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لثالباب الثا
مناهج البحث

املناهج ةفأخذ الباحثتعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون النظرية عن ةوبعد شرح الباحث
وكان هذا الباب .مرجنني دماكاإلسالميةالعالية٢مبدرسة فتوحية املخصوصة حملاصلة على البيانات

، طريقة مجع بؤرة البحثر البحث،مصاد،الوقت واملكان جلمع البياناتيبحث عن نوع البحث، 
.البيانات وطريقة حتليلها

:  أن حيصل على األهداف كما يليةمن هذا البحث يرجو الباحث
مرجننياإلسالميةالعالية٢تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون مبدرسة فتوحية معرفة .١

.دماك
العالية٢مبدرسة فتوحية بوسيلة لينغوافوناالستماعتعليم مهارة معرفة مشكالت .٢

.مرجنني دماكاإلسالمية
العالية٢تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون مبدرسة فتوحية معرفة حل املشكالت.٣

.دماكمرجننياإلسالمية

نوع البحث.أ
البحث النوعي هو إجراء البحوث اليت تنتج أن إىل ) ١٩٧٥:٥(بغدان و تيلور أشار 

يف شكل الكلمات كلمة مكتوبة أو منطوقة من الشعب والسلوكيات اليت وصفية البيانات إىل ال
. الوصفيةنوعيةهيفإذا، كان نوع البحث يف هذا البحث . ٣٨كن مالحظتهامت

إن دراسة الوصفية مبعىن األخرى هي عملية حل املشكالت تتحّرى بوصف احلال 
قصور إىل مجع ونظم البيانات الفرد واحملسوسة البحث على أساس احلقوق أو يف الواقع، وال م

فحسب لكن حيتوي على حتليل وتفسري البيانات، وباإلضافة إىل ذلك كانت البيانات اليت مت 
.مجعها هي اجلواب عن املشكالت املبحوثة
أن ج املسح . سح أو الدراسة املسحيةج املوفهةالباحث

العوامل دعمت على اجلودة التعليم، مث حيلل البيانات هو مجع البيانات بأكثر ما ميكن عن
.٣٩ألجل دوره على جناح التعلم

١ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2007), edisi revisi, hlm. 4
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وهي دراسة األهدافمن حيثتؤخذالبحوثإجراءطريقةأوأسلوبهوهناالنهج
مع البيانات بأكثر ما ميكن عن العوامل دعمت على تعليم جبةفلذلك، قام الباحث. وصفية

.مث حيلل البيانات ألجل حل املشكالتوافون مهارة االستماع بوسيلة لينغ

الوقت والمكان لجمع البيانات.ب
العالية مرجنني دماك هي من إحدى املدرسة ٢مدرسة فتوحية مكان البحث يف 

فتوحية يف املرحلة الثانوية اخلاصة للتلميذة حتت إشراف وزارة الشوؤن الدنية اليت وقعت بشارع 
.سبوران الوسطى مرجنني دماك

حتت مؤسسة املعهد اإلسالمى ١٩٨٣يوليو ١٢شئت هذه املدرسة يف التاريح وأن
فتوحية مرجنني دماك، ومن رئيسها األستاذ حنيف مصلح لليسانس، وعبد اهللا حمدوم، ورئيس 

١٩٩٦.٤٠املدرسة األن خلد منصور الليسانس مند

قوة يف وأما اهلدف العام يف إنشاء هذه املدرسة فهو إعداد أجيال املسلمني ذوو
.الكافاءة واإلميان والتقوى وذوو معرفة

املوارد إعمال: إلسالمية مرجنني دماك هيالعالية ا٢والرؤية اختارها مدرسة فتوحية 
.والكفاءة واألخالق

العالية اإلسالمية مرجنني دماك يف حلصزل٢وأما البعثة اليت أخذها مدرسة فتوحية 
:على رؤيتها اثنان ومها

توفري املعرف- 
.كرمية

خلق بيئة حياة املدرسة الدينية، وأعرب مع السلوك يف املدرسة، واحلرية الكاملة يف أن - 
.تكون خالقة

. ومن املعروف، أن املدرس له دورا هاما يف عملية التعليم، ألنه من عناصر التعليم
بلغ إىل ٢٠١١-٢٠١٠املدرسني الذين خيدمون يف هذه املدرسة للعام الدراسي كان عدد 

وكان . اثنني وأربعني مدرسا، فمنهم متخرج من املعاهد اإلسالمية ومنهم متخرج من اجلامعات
٢من أجل حتسني اخلدمات التعليمية، دعمت مؤسسة مدرسة فتوحية . مدرس اللغة العربية

٢ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Renika
Cipta, 2006), Edisi Revisi VI, hlm.108.

