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لباب الثالثا
مناهج البحث

يف تعليم اللغة العربية فأخذ الباحث اللغةوبعد شرح الباحث النظرية عن استعمال معمل 
املناهج املخصوصة حملاصلة على البيانات مبدرسة روضة الطالبني العالية اإلسالمية باكيس باطي، 
وكان هذا الباب يبحث عن أهداف البحث وفوائدها، نوع البحث، بؤرة البحث، مصادر البحث، 

.ريقة حتليلهاطريقة مجع البيانات وطالوقت واملكان جلمع البيانات، 

:  من هذا البحث يرجو الباحث أن حيصل على األهداف كما يلي
درسة اإلسالمية امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةمعرفة استعمال معمل .١

.روضة الطالبني العالية باكيس باطي
درسة امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةمعرفة مشكالت استعمال معمل .٢

.العالية باكيس باطيروضة الطالبنياإلسالمية 
يف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر معرفة حل املشكالت استعمال معمل اللغة .١

.درسة اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطياملب

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

وصفية يف شكل الكلمات كلمة مكتوبة أو منطوقة من الشعب والسلوكيات اليت البيانات إىل ال
.وصفيةالأو دراسة نوعيةهوكان نوع البحث يف هذا البحث إذا،  .١كن مالحظتهامت

تتحّرى بوصف احلال إن دراسة الوصفية مبعىن األخرى هي عملية حل املشكالت 
ور إىل مجع ونظم البيانات صوال مق،احلقوق أو يف الواقععلى أساس الفرد واحملسوسة البحث 

، وباإلضافة إىل ذلك كانت البيانات اليت مت فحسب لكن حيتوي على حتليل وتفسري البيانات
.املبحوثةاملشكالتمجعها هي اجلواب عن 

١ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2007), edisi revisi, hlm. 4
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أن ج . سح أو الدراسة املسحيةج املوالباحث فهيستخدمه
بأكثر ما ميكن عن العوامل دعمت على اجلودة التعليم، مث حيلل مجع البيانات واملسح ه

.٢البيانات ألجل دوره على جناح التعلم
وهي دراسة األهدافحيثمن تؤخذالبحوثإجراءطريقةأوأسلوبهوهناالنهج

مع البيانات بأكثر ما ميكن عن العوامل دعمت على تعليم قام الباحث جبفلذلك، . وصفية
.البيانات ألجل حل املشكالتاللغة العربية باستعمال معمل اللغة العربية مث حيلل 

لجمع البياناتالمكان و لوقتا.ب
هومكان البحث يف مدرسة اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس تايو باطي، 

وهي . ضة العلماء الروضةعاريفاملالوكالة املنفذة التعليمحتتاالستبديلرسااملدواحد من
، االطفالروضة املستوىمن اليت ترتاوحباكيس ٣باطي كيلومرت - املدرسة تقع بشارع تايو

.٣عاليةوال، الثانوية، نيةالدي،االبتدائي
اتمع مسلم الذين ١٩٨٩يف عام روضة الطالبني العاليةتأسست املدرسة  من 

اتمعات احمللية ادة  يني وق لدين اء ا لزعم من ا ا  روضة الطالبنياإلسالمية كانت املدرسة. دعمو
املتوسط وهلا خصائص الدين اإلسالمي اليت أسست املدرسةمن إحدى العالية يف تايو باطي 

الدينية واملعارف العامة حبيث والشعور باملسؤولية يف تنفيذ أهداف الرتبية الوطنية وتعليم العلوم
.ميكن الطباعة املعرفة البشرية املعرفة، واملهرة، واملختصة، واملؤمنني، وتقي وعمال صاحلا

اتمع مسلم الذين ١٩٨٩يف عام ليةروضة الطالبني العاتأسست املدرسة  من 
اتمعات احمللية ادة  يني وق لدين اء ا لزعم من ا ا  العالية يف روضة الطالبنيكانت املدرسة. دعمو

الشعور مع هلا خصائص الدين اإلسالمي اليت أسست ةاملتوسطمن إحدى املدرسةتايو باطي 
الدينية واملعارف العامة حبيث ميكن العلومباملسؤولية يف تنفيذ أهداف الرتبية الوطنية وتعليم 

.، وتقي واخلرييةني، واملؤماملختصةاملعرفة، واملهرة، و هلا طباعة البشرية 
:يوهفلسفةاليف إجراء التعليم كانت املدرسة روضة الطالبني العالية

للمستقبل، املعارف واملهارات مدرسةمناملتخرجنيتحقيق لهواملدرسةيفالتعليم العام.١
.للمحتاجنيالتربعصاحلة لالستعمال، وميكنو 

