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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

 نوع البحث  .أ 

 ةالباحثها حبث ذيالنوعي، ألن اجلسم ال البحثهو  ةه الباحثتالذي أجر  نوع البحث
ألن املشكلة  النوعي، البحث ةالباحث ت. واستخدم)Field Research( هو البحث امليداين

وجودة على وجوه أن البيانات امل حىتواضحة وشاملة ومعقدة ودينامية والكامل للمعىن  غري
حصيلة املقابلة، و  نات مل يكن احلصول عليها من خاللمصدر هذه البيا اليت كانتالبحث 

، و التوثيق من استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت لتعليم شاهدةامل
ها اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج و غري  عاليةمبدرسة ال شراعماّدة القراءة للصف ال

 البحث النوعي ألن أشارت البحث النوعية الباحث تدماستخاآلخر سبب ال املتعلقة ا.
تطلب تفرضيات أو نظريات. وهذا لفهم الكائن يف العمق من أجل البحث عن األمناط، و 

  .لتكون قادرة على احلصول على بيانات وفقا ألغراض البحث ةالباحث
  

  هومكان البحث وقت  .ب 

ا اختار  .ة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانجعاليرسة الداملمكان البحث يف 
استخدام وسيلة احلاسوب برنامج قد ترى وجود املعلم اللغة العربية ب األ ةالباحث

، أيامثالثون ملدة  ثالبح اوقد أجريت هذ .القراءةمهارة مايكروسوفت باوربوينت لتعليم 
  .2011 نوفنرب 30ة معتهي يوم اجلنتو  2011رب نوفم 1ثلثاء َء من يوم الدِ تُ بْـ اُ و 

 : هذا اال يفوفيما يلي اجلدول الزمين لألنشطة 

 النشاط اليوم/ التاريخ الرقم

رب نوفم 3مخيس  1
2011 

  هجرئيس املننائب األستاذ كاتيبني كاملقابلة احلرة مع 

 رب نوفم 4مجعة  2
2011  

 طلب بيانات عامة عن املدرسة يف االدارة

معلم اللغة العربية  نور هادي املاجستري األستاذاملقابلة احلرة مع  رب نوفم 7 اثنني 3
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 للصف العاشر  2011

    ربنوفم 7 اثنني 4
2011  

ستخدام وسيلة احلاسوب برنامج با مشاهدة أنشطة التعليم والتعلم
 للصف العاشر القراءةمهارة مايكروسوفت باوربوينت لتعليم 

    ربنوفم 8ثلثاء  5
2011  

البحث، مبا يف ذلك خطة  لب البيانات ذات الصلة لغرضط
  واملواد التعليمية وقيمة الطالب م،يلتعلا

6 
 
 

    ربنوفم 14 اثنني
2011  

ستخدام وسيلة احلاسوب برنامج بامشاهدة أنشطة التعليم والتعلم 
ملرة  للصف العاشر القراءةمهارة مايكروسوفت باوربوينت لتعليم 

 ثانية

    ربوفمن 14 اثنني 7
2011 

 بعض الطالب من الصف العاشر املقابلة احلرة مع

8  
 

    ربنوفم 14 اثنني
2011 

  اللغة العربية علممناقشة نتائج البحث مع م

    نوفمرب 21 اثنني  9
2011   

  للصف العاشر  الطالبعن خلفية تربوية من  طلب البيانات

    نوفمرب 21 اثنني  10
2011   

ستخدام وسيلة احلاسوب برنامج بام والتعلم مشاهدة أنشطة التعلي
ملرة  للصف العاشر القراءةمهارة مايكروسوفت باوربوينت لتعليم 

  ثانية 
    نوفمرب 21 اثنني  11

2011   
ة اإلسالمية عاليدرسة اليف املطلب الرسالة من إاء عملية البحث 

   احلكومية األوىل بسمارانج
 

ستخدام وسيلة احلاسوب باة أنشطة التعليم والتعلم مشاهد  2012  نوفمرب 14 اثنني .9
  ملرة ثالثة  للصف العاشر القراءةمهارة برنامج مايكروسوفت باوربوينت لتعليم 

  مصادر البيانات  .ج 

إما من 1املراد مبصادر البيانات يف البحث، يعين العامل الذي وجدت البيانات منها.
 لذلكو نوعّيا مدنّيا،  وصفّياحث حبثا املكان، أو من الشخص، أوالقرطاس. يعترب هذاالب

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

PT.Rineka Cipta, 2006) Cet. 13. hlm: 129. 
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لنيل املعلومات املتعلقة ذا املوضوع تنبغي للباحثة أن تنظر إىل ما يتعلق بعملية التعليم اللغة 
وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت القراءة يعين باستخدام مهارة العربية خاصة يف تعليم 