مرجنني دماك٢مدرسة اإلسالمية فتوحية مقابلة من رئيس ٤٠
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فإن معظم املؤسسات . جمال التعليم أي املعلم احملاضرين بتدريبهمالعالية من قبل العاملني يف
ومن . أغلبهم وضعوا املعلم الدائمني، ويشمل العاملون يف املدرسة عامل اإلداري أو اإلدارة

٤٦خالل روح التعاون وثقافة عمل متناغم واملربني العامة والعاملني يف جمال التعليم هو 
٤املرأة من أجل العاملني يف جمال التعليم وهناك ٢٤الرجل و١٨شخصا، تتكون من 

مع احملاضرين تدريب املعلم العليا، املعلم القائمة جماالت . أشخاص كمقيمني يف املنطقة
 .

/ ٢٠١٠العالية اإلسالمية مرجنني دماك للعام الدراسى ٢فتوحية عدد تالميذ مبدرسة 
٤١.ولتوضيح أحول ميكن للباحثة أن تعرضها يف اجلدول اَاليت. ن تلميذاستمائة وستو ٢٠١١

العدادالطالبةالطالبالفصل
١٠٣٨٢١٤٢٥٢
١٤٦٦٨٠العلوم الطبيعية- ١١
٨٣٤٤٢العلوم الطبيعية- ١١
٦٧٣٧٩اللغة- ١١
٠٠٠الدينية- ١١
١٥٦٢٧٧العلوم الطبيعية- ١٢
١٠٣٤٤٤العلوم الطبيعية- ١٢
١٢٧٤٨٦اللغة- ١٢
٠٠٠الدينية- ١٢

١٠٣٥٥٧٦٦٠اجلملة

العالية اإلسالمية مرجنني دماك من أربعة ٢فتوحية تتكون املباين املوجودة مبدرسة 
٤٢:وعشرين مبىن بالتفصيل

العالية اإلسالمية مرجنني دماك " ٢فتوحية "مقتطف من الوثيق من احد املدرس والتالميذ يف مبدرسة ٤١
مقتطف من الوثيق٤٢
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مطعم. ٩٨:غرفة الدراسة.١
١: معمل احلاسوب. ١٩:الغرفة لرئيس املدرسة.٢
٢: غرفة األنشطة لتالميذ. ١١٠: غرفة املدرسني.٣
١: غرفة لألعمال الصحيحة. ١١١: غرفة اإلرشاد والتوصية.٤
٢: موقف السيارات واجلواالت. ١١٢: املكتبة.٥
١: غرفة وحدة الصحة. ٢١٣: حجرة احلمام للتالميذ.٦
١: حجرة احلمام للمدرسني.٧

:وهي دماك مرجننياإلسالميةالعالية٢فتوحية الربنامج الرئيسي للمدرسة
لديه املوهبة لالنضباط العلوم و يبدونالعلوم الطبيعية أن الطالب الذيندراسة برنامج .١

.الدقيقة، والطبيعة والعلوم
برنامج العلوم االجتماعية الدراسة أن الطالب الذين يبدون اهتماما ومنلك املواهب .٢

.والعلوم واألعمال احلرةالقتصاديات االجتماعية
اللغة العربية الدراسة أن الطالب الذين يبدون اهتماما واملوهبة لديهم يف العامل برنامج .٣

.لغوية وأدبية
العالية اإلسالمية مرجنني دماك، ٢فتوحية أما املناهج الدراسية املستخدمة مبدرسة 

املناهج الدراسية 
من العلوم % ٣٠من العلوم الدينية و% ٧٠ستخدمة يف هذه املدرسة تتكون من امل

وبرامج التعليم يف هذه . العلوم الطبيعية، وقسم العلوم االقتصاديةوينقسم إىل قسم .العامة
٤٣.املدرسة من برنامج التعليم العام

لنغوافونهذه املدرسة تستخدم نألفيها، إلجراء البحثاملكان ةوخيتار الباحث
.٢٠١١إبريل ٦إىل مرييت ٢قت إلجراء البحث فهي يف التاريخ ما الو ، أكوسيلة التعليم

البيانات درامص.ج
:مصادر البيانات يف هذ البحث هي كما يلي

معّلم اللغة العربية) ١
مدير مدرسة) ٢

مقتطف من الوثيق٤٣
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لقة ذالبحث ) ٣ تع امل تب  لك ا
طالب مدرسة) ٤

بؤرة البحث .د
أما . بؤرة البحث وجمالة، ألن ال خيرج البحث عن املوضوعينبغي للباحثة أن حتدد
مبدرسة مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافونفهي بؤرة البحث وجمالة هلذا البحث 

ومعىن هذا تقوم الباحثة بالبحث عن مفهم مشكالت تعليم . العالية مرجنني دماك٢فتوحية 
.العالية مرجنني دماك٢سة فتوحية مبدر مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون

جمع البياناتطريقة.ه
:جلمع البيانات فهي كما يليةوأما الطرق اليت تستخدمها الباحث

طريقة املشاهدة)أ
مشاهدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري تستخدمها الباحثةطريقة الىت الهي 

