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  الثالث الباب

  حثالب مناهج

  

 بؤرة البحث والمجال .1

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة البؤرة ىف هذا البحث هي حمتويات كتاب 

من  اجلزئني األول والثاين حملمد أحسن بن شجرى الجاوية لتالميذ المدارس الدينية األولية

لكتابني ناحية املادة وطريقة تعليمهما. معىن هذا، خيصص الباحث يف تنظيم تعليم هذين ا

بفيدودوويتان فاطبون  20مبدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية يف الفصلني الثالث والرابع 

 قندال حيث يُعرف مزايامها ونقائصهما يف ارتفاع مهارة التالميذ لعلم النحو.

 مصادر البيانات  .2

 املصادر على الباحث إستخدام االستقراء، هلذا والبيانات املعلومات على للحصول

  : من البيانات املصادر تتكون ذالك ألجل. البحث ذا املتعلقة واملراجع

 األساسي املصادر  . أ

 البحث موضوع من استعملها الىت البيانات املصدر هو األساسى املصدر إن

 مسألة بأساس يرتبط األساسى واملصدر  .1الباحث حبثه الذي كإعالم مباشرة

  :يلى كما البحث هذا ىف األساسى دراملص ومن. واملشاهدة املقابلة وهو البحث

                                                           
1
 Saefudin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91 
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مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ المدارس   ) أ

. البد بن شجرىاجلزئني األول والثاين حملمد أحسن  الدينية األولية

أن يستخدم الباحث ذا الكتاب ألنه غرض اإلستقراء يف هذا 

 .البحث

بفيدودوويتان  20مدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية  مدير  ) ب

 أعماهلا إدارة من ا يتعلق شيئ كل على للحصولفاطبون قندال 

 . وغريها

 20مدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية  طالب   ) ت

 األنشطة عن النتائج على للحصول ويتان فاطبون قندالبفيدودو 

  .النحو تعليم ىف خصوصا التعليمية

 الثنائى املصدر  . ب

 الىت املراجع من البيانات و األساسى املصدر لبيان املصدر هو الثنائى املصدر أما

  :هو الباحث استخدمه الثنائى املصدر ومن 2.البحث مبوضوع يتعلق

بفيدودوويتان  20رسة مفتاح اهلدى الدينية األولية مد وثائق  ) أ

 فاطبون قندال

  الكتب املتعلقة ذا البحث  ) ب

 طريقة جمع البيانات .3

  : فهي البيانات جلمع الباحث يستخدمها اليت الطرق وأما

                                                           
2
 Ibid. 
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 املشاهدة طريقة  . أ

 ا قام اليت البيانات جلمع املستخدمة الطرق إحدى هي املشاهدة طريقة إن

  .مباشرة غري أم كانت مباشرة هدمشا

  تعليم حال عن البيانات اكتساب يف الباحث يستخدمها الطريقة وهذه

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ المدارس  كتاب

 20اجلزئني األول والثاين مبدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية  الدينية األولية

  .بالبحث يتعلق مما وغريه دالبفيدودوويتان فاطبون قن

  املقابلة طريقة  . ب

 من مباشرة غري أو كانت مباشرة واألجوبة األسئلة بتقدمي الببانات مجع هي

  :منها البيانات مصادر من. 3البيانات مصادر

سلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ مفتاح ال كتاب معلمي -

 املعلومات على للحصول اجلزئني األول والثاين المدارس الدينية األولية

  .الكتاب ذا باالستخدام النحو بتعليم املتعلقة

بفيدودوويتان فاطبون قندال  20مدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية  مدير -

 أعماهلا إدارة من املدرسة ذه قيتعل شيئ كل على للحصولقندال 

 .وغريها

                                                           
3
 Drs. Mohamad Ali, Penelitian Kependidikan, Bandung: Angkasa, 1987, hal. 83 
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بفيدودوويتان فاطبون  20مدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية   طالب -

 ىف خصوصا التعليمية األنشطة عن النتائج على للحصول قندال قندال

 . النحو تعليم

  الوثائق طريقة  . ت

 عنها والتفكري البيانات على تدل اليت احلادثة عن مكتوب تقرير وهي

 يف البحث هي الطريقة وهذه. 4وإليصاهلا حلفظها بالقصد به القائم ويكتبها

 األستاذ ودفرت والكتب املذكرة منها تكون املتغريات أو ألمور البيانات

  .5الواقعية البيانات على تدل اليت وغريها واجلدول

 املعلمني عن البيانات على للحصول الطريقة هذه الباحث واستخدم

 20مدرسة مفتاح اهلدى الدينية األولية  يف املستخدمة والوسائل والطالب

  .بفيدودوويتان فاطبون قندال

 طريقة تحليل البيانات .4

 6.كامال حاهلا يف بعضا بعضها البيانات وعالقة املعىن لوجود الطريقة هذه تقوم

 الكلمات يستخدم الذي التحليل وهو النوعي التحليل إىل البيانات حتليل يف الباحث واجته

   7.املوسعة اجلملة يف املركبة

                                                           
4
 Winarno Surakhmad, Dasar-dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah, 

(Bandung: Tarsinto, 1972), hlm. 125 
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6
 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University, 1996), hlm. 190 

7
 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

cetakan kedua puluh enam, hlm. 282-283. 
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  :8اآلتية اخلطوات الباحث استخدم البيانات لتحليل

 والوثيقة والتأمل املقابلة من املصادر سائر من املعدة البيانات مطالعة )1

  .وصفيا اوغريه والصورة الرمسية والوثيقة الشخصية

   االستخالص بطريقة التحليل أداء )2

  الوحدات إىل البيانات تركيب )3

  .الوحدات لكل اإلشارة إعطاء )4

                                                           
8
 Ibid. hlm. 280-281. 