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

الوثائق يف املدرسة روضة الطالبني العالية باكيس باطي٣
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لعمل، روح االذين أخالق حسنةاملتخرجنيتحقيق لهواملدرسةالتعليم الديين يفوكان.٢
.اتمعالدين و احلرص علىو اإلسالميةتطور احلضارةحامسة بالنسبة ل،يداالرتفاع واجل

.مجعية خريية-تقي-العلميف املدرسة هي من أهلالرتبية والتعليمشعار.٣
:املدرسة روضة الطالبني العالية هيمنالتعليميةأما البعثة

القانون الدولة و لسياسةالواردة يف املبادئ التوجيهيةالرتبية الوطنيةمناسبة إىل أهداف.١
يهدف إىل تثقيف األمةالوطنيةالرتبيةو ،١٩٨٩لعام ٢على رقم نظام الرتبية الوطنية

واملهاراتلديه املعرفةالفضيلة، تقي من اهللا عز وجل و الرجلو ،رجل كاملتطوير و 
املدنيةمستقلة والشعور باملسؤوليةشخصية مستقرة و ،اجلسدية والروحيةوالصحة

.اجلنسيةو 
، مسلم لديه العلم والتكنوجليااإلنسانيصبححيث للطالبتطوير املهارات األساسية.٢

.االجتماعيةوالرعاية ورع العبادة
.املشكلةفهميفمنهجيةو القدرة على التفكري الناقدتطوير.٣
والرتبية لديها خصائص دين اإلسالماملدرسةثقافةتطوير.٤

تطويرزيادةخمتلف اجلهود الرامية إىلاملدرسةجعلت املوارد البشرية، زيادة لحماولةيف
أجراهامنهمبعضستيعاب الالدراسيةاملناهج جوانب. اجلوانبيف بعضاملدرسة الدينية

التقاليد منمنطعلى) احلفاظ(، باإلضافة إىل اجلديدةوائح وفقا لليةالدينوزيرة الشئون منهج
املناهجمنمزيجعن طريق. األصفرالكتاببعضتدريسعن طريق) السلف(القدمية

طويلتقليدعلىاحلفاظبسببالطلبعلى حنو متزايد يفاملدرسةجيعلاملذكورة أعاله
.وتنافسيةعاملية املستقبلية للاجلزءإىل، وإلقاء نظرة جديدة )املدرسة الداخليةطريقة (

تسجيلعن طريق قبوليتماملعلمنينوعية، كانت حتسني إىل ذلكوباإلضافة
املدرسة وعدد املعلمني الذين خيدمون يف هذه . العلومكلية/العلماءتوظيف و 

منهم متخرجون من املعاهد اإلسالمية . معلما٢٥فهم ٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي 
.ورئيس املدرسة اليوم هو حممد إمام الدين. واجلامعات العامة واجلامعات اإلسالمية

من التالميذ من بعض القرى يف هذه املدينة وبعضهم يسكن يف املعهد ألن كثريجاء  
يوم بعيد من املدرسة  كان ٢٠١٠/٢٠١١ويف السنة الدراسية . ب
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وهم ينقسم إىل ثالثة . تلميذا٢٧١عدد التالميذ يف مدرسة روضة الطالبني العالية باكيس 
: ٤فصول، وهي كما يلي

١- جدول 
اموععدد التلميذةعدد التلميذالفصلقمر 
١x -٣٦٣٦أ

x -٣٦٣٦ب
x -٣٩٣٩ج

٢xi -٢٩٢٩أ
xi -٣٢٣٢ب
xi -٣٠٣٠ج

٣xii-٩٢٦٣٥أ
xii-١٠٢٤٣٤ب

٢٧١

نطرا إىل اجلدوال السابق، كانت أحوال التالميذ يف مدرسة روضة الطالبني بني البنني 
والبنات قد يفصل يف الفصل املختلف إال التالميذ يف الفصل الثالث وهذا ألجل اإلختبار 

.الوطنية
و الوسائل أهلا االمكانية درسة اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس تايو باطيامل

: يليالوسائل الرتبوية املوجودة املستخدمة يف هذه املدرسة هي كما. الرتبوية
املكتبة.أ

كانت املكتبة تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق واستيعاب العلوم واملعارف 
ا، وتوسيع معرفتهم، وترقية رغبتهم يف القراءة، وفتح الرغبة يف واملعلومات واللغة وحنوه

الوثائق يف املدرسة،٤
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وتضم املكتبة عددا كبريا من الكتب . التعلم، وحث التالميذ على التعلم بأنفسهم
.٥اإلسالمية والعلمية والتكنولوجية وغريها