وعملية ات عن حالة البيئة يف اكتساب البيانةوهذه الطريقة تستخدمها الباحث٤٤.مباشرة
. مرجنني دماكاإلسالميةالعالية ٢التعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون مبدرسة فتوحية 

واضافًة على ذلك تقوم الباحثة على املشاهدة يف عملية تعليمية اللغة العربية مبدرسة فتوحية 
.هارة االستماعمرجنني دماك، والسيما يف عملية تعليم ماإلسالميةالعالية ٢

طريقة املقابلة)ب
مصادر البيانات بتقدمي األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أم غري مباشرة منمجعهي 
:وقامت الباحثة باملقابلة إىل. ٤٥البيانات
مرجنني دماك، للحصول على املعلومات اإلسالميةالعالية٢مدير املدرسة فتوحية )١

ارا، وتنظميها،عن اد ملدرسة، و ا يخ  ار .ووسئلهات
نشيطتهم مرجنني دماك، اإلسالميةالعالية٢املدرسة فتوحية معلم اللغة العربية)٢

.على حني استمرار الدرس بإستخدام بوسيلة لينغوافون كوسيلة وطريقة تعليمها
طريقة التوثيق)ج

٤٢Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, 1993), hlm.72
٤٣Muhammad Ali, Strategi, hal. 83
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وهي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكري عنها ويكتبها القائم 
وهذه الطريقة هي البحث يف البيانات ألمور أو املتغريات ٤٦.صد حلفظها وإليصاهلابه بالق

هذه الطريقة ةواستخدم الباحث٤٧.األستاذ واجلدول وغريها اليت تدل على البيانات الواقعية
.والوسائل املستخدمة يف املدرسةالطالبات عن املعلمني البيانللحصول على

طريقة اإلستبيان)د
جلمع البيانات عن الواقع عن ورقة يكتب عليها الىت تستخدمها الباحثةسلوباألهي 

جمموعة من األسئلة اليت تضع بعناية ووضوح واحتصار حبيث إذا أجاب عليها أي شخص 
٤٨.راء املطلوبةو اآلأيكون قد أعطى البيانات املطلوبة 

طريقة تحليل البيانات.و
تقوم هذه الطريقة لوجود املعىن ىف حتليل البيانات اىل التحليل الوصفي، و ةاجته الباحث

اخلطوات ةلتحليل البيانات استخدم الباحث٤٩.وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاهلا كامال
٥٠.اآلتية

.(Reduksi data)اختزال البيانات.أ

يار، وتبسيط، والرتكيز، وسرقة وحتويل البيانات اخلام إىل حقل هي عملية اخت
هي البيانات ذات الصلة هذا البحث كانت البيانات سيختزليف .املالحظات

اسرتاتيجيات تعلم عنصر ي، وهستخدام لينغوافونبامهارة االستماعم يتعلاتاسرتاتيجيب
.كوسيلة لتعليمهالنغوافوناب الختيار اللغة وتعلم مهارات األساسية اللغة العربية أو األسب

Display)عرض البيانات.ب data)

لصنع االستنتاجات والتدابري هلهو وسيلة لرتتيب البيانات يف املنظمة اليت تس
عرض البيانات هو جمموعة من املعلومات يف شكل من املقصود كان وهكذا،  .املقرتحة

٤٤Winarno Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsinto,1972),
hlm. 215

٤٥Sumardi Surybrata، Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm
hlm. 188

٤٦ Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University, 1996), hlm.
190.

٤٧ Muhammad Ali, strategi, h. 167
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ا يف شكل فئات حبيث املعىن الوارد أنه نصوص السرد اليت مت إعدادها وتنظيمها وتلخيصه
.من السهل أن نفهم

يف استخدام لنغوافونيف البحث، كانت البيانات املقدمة هي البيانات املقرتنة ب
:، مثلمهارة االستماعتعليم 

.االستماع بوسيلة لنغوافونعملية تعليم.١
ستماعمهارة االنتخابات الوسيلة، ومبادئ وخطوات تعليم سباب أو أساس اإلأ.٢

.لنغوافونباستخدام
)Konklusi(ستنتاجالا.ج

،البيانات وعرض البيانات اليت أجراها الباحثاختزال من . تلخيصمثرية لهي 
هي ا البحثوصفها يف هذسوفو ةإىل أن البيانات الذي كسب الكاتبكن أن جيتلب مي

تعليم اترتاتيجياليت توجد فيها التطبيقات يف اسمهارة االستماعلم يصورة من عملية تع
يف السبب أو االعتبارات وكذلكاملهيمنة،اتاللغة العربية، سواء عن االسرتاتيجي

.اسرتاتيجيات التعلم من مدرس اللغة العربيةاالنتخابية
مث ومن تقدم االستنتاجات، ،البيانات وعرض البياناتيف اختزال مث بعد التعرض 

ويستخدم الباحث وصفا للقيام حتليل .وصف املطلوبلحتليل البيانات حيتاج إىل 
.واالفتتاحيستنتاجياالالبيانات، وأسلوب التفكري 
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