ة اإلسالمية احلكومية األوىل عاليمبدرسة ال عاشرالقراءة للصف ال مهارةتعليم  يف باوربوينت
  .بسمارانج

  و لذلك تتكون مصادر البيانات هلذاالبحث من:
 در األساسياملص  ) أ

اللغة العربية  علمم لقيام البحث، و هو الباحثة أساسا ملصدر الذي تأخذها و هو
وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت  يف استخدام نور هادي املاجستري األستاذ

ة اإلسالمية احلكومية األوىل عاليمبدرسة العاشر القراءة للصف المهارة تعليم  يف ربوينتباو 
  .بسمارانج

  ةاملصادر الثانوي  ) ب
الباحثة إكماال للمصادر األساسية. و بناء على  و هي املصادر اليت تستخدمها

عن   )slide( الشرحية ما يتعلق مبوضوع هذاالبحث يعين ة هيذلك، كان املصادر الثانوي
 ة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج،عاليمبدرسة ال عاشرما يتعلق مبادة القراءة للصف ال

اإلسالمية احلكومية  عاليةمبدرسة ال عاشرو من التالميذ للصف ال و من خطة التعليم،
عن ، خاصة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةاألوىل بسمارانج، و من املدرسة ال

كل ما يتعلق باملوضوع من  و غريهايف هذه املدرسة، القراءة التعليم مهارة  عملية
  من مجعها إلكمال املصدر األساسي. ةاملستندات واملعلومات اليت متّكن الباحث

  
 

 والمجال البؤرة   .د 

استخدام وسيلة احلاسوب برنامج  اللغة العربية يف علمم البؤرة يف هذا البحث هي
ية اإلسالمية عالمبدرسة ال عاشرالقراءة للصف ال مهارةلتعليم ايكروسوفت باوربوينت م
كيفية استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت  حلكومية األوىل بسمارانج. إما منا

 و، القراءةيف تعليم مهارة فوائده املوجودة  القراءة، أومهارة باوربوينت  عند تعليم 
 اليت تقابلها. هشكالتم

  :هو بحثالىف هذا اال 
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  .مهارة القراءة عملية تعليم  .1
  .مهارة القراءة طريقة تعليم .2
مهارة  تعليم يف  استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتكيفية    .3

 .القراءة

مهارة  تعليم يف  استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتيف  ختطيط .4
 القراءة.

مهارة  تعليم يف  سوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتاستخدام وسيلة احلايف فوائد  .5
 ها.و مشكالته اليت تقابله في القراءة 

 . التقومي .6

 

 البيانات جمع طريقة   .ه 

الباحث جلمع البيانات وحتليلها ويطورها  مالطريقة هى اخلطوات الىت قد استخدا
 استخدمت البيانات وجلمع 2احملاصلة على املعلومات باستخدام النظمى الصدق واألمانة.

 :التالية الطرق هذه الباحثة

   طريقة املقابلة  )أ 
هي مجع البيانات بطريقة األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أو غري مباشرة من 

ينظر اىل تنفيذها تنقسم اىل ثالثة وهي طريقة املقابلة احلرية وطريقة  3مصادر البيانات.
 تستخدمويف هذا البحث ا 4ظام خاص.املقابلة بنظام خاص وطريقة املقابلة احلرية بن

قابل األسئلة بنظام خاص وهي النشاط املقابلية اليت يعد املاحلرية طريقة املقابلة  ةالباحث
ية عالمبدرسة ال هجرئيس املننائب هذه املقابلة اىل  ةالباحث عملت الكاملة بالتفصيل.

وبعض  لصف العاشر،ل اللغة العربيةمعلم  و، حلكومية األوىل بسمارانجاإلسالمية ا
  التالميذ فيها.

  منها: ةها الباحثأعطتاليت  األسئلة
  ؟ حلكومية األوىل بسمارانجية اإلسالمية اعالال الصورة العامة عن املدرسةكيف  )1

                                                             
2 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan,  

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) Cet. 1  hlm. 10 
3 Muhammd Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung : Angkasa, tth ) hlm. 72 
4 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hlm: 114 
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  مهارة القراءة ؟ عملية تعليم الصورة العامة عن  كيف )2
  مهارة القراءة ؟ الصورة العامة عن طريقة تعليم كيف )3
برنامج مايكروسوفت  احلاسوباستخدام وسيلة كيفية   ة عنالصورة العام كيف )4

 مهارة القراءة ؟ تعليم يف  باوربوينت

برنامج مايكروسوفت  احلاسوباستخدام وسيلة يف  واتالصورة العامة عن خط كيف )5
 مهارة القراءة ؟ تعليم يف  باوربوينت

