, ص. 1122ربدو,  ) 

 

 


