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  لثالثا الباب

  البحث جمناه

 

 البحث نوع  . أ

 وصف إىل دف اليت البحوث وجدت هي الوصفى البحث على يدل البحث
 حيدد أن للباحث ينبغي. أرقام شكل ىف وليس والظواهر واأللفاظ، امليدان، ىف احلقائق منهجي

 فهى البحث هذا بؤرة وأما. املوضوع على البحث الخيرج ألن قاصدا وجماله البحث بؤرة
 األولية الدينية الفالح مدرسة ىف العربية اللغة تعليم ىف" العربية اللغة دروس" كتاب استخدام

 ذه تناسب الىت والطريقة التعلم مادة ختطيط هى وجماهلا. دماك مراجنني سومربجا قرية يف
 ىف وتفاعالن املتعلم و املعلم حبال كيف تقنياا، كيف أستخدامها، وختطيط الوسيلة،
  .الوسيلة ذه والتعلم التعليم عمليات

 

 البيانات لجمع والمكان الوقت  . ب

. م 2013 يونيو 5و م 2013 مايو 3  بني ما الفرتة يف جبمعها الباحث ماق
  .دماك مراجنني سومربجا قرية يف األولية الدينية الفالح مدرسة من أخذها البحث هذا بيانات

 مدرسة رمسان بن أمحد هاأسس الىت املؤسسة هو األولية الدينية الفالح درسةوامل
 دراسة ىف التعليم بدأ. 2007 عامَ  دماك راجننيم سومربجا  قرية يف األولية الدينية الفالح
 كتبال حتليل اىل الدراسة تلك تطورت مث. منزله يف واجلريان االقارب على تقتصر اليت القرآن
 يتعّلمون وكانوا. لقريةا خارج من جاؤوا الذين الطالب ازداد مث). الرتاث كتب أى( الدينية
 2009 عام يف فصول ثالث املدرسة هذه مؤسس بىن وقد .الفصل غرف لعدم الفصل خارج

  . PAUDو TPQو الوسطى الدينية مدرسة اىل التعليم تأسس  م 2012 سنة أول ىف و. م

 احلكم بدان واما. رالنس محذاتني حاليا األولية الدينية الفالح مدرسة مدير كان
 أكتوبر 8 ،1: رقم نوتاريس اكتا" الفالح مأسسات" هي األولية الدينية الفالح مدرسة
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 Kd.11.21 / 5 / Pgm :الوثيقة ورقم.  412332101394: اإلحصائية ورقم2007.54

/MD/1119/2007.  

  

 بيت مسجد أمام الشرقية اسم كاراع شارع يف  األولية الدينية الفالح مدرسة قعت
 مركز من مرت كيلو 20( مسارانج والية من الشرقى اجلانب يف ،دماك مراجنني بسومربجا التقوى
 القرية احتّدد و. الوسطى جاوى دماك مدينة من ماىلالش اجلانب ىف مرت كيلو 25 و) مدينة

  :يلى كما وهى. حواليها ىف

  .باتور كبون بوالية ةحمّدد درسةامل توقع الشرقي اجلانب ىف )1
  .هايو مرغو بوالية ةحمّدد درسةامل توقع الغريب اجلانب ىف )2
 .كاعكوع بوالية ةحمّدد درسةامل توقع اجلانويب اجلانب ىف )3

55.مساراع بوالية ةحمّدد درسةامل وقعت الشمايل اجلانب ىف )4
 

  

  جمع البيانات طريقة  . ت

 على حملاصلة ويطورها وحتليلها البيانات جلمع املستعملة اخلطوات هي الطريقة
 عن لبحثا لليحتل إليها حمتاجة وهي 56.واألمانة الصدق النظمي باستعمال املعلومات

  57.الفرضية والختبار املسائل يف اإلجابة

 للمجتمع احلقيقية الطبيعة على يتعرف أن ينبغي وصفية بدراسة الباحث يقوم عندما
58.فحسب املطلوبة املعلومات على وليس املعلومات منه يستمد الذي األصل

 

                                                             

 54
 األولية الدينية الفالح مدرسة يف والوثيقة العامة البيانات  

 
55

 .2013 مايو 8 التاريخ يف األربعاء يوم ،سومربجا" الفالح" مدرسة كمدبر سرالن ةمحذاتنياألستاذ مع ومواجهة مقابلة 

56Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 10.  

57Nana Sudjana dan Ibrohim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar 
Baru, 1989), p. 16. 

 احملروسة، دارالبريوت: لبنان- بريوب( الثانية، الطبعة ،الجامعية الرسائل كتابة في العلمية المناهج سعرالدين، منري حممدو حالو حسان 58
 .113. ص ،)1994
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 باستخدام العربية اللغة تعليم" البحث هذا يف النوعية الطريقة الباحث واستخدم
 مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح مدرسة ىف الثالث للصف  العربية اللغة دروس كتاب
  "دماك

  الطرق اليت استخدمها الباحث جلمع البيانات فهي : اأم

   طريقة املشاهدة .1
 األنشـــــطة مزاولـــــة املالحظـــــات طريـــــق عـــــن البيانـــــات مجـــــع كيفيـــــة أو أســـــلوب ىهـــــ