 تعليم يف  باوربوينتاستخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت يف فوائد ما ال )6
 ؟ها و مشكالته اليت تقابله في مهارة القراءة 

 ؟ وكم عددها فيها العربيةحال اساتيذ اللغة  كيف )7

  ؟ عددها وكمحال التالميذ  كيف )8
  

  املشاهدة طريقة   )ب 

 الطريقة ذه 5.منظما املبحوثة املظاهر إىل والكتابة النظر أسلوب طريقة هي
مهارة  التعليم عمليةب اللغة العربية اليت تتعلق ئةالبي حالة عن البيانات الباحثة اكتسبت
مبدرسة  عاشرللصف ال سوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتوسيلة احلا باستخدامالقراءة 

 .اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةال

 بسمارانجاإلسالمية احلكومية األوىل  عاليةال مبدرسة  املشاهدة على واحملاصلة
استخدام وسيلة مهارة القراءة ب عملية تعليم  عن البحث هذا إىل احملتاجة تالبيانا فهي

ه استخداممهارة القراءة، و كيفية  تعليم يف  احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت
و  مهارة القراءة  تعليم ه يف استخداميف فوائد فيها، و  ه استخداميف اخلطوات فيها، و 

  ها.مشكالته اليت تقابله في
 الدرس يف والتعلم التعليم عمليةنظر إىل ب املشاهدة على الباحثة عملت لذا،

وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت  استخدامللصف العاشر ب العربية اللغة
  هذه الطريقة بورقة املشاهدة. ستخدمت الباحثةو ا. القراءةمهارة  تعليم يف 

  

                                                             
 ��128، ا�	��� ا�����، ص: ��ھ��
	� أر���� 5
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 طريقة التوثيق  )ج 
ألمور أو املتغري تكون منها مذكرة ونسخة وكتب هي البحث عن البيانات ل

وجرائد وجمالت ونقوش ومذكرة املشاورة ودفاتر األساتيذ وجدوال وغريها الىت تدل على 
 عاليةال درسةاملعن واستخدمت الباحثة هذه الطريقة جلمع البيانات  6البيانات والواقعية.

 وتركيب اإلدارة وأحوال املعلم اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج واملوقع اجلغراىف
البيانات عن  تستخدم الباحثة هذه الطريقة إلكتسابو كذلك  والتالميذ والتلميذات فيه.

التعليم اللغة العربية مبادة القراءة باستخدام وسيلة احلاسوب برنامج  خطة التعليم، يف هذا
هذه الطريقة  احثةستخدمت البو ا وغريه.  )slide(الشرحية  ،مايكروسوفت باوربوينت

  بدفرت املالئم.
  

 البيانات تحليل طريقة  .و 

 تدل البيانات حتليل وظيفة ألن البحث ىف جدا مهّمة خطوة هي البيانات حتليل
بعد إجتمعت البيانات من نتيجة البحث فتحلها الباحثة مبا  .البحث استنتجات على

  :7لىعن اخلطوات فيها ما ي) Lexy J Moleong( ذهب ليكسى ج موليونج
 حيث ،الكيفيحتليل  طريقة هي البيانات لتحليل ةالباحث هاتستخدما اليت الطريقة

باستخدام وسيلة احلاسوب برنامج مهارة القراءة  عملية تعليم  من أّوال القاعدة ذكر يتم
برنامج  احلاسوباستخدام وسيلة كيفية   عن اي اخلالصة يأيت مث ،مايكروسوفت باوربوينت

استخدام  ملعرفة الطريقة هذه وتستخدممهارة القراءة.  تعليم يف  وينتمايكروسوفت باورب
 عاشرللصف ال مهارة القراءة تعليم يف وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت

    حلكومية األوىل بسمارانج.ية اإلسالمية اعالمبدرسة ال
 اخلطوات. تالبيانا مجع نتهىت حىت معهاجت يوه مستمرا البيانات ةالباحث  تحل

  :يلي ما البيانات لتحليل
  مجع البيانات وتفتيش الكتابة يف امليدان .1
 البيانات املتصل بأهداف البحث ةالباحث تختار يف هذا البحث ا ،ختفيض البيانات .2

                                                             
6 Singarimbun, Effendi Sofian, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Pustaka Indonesia, 1995) 

hlm: 231 
7 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

cet. 29, 2011) hlm: 247  



41 

  

 اخلطوات التالية تقدمي البيانات ما يلي:و  ،بعد ختفيض البحث ،تقدمي البحث   .3

  التعيني  .أ 
 التقسيم  .ب 

 التأليف  .ج 

 بتبع لنظام خاص ومبوضوعي وبشمول  البيانات حشر   .د 

 .نتائج البحث عن الرتبة ومعىن البحث ةستخلص الباحثت ،اإلستنتاج .4

   
  
  
  
  

   


