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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

 نوع البحث  .أ 

الباحث هو ه حبث ذيالنوعي، ألن اجلسم ال البحثالذي أجره الباحث هو  نوع البحث

غري ألن املشكلة  النوعي، واستخدم الباحث البحث .)Field Research( البحث امليداين

واضحة وشاملة ومعقدة ودينامية والكامل للمعىن حىت أن البيانات املوجودة على وجوه البحث 

حصيلة املقابلة، و  اليت كانت مصدر هذه البيانات مل يكن احلصول عليها من خالل

من ثاالللفصل  مهارة الكالملتعليم  البصرية""السمعية ، و التوثيق من استخدام وسيلة شاهدةامل

  و غريها املتعلقة ا. ن مسارنجوالمن ميجف االسالمية املتوسطة "احلكمة"مبدرسة 

 ومكانه  وقت البحث  .ب 

اختارها . مدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مسارنج مكان البحث يف

لتعليم   "السمعية والبصرية" استخدام وسيلةب العربيةقد يرى وجود املعلم اللغة  االباحث أل

مايو حىت  17تاريخ  واُبـُْتِدَء من، نصف الشهرالبحث ملدة  اهذ ىوقد أجر . الكالممهارة 

  .2013مايو  28

  البيانات مصادر  .ج 

إما من 62املراد مبصادر البيانات يف البحث، يعين العامل الذي وجدت البيانات منها.
 لذلكو دنّيا، ينوعّيا م وصفّيااملكان، أو من الشخص، أوالقرطاس. يعترب هذاالبحث حبثا 

مهارة  تعليمملعلومات املتعلقة ذا املوضوع ينبغي للباحث أن ينظر إىل ما يتعلق بعملية لنيل ا
الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة  للفصلالبصرية" "السمعية وسيلة باستخدام  الكالم

  .االسالمية فوالمن ميجن مسارنج
  

                                                             
62SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian, SuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: PT.RinekaCipta, 

2006) Cet. 13. hlm: 129. 
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  هلذاالبحث من:تكون مصادر البيانات و لذلك ت
 املصدر األساسي  ) أ

اللغة العربية  علممأساسا لقيام البحث، و هو  و هو املصدر الذي يأخذه الباحث
الثامن مبدرسة للفصل  الكالم مهارةتعليم  يف "السمعية والبصرية"وسيلة يف استخدام 

  ."احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مسارنج
 املصادر الثانوية  ) ب

إكماال للمصادر األساسية. و بناء على  ستخدمها الباحثيهي املصادر اليت 
عن  )slide( ذلك، كان املصادر الثانوية هي ما يتعلق مبوضوع هذاالبحث يعين الشرحية

الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن للفصل  مالكالما يتعلق مبادة 
 عالية، و من املدرسة الفيهامن ثاالللفصل و من التالميذ و من خطة التعليم،  ،مسارنج

يف هذه  الكالم، خاصة عن عملية التعليم مهارة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج
ّكن الباحث ميمن املستندات واملعلومات اليت  كل ما يتعلق باملوضوعاملدرسة، و غريها  

 من مجعها إلكمال املصدر األساسي.
 والمجال البؤرة  .د 

"السمعية استخدام وسيلة معلم اللغة العربية يف البؤرة يف هذا البحث هي
الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن  للفصل مهارة الكالملتعليم  البصرية"

، مهارة الكالمتعليم عند  البصرية""السمعية كيفية استخدام وسيلة  . إما منميجن مسارنج
 اليت تقابلها. هشكالت، وملكالمافوائده املوجودة يف تعليم مهارة  أو

  :هو البحثىف هذا اال 
  .مهارة الكالم عملية تعليم .1
  .مهارة الكالم طريقة تعليم .2
 .مهارة الكالمتعليم يف  البصرية""السمعية استخدام وسيلة كيفية    .3

و مشكالته اليت  الكالم مهارةتعليم يف  البصرية""السمعية استخدام وسيلة يف فوائد  .4
 تقابله فيها.

 . التقومي .5
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 البيانات جمع طريقة  .ه 

  وأما الطرق اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات فهي كما يلي:

 طريقة املشاهدة .1
 63هي طريقة الىت قام ا مشاهدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري مباشرة.

مبعناها العام تشمل مجع البيانات بعض النظر عن األداة املستخدمة يف مجعها.  املشاهدة
ذه الطريقة استحدمه الباحث يف اكتساب البيانات عن حالة البيئة اللغة العربية اليت 

الثامن  " للفصل البصريةالسمعية  باستخدام وسيلة " كالمتتعلق بعملية تعليم مهارة ال
مايو يف  22يف يوم االثنني  طة االسالمية فوالمن ميجن مسارنجمبدرسة "احلكمة" املتوس

  ارا. 1100-1000الّساعة 
"احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن واحملاصلة على املشاهدة  مبدرسة 

فهي البيانات احملتاجة إىل هذا البحث عن عملية تعليم مهارة الكالم باستخدام  مسارنج
اخلطوات يف يف تعليم مهارة الكالم، و كيفية استخدامه فيها، و  السمعية والبصريةوسيلة 

و مشكالته اليت تقابله الكالم مهارة  استخدامه يف تعليميف فوائد فيها، و  استخدامه
  فيها.