اللغةمعمل .ب
هو أحد من الوسائل املوجودة يف هذه املدرسة، يستخدم معلموا اللغة اللغةمعمل 

راجيا من أن يكون تسهيال . هذه الوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية واللغة اإلجنليزية
يف اللغةأما عدد معمل . يف تعليمهم ومساعدة التالميذ على استيعاب مهارات اللغوية

).الغرفة الكبرية خاصة للمعمل(ويوضع يف غرفة واحدة هذه املدرسة أربعون نظاما، 
القاعة.ج

هذا ألجل القيام باألنشطة التالميذ واألنسطة الدينية مثل احملاضرة واخلطابة 
.واملشاورة الدينية وعملية الصالة وغريها مما يتعلق بالرتبية والتعليم يف هذه املدرسة

معمل احلاسوب.د
ميذ مبهارات معينة الكتساب األشغال املناسبة يف يقصد باحلاسوب هنا لتزويد التال

.وملعمل احلاسوب أدوات وهي أربعون نظاما. 
الغرفة املهاري.ه

ااهزة لتكوين . املدرسة هي مهارة اخلياطةهذهفالدرس املهاري يف  الت  أ ات  أدو و
.املهاري هي مخسة عشر أالت اخلياطة

سابق، يعريف الباحث على أن وجود التسهيالت أو الوسائل هي احلطةومن الشرح ال
عصر العوملة حيث الطلبة أو الطالب ميكن أن يكون هلا نوعية األمثل وميكن أن للتعامل

.تتنافس مع املدرسة العامة، متفوقة حىت من أي شيئ
اإلداريات أو املكاتب .و

: هلذه املدرسة مكاتب وهي
غرفة واحدة : غرفة رئيس املدرسة )١
غرفة واحدة : غرفة اإلدرية )٢
غرفة واحدة: غرفة األساتيذ)٣
غرفة واحدة: مجعية الطالب/غرفة الصحة)٤

.٢٠١١ماريت ٥املشاهدة يف مدرسة روضة الطالبني العالية يف التاريح ٥
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مثانية فصال: الفصول)٥
غرفة واحدة: غرفة املشورة)٦

الوسائل األخرى.ز

: مايلي 
لألساتيذ محامان، وللتالميذ ثالث محام: احلمام )١
حجرة واحدة : شركة التعاون )٢
موفقان: موقف املركبات )٣
واحد : املسجد)٤

الطالبني العالية تسهيالت األخرى وباإلضافة إىل البيان السابق، كانت ملدرسة روضة 
مثل لوحة اإلعالمية والسبورة واملقاعد والكرسي وساعة اجلدار والصور وغريها من اللوازم املقررة 

.األخرى
اللغةن هذه املدرسة تستخدم معمل فيها، ألإلجراء البحثوخيتار الباحث املكان 

.٢٠١١مرييت ١٥يخ  ا إىل ما الوقت إلجراء البحث فهي يف التار ، أكوسيلة التعليم

مصادر البحث.ج
يعترب هذا البحث حبثا نوعيا حيث يعتمد الباحث إىل املعلومات والبيانات اليت تؤخد 

ولذلك لنيل املعلومات املتعلقة . من املفردات، والسلوك، التوثيق وغريها من احملسوسة البحث
.ذا البحث، وهي كما يليذا املوضوع ينبغى للباحث أن يشاهد واملقابلة عما يتعّلق

املصدر األساسي)أ
وهو املصدر الذى يأخذه الباحث أساسا لقيام البحث، وهو مدرس اللغة العربية، 

فلذلك، من املدرسة اللغة العربية . ألنه متعلقة بال وسيطة يف عملية التعليم اللغة العربية
.اللغةيستطيع الباحث أن ينال البيانات عن عملية تعليم اللغة العربية باستخدام معمل 

املصدر الثّانوي)ب
وبناء على ذلك،  . و املصدر اّلذي يستخدمه الباحث إكماال للمصادر األساسيةه

كان املصدر الثّانوي هو رئيس املدرسة حيث ينال الباحث عن حملة مدرسة اإلسالمية روضة 
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.املصدر األساسييستخدمها الباحث إلكمال 

بؤرة البحث.د
ومن املعروف، أن البحث النوعي يتطلب وجود احلد املنصوص عليه يف البحث على 

ينبغي ،فلذا، ألن ال خيرج البحث عن املوضوع. أساس الرتكيز اليت تنشأ كمشكلة يف الدراسة
.للباحث أن حيدد بؤرة البحث

