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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 البحث  وعن .1

 يعين البحث املقصود لفهم الظاهرة ،النوعي البحث هو البحث هذا لنوعه، وفقا 

واستخدم الباحث البحث . طريقة الوصفيةالم استخدباعلى ما وقعت كائن البحث 

نات كامل للمعىن حىت أن البياواضحة وشاملة ومعقدة ودينامية و ألن املشكلة غري  النوعي،

ول عليها من املوجودة على وجوه البحث اليت كانت مصدر هذه البيانات مل يكن احلص

الظاهرة يف اال ، إذن يريد أن ينظر يانات وأدلة مقابلةواستب خالل أدوات االختبار

   مباشرة.

  هومكان البحث وقت .2

. فروارجا برجانمدرسة "النووى" الثانوية اإلسالمية، تنفيذ البحث املختار ل كانامل  

إال  هافي تنفيذ منهج اللغة العربيةوكيفية  هذه املدرسة حالةيعرف ال الباحث ألنه ختارها ا

  فيها. لزاميةاإل دروسال ىحدا هي العربية اللغة. مباشرة راهاأن ي

   
 ثالثاءتهي يوم الوين 2012فرباير  13 ثننيوقد أجريت هذ البحث من يوم اإل 

  2012 مارس 13

 : دول الزمين لألنشطة يف هذا االوفيما يلي اجل

 النشاط اليوم/ التاريخ الرقم

فرباير  13 إثنني 1
2012 

  املاجستري سيد مصلحني مادياىن درسةامل رئيساملقابلة احلرة مع 

فرباير  14ثالثاء  2
2012 

 مكشوف حممد فؤادى مع نائب رئيس املنهج املقابلة احلرة

فرباير  16 مخيس 3
2012  

املدرسةوظائف احلرة مع  املقابلة   
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فرباير  20اثنني  4
2012  

 ةمعلمك بررة نور اإلسالمى اسيدة فطرياملقابلة احلرة مع 

العاشر اللغة العربية يف الصف الدروس  

فرباير  23 مخيس 5
2012 

منهج اللغة بررة عن  سيدة فطريا نور اإلسالمىاملقابلة احلرة مع 

 العربية وتنفيذه

ير فربا 29اربعاء  6
2012 

ىف الصف األول على املستوى  مشاهدة أنشطة التعليم والتعلم

 الثاىن

 مارس 1مخيس  7
2012 

ىف الصف األول على املستوى  مشاهدة أنشطة التعليم والتعلم

 الثاىن

 مارس  7 اربعاء 8
2012 

، املنهج طلب البيانات ذات الصلة لغرض البحث، مبا يف ذلك

م، واملواد التعليمية وقيمة يلتعلاخطة تنفيذ و  و منهج التعليم،

وغري ذلك التالميذ  

 مارس 8 مخيس 9
2012 

ىف الصف األول على املستوى  مشاهدة أنشطة التعليم والتعلم

 الثاىن

مارس  10سبت  10
2012 

اللغة العربية ةمناقشة نتائج البحث مع مدرس  

مارس  13ثالثاء   11
2012  

درسةاملب وداع  

 
 البيانات مصادر .3

جلمع  فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، درسة "النووى" الميف  الباحث حضور  

 .البحث لنيل املعلومات والبيانات املتعلقة ذاو  املستندات

  : نوعان البحثه ذصادر البيانات اما م

 املصدر األساسي .1

 نهجمتنفيذ  وهو املصدر الذى اخذه الباحث أساسا لقيام البحث، وهو   

ثانوية درسة "النووى" الميف  األول على املستوى الثاين صفال يف اللغة العربية

   م فيها.وعملية التعل فروارجا برجاناإلسالمية، 
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 املصدر الثانوي  .2

ملصدر األساسي، وبناء اكمال إلستستخدمه