 الدرس اللغة بنظر إىل عملية التعليم والتعلم يف املشاهدةلذا، عمل الباحث على 
يف تعليم مهارة الكالم. و  البصرية"السمعية "من باستخدام وسيلة ثاالعربية للفصل ال

  استخدم الباحث هذه الطريقة بورقة املشاهدة.
 طريقة املقابلة .2

وتعريف االخر  64هي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة لسانا وجياب لسانا أيضا.
طريقة املقابلة هي مجع الببانات بتقدمي األسئلة واألجوبة مباشرة كانت او غري مباشرة من 

  65مصادر البيانات.
  : هذه الطريقة يستخدمها الباحث يف اكتساب البيانات من

                                                             
63M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa,tth),hlm.72 
64Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 165 
65 Drs. M. Ali, PenelitianKependidikan, (Bandung: Angkasa, 1982), hal. 83 
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الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن يف الفصل معلم اللغة العربية   )أ 
مع االستاذ سوليمني تروبوس (معلمى الغة العرابية) يف يوم اخلميس  ميجن مسارنج

لنيل املعلومات عن عملية تعليم , 1230-1200يف الّساعة  2013مايو  23
  وما يتعلق ا. البصرية"السمعية مهارة الكالم باستحدام وسيلة "

مع االستاذ  "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مسارنجمدرسة مدير   )ب 
- 1.00مايو يف الّساعة  23بودي سيوي (مدير املدرسة) يف يوم اخلميس 

لنيل املعلومات عن تاريخ املدرسة ووسائلها وإدارا وتنظيمها وما ارا,  1.30
 اشبها ذالك.

 طريقة التوثيق .3
اليت تدل على البيانات والتفكري عنها ويكتبها القائم  احلادثةوهي تقرير مكتوب عن 

وهي البحث عن البيانات لألمور املتغرية تكون منها 66بالقصد حلفظها وإليصاهلا. به
املذكرة والكتب واجلرائد واالت ومذكرة املشاورة ودفرت التالميذ واجلدول وغريها الىت 

واستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيانات عن مدرسة  67تدل على البيانات الواقعة.
, 2013مايو  18بت يف يوم الس االسالمية فوالمن ميجن مسارنج"احلكمة" املتوسطة 

واملوقع اجلغراىف وتركيب اإلدارة وأحوال املعلم والتالميذ والتلميذات فيها. و كذلك 
يستخدم الباحث هذه الطريقة إلكتساب البيانات عن خطة التعليم، يف هذا التعليم اللغة 

  وغريه. البصرية"سمعية ال العربية مبادة الكالم باستخدام وسيلة "
  
 البيانات تحليل طريقة  .و 

مجع البيانات. وأما الطريقة التحليلية ىف هذه البحث فهي  بعداخلطوة األخرية  هيهذه 
الطريقة التحليلية الوصفية. استخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات الواضحة من الطريقة 

  الكلمات والصورة وليس بالرقم.وهي بيانات اتمع بصفة 68التحليلية الوصفية.

  

                                                             
66Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsinto, 1972), hlm. 215 
67Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Jakarta, 2006), hlm. 231 
68Joko Subagyo, Metodepenelitian, (Jakarta:rineka cipta,1991), hlm.106 
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  يلي : كمافهي    Lexy J. Moloengوأما اخلطوات عند

مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر عن القابلة والتأمل والوثيقة الشخصية والوثيقة   )أ 
  الرمسية والصورة وغريها.

  أداء التحليل بطريقة االستخالص.  )ب 
  تركيب البيانات إىل الوحدات.  )ج 
  اإلشارة لكل الوحدات.إعطاء   )د 
  69اختيار صواب البيانات.  )ه 

  

  وأما اخلطوات اليت يستخدمها الباحث فهي كما يلي:

, مثل املوقع اجلغرايف, وتاريخ ات إىل الوحدات من حيث موضوعااتقسيم البيان  )أ 
 التأسيس, واحوال املتعلمني واملعلمني واملناهج الدراسية املستخدمة. 

الفصل الثامن مبدرسة يف  القصة أو اإلحصاء الوصفيتقدمي البيانات يف نصوص   )ب 
تعليم مهارة الكالم باستخدام  من "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج

 . البصرية " يف موضوع "املهنة" السمعيةوسيلة " 
تعليم مهارة الكالم  قام على النظري املناسبة مبوضوع البحث يعين  ,حتليل البيانات  )ج 

البصرية " يف موضوع "املهنة" لدى تالميذ الفصل الثامن  السمعيةباستخدام وسيلة " 
 العوامل املؤثرة لنجاحو  مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج

البصرية " لدى  السمعية"  تعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلة والعوامل املؤثرة لفشل
 ميذ الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج.تال

من البينات  الذي حيصل بطريقة مجع البيانات يعين بطريقة  إعطاء اإلشارة لكل الوحدات  )د 
مدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن واملقابلة والتوثق يف  املشاهدة

 .مسارنج
 .البحث تقدمي النتائج  )ه 

                                                             
69Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitian Kualitatif, hlm 247 