يف تعليم اللغة اللغةمل أما بؤرة البحث هلذا البحث فهي مشكالت استعمال مع
عملية التعلم والتعليم من علىالعربية سواء كان من جهة عناصر التعليم أو العوامل اليت تؤثر 

.املادة واملنهج والطرق واستعمال وسائل التعليمية

طريقة جمع البيانات.ه
لة على الطريقة هي اخلطوات املستعملة جلميع البيانات وحتليلها وتطورها حملاص

ل املشكالت أو لبحث عن حلوهي حمتاجة ٦.اتالصدق واألماناملعلومات باستعمال النظم
.اإلجابة يف املسائل واالختبار الفرضية

طرق النوعية أي املقابلة، فهيلنيل البياناتستخدمها الباحثيأما الطرق اليت 
نوعيةالأساليب كانت ،  األول:ستخدم العتبارات عدةتوهذه الطرق . واملشاهدة، والوثائقية

العالقةعلىمباشرةيعرض، وهذه الطريقة الثانية.حقيقةاجلمعمعتواجهعندماسهولةأكثر
أكثر قدرة على أكثر حساسية و هواألسلوب، وهذا الثالثة.املدعى عليهو الباحثبني

:٧تفصيلهاالقيم واجهتها، وكما يلي أمناطعلىاملشرتكةتأثريشحذمنالكثريالتكيف مع
طريقة املقابلة .١

من الباحث لنيل املعلومات أو البياناتمعني يستعمله هي احلوار مبقصود
، أو هي مجع الببانات بتقدمي األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أو غري مباشرة من ٨املقابل

.مصادر البيانات

٦Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Methodologi Penelitian Kuantitatif  Dalam Pendidikan,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet 1, hlm.10

٧Lexy J Moleong, metodologi. hlm. 9-10
٨Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , hlm.155.
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منهجاملدرسة، كاإلخبار عن البيانات املتعلقة حبال لنيل هذه الطريقة تستخدم 
وقام الباحث باملقابلة مع .م اللغة العربيةتعلم و يتعللاستعمال معمل اللغة لوحملة املدرسة

.رئيس املدرسة ومعلم اللغة العربية
: نات من رئيس املدرسة فهيأما السؤال سيقدمها الباحث لنيل البيا

.كيف حملة عن املدرسة اإلسالمية روضة الطالبني.أ
.يستخدم كوسيلة لتعلم وتعليم اللغة العربيةاللغةمىت كان معمل .ب
ما األهداف تريد حتقيقه و .وكيف أحواهلااللغةاسوب يف معمل كم عدد احل.ج

باستعمال معمل اللغة
.لتعليم اللغة العربيةاللغةيستخدم معمل يف كل األسبوع يساكم الساعة الدر .د
.اللغةلصيانة اآلالت واملعداين واألجهزة األلكرتونية يف معمل هل كان مشرف الفين .ه
مشكالاعند رأيك، كيف كان مدرس اللغة العربية استفادة هلذه الوسيلة.و . وما 

:أما السؤال سيقدمها الباحث لنيل البيانات من معلم اللغة العربية فهي ما يلي
.اللغةحتقيقه باستعمال معمل املرادما األهداف .أ

. صول األهداف املرادةاملادة التعليمية تستخدم حلما .ب
له أفعالية كبريةاللغةعند رأيك هل تعليم اللغة العربية باستعمال معمل .ج
.عند رأيك، ما طريقة التعليمية املناسبة لتعلم اللغة يف معمل اللغة.د
.اللغةيواجه عند تعلم اللغة باستعمال معمل ما املشكالت.ه

طريقة املشاهدة.٢
موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري ا مشاهدمو قيهي طريقة الىت 

.٩مباشرة
مثلويستخدم الباحث هذه الطريقة الكتساب البيانات عن حالة بيئة املدرسة

املصلى،احلمام،املكتبة،فصول،املوظفني،غرفةاملدرسني،غرفةاملدرسة،لرئيسغرفة
ميدان،كبرية،قاعةالتالميذ،األنشطةغرفةواجلواالت،السياراتموقفاملخترب،املعمل

.وغريها املتعلقة بالبحثمطعمو

٩Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 165.
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يف الفصل م الباحث مبشاهدة عملية تعليم اللغة العربيةسيقو ،ذلكإىلضافةباإلو 
.اللغةالدراسي ومعمل 

توثيقطريقة ال.٣
عنها ويكتبها وهي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكري 

وهذه الطريقة هي البحث يف البيانات ألمور أو .١٠القائم به بالقصد حلفظها وإليصاهلا
والكتباملتغريات تكون منها املذكرة والنسخة 

.ودفرت األستاذ واجلدول وغريها اليت تدل على البيانات الواقعية
حملة مدرسة اإلسالمية ويستخدم الباحث هذه الطريقة للحصول على البيانات عن 