   59.اجلارية
 وحالـــة البيئـــة حالـــة عـــن البيانـــات اكتســـاب يف الباحـــث يســـتخدمها الطريقـــة وهـــذه

 وشـــاهد. بالبحـــث املتعلقـــة وغريهـــا دمـــاك مـــراجنني بســـومربجا األوليـــة الدينيـــة الفـــالح مدرســـة
  .الثالث الصف يف التعليم عملية يف الباحث

  
 طريقة املقابلة .2

 حـني يف واجلـواب السـؤال طريـق عـن املعلومـات علـى احلصـول عملية هي املقابالت
 املبـــــادئ يف أداة باســــتخدام أو الــــرد عليــــه املــــدعى مــــع املقابلــــة أو احملقــــق بــــني لوجــــه وجهــــا

 واألجوبــــة األســــئلة بتقـــدمي البيانــــات مجـــع أو. 60)مقابلــــة دليــــل( اســـتدعاء مقابلــــة التوجيهيـــة
  .البيانات مصادر من مباشرة غري أم كانت مباشرة

 مصـــادر مـــن. غريهـــا أم مباشـــرة كانـــت ســـواء األســـئلة بطريقـــة البيانـــات مجـــع وهـــي
  61:منها البيانات

  العربية اللغة معلم  )أ 

  :  كمايلي املعلم على تقدم األسئلة أما
  ؟ املدرسة هذه ىف العربية اللغة تعليم عملية كيف )1
  ؟العربية اللغة دروس كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم تنفيذ ىف التالميذ رأي ما )2

                                                             
59Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2010), hlm. 220. 
60 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (ttp : Penerbit Ghalia, 2009), hlm. 193-194. 
61

 Kholid Narbuko & Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2001), hlm. 139. 
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 اللغة دروس كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم تنفيذ ىف املعلم أى رأيك ما )3
  ؟العربية

 والوسائل التعليمية الطرق جهة من وخاّصة مشكالت والتالميذ املعلم جدو  هل )4
  ؟ التعليمية

  العربية اللغة دروس كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم تنفيدب تتعلق أخرى ةلئسأو  )5
 الثالث للصف

 تاريخ عن املعلومات لنيل دماك مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح مدرسة مدير  )ب 
  .وتنظيمها وإدارا ووسائله املدرسة

 عن تاملعلوما لنيل دماك مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح مدرسة وتالميذ  )ج 
 .ىاملدرس الكتاب استخدام خصوصا اللغوية األنشطة

 

 طريقة التوثيق .3

 ويكتبهـــا عنهــا والتفكــري البيانــات علـــى تــدل الــيت احلادثــة عـــن مكتــوب تقريــر وهــي
 أو ألمــور البيانــات يف البحــث هــي الطريقــة وهــذه 62.وإليصــاهلا حلفظهــا بالقصــد بــه القــائم

 املشــاورة ومــذكرة والنقــوش واــالت واجلرائــد والكتــب والنســخة املــذكرة منهــا تكــون املتغــريات
  63.الواقعية البيانات على تدل اليت وغريها واجلدول األستاذ ودفرت

ــــل الطريقــــة هــــذه الباحــــث واســــتخدم ــــذ املعلــــم عــــن البيانــــات لني  والوســــائل والتالمي
  .املدرسة يف املستخدمة

 املدرسـة تـاريخ يعـين املدرسـة عـن العامـة الصـورة مـن التوثيـق علـى الباحـث وحاصـل
 األوليـــة الدينيـــة الفـــالح مدرســـة املعلمـــني وعـــدد الثـــامن الفصـــل مـــن التالميـــذ وعـــدد وموقعهـــا

 علـى الباحـث وحصـل الثالث، الفصل من البيانات الباحث وأخذ. دماك مراجنني بسومربجا
 وغريهــا أمســائهم مــع األســاتيذ وعــدد الثالــث الفصــل يف العربيــة اللغــة لتعلــيم والكتــب النســخة

  .البحث هذا على احملتاجة البيانات من
  

                                                             
62

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

63
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), hlm. 188. 
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  طريقة تحليل البيانات   . ث

 واّجته .كامال حاهلا يف بعضا بعضها البيانات وعالقة املعىن لوجود الطريقة هذه تقوم
 الكلمات يستخدم الذي التحليل وهو الوصفى النوعي التحليل إىل البيانات حتليل يف الباحث

  64.املوسعة اجلملة يف املركبة

  .اآلتية اخلطوات الباحث استخدم البيانات لتحليل

 الشخصية والوثيقة واملقابلة املشاهدة من املصادر سائر من املعدة ومطالعتها البيانات مجع .1
  .وصفيا وغريها والصورة الرمسية والوثيقة

  البحث بأهداف املتوافية البيانات من االستخالص بطريقة التحليل أداء .2
 : بـ الوحدات إىل البيانات تركيب .3

 الَشخصّية حتقيق -

 األنواعِ  تصنيف -

 الرتكيب -

 وإمجاال ومفعوليا نظاميا البيانات تشريح -

  الوحدات لكل املعىن إعطاء -
  .ومعناه الوجدان نوع على البحث بتحصيل اإلستخالص .4

                                                             
64 Moch. Ainin, Metode Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 2006), hlm. 125 