.املعلمني والتالميذ والوسائل املستخدمة يف املدرسةروضة الطالبني العاليه واحوال 

طريقة تحليل البيانات.ز
البحث النوعي هو إجراء البحوث اليت تنتج بيانات من ومن املعروف، أن هذا البحث 

كل الكلمات كلمة مكتوبة أو منطوقة من الشعب والسلوكيات اليت ميكن وصفية يف ش
الذي يصف إجته الباحث يف حتليل البيانات إىل التحليل النوعية الوصفية، ،فلذا.مالحظتها

اليت مت األدلة عرضمعىن للبيانات أو الظواهر اليت ميكن مالحظتها من قبل الباحثني عن طريق 
ووثيقة النفسية وملحوظة أو أو وثائقريق املقابلة، واملراقبةطسواء كانت من خالل مجعها 

.مذكرة ووثيقة الرمسية وغريها
حتليل باحثم الستخدياملشكلة،للبيانات اليت مت مجعها وفقا إلطار أو إىل الرتكيز

مع قابلمن املوتستخدم هذه التقنية لتحليل نتائج البيانات . بيانات تقنية التثليثإىل البيانات
).املدرسةريمد(ودعم املوضوع ) اللغة العربيةمعلم(املوضوع الرئيسي 

وباإلضافة إىل . لكاتبلسوف ترتاكمرأي عدة مواضيع كان بيانات  اليف البحث عن 
البيانات اليت مت احلصول عليها من مقابالت مع ملقارنة تستخدم هذه التقنية كانتذلك،  

إذا كان هناك . املوجودةالبيانات مت احلصول عليها من املراقبة أو من خالل النظر يف وثائق
ولكن إذا كان هناك . مباشرةستنتاجميكن أن تؤخذ االبيانات اليت مت احلصول عليهاتشابه يف

١٠Winarno Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsinto, 1972),
hlm. 215.
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تحليل موضوعي من بمث البيانات سيتم ،معينةفرق بني هذا املوضوع مع واحد آخر يف مسألة
.أجل احلصول على بيانات صاحلة

: ١١وهيها الباحثتثليث من البيانات اليت تستخدم
.اختزال البيانات.أ

هي عملية اختيار، وتبسيط، والرتكيز، وسرقة وحتويل البيانات اخلام إىل حقل 
هي البيانات ذات الصلة سيختزلهذا البحث كانت البيانات يف .املالحظات

عنصر اسرتاتيجيات تعلم يستعمال معمل اللغة، وهام اللغة العربية بيتعلاتاسرتاتيجيب
معمل اللغة كوسيلة تعلم مهارات األساسية اللغة العربية أو األسباب الختيار و اللغة 

.لتعليمها
عرض البيانات.ب

االستنتاجات والتدابري لصنعهليب البيانات يف املنظمة اليت تسهو وسيلة لرتت
عرض البيانات هو جمموعة من املعلومات يف شكل من املقصود كان وهكذا،  .املقرتحة

نصوص السرد اليت مت إعدادها وتنظيمها وتلخيصها يف شكل فئات حبيث املعىن الوارد أنه 
.من السهل أن نفهم

باستعمال معمل اللغة يف البيانات املقرتنةهي لبيانات املقدمة نت ااك،  بحثيف ال
:تعليم اللغة العربية، مثل

.تعليم اللغة العربية باستعمال معمل اللغةعملية .١
استخدام وخطوات تعليم اللغة العربية ب، ومبادئنتخابات الوسيلةأساس اإلأوسباب أ.٢

.اللغةمعمل 
ستنتاجالا.ج

،الباحثالبيانات وعرض البيانات اليت أجراهااختزال من . تلخيصمثرية لهي 
هي ا البحثوصفها يف هذسوفإىل أن البيانات الذي كسب الكاتب و أن جيتلب كن مي

اليت توجد فيها التطبيقات يف روضة الطالبنيلم اللغة العربية يف يصورة من عملية تع
السبب أو وكذلكاملهيمنة،اتتعليم اللغة العربية، سواء عن االسرتاتيجياتاسرتاتيجي

.من مدرس اللغة العربيةاسرتاتيجيات التعلم النتخابيةايف االعتبارات 

١١ Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1992, h. 167
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مثومن تقدم االستنتاجات،،وعرض البياناتالبياناتاختزال يفبعد التعرض مث
حتليل البيانات، وصفا للقيامستخدم الباحثيو .وصف املطلوبلحتليل البياناتحيتاج إىل 

.فتتاحيالواستنتاجياالوأسلوب التفكري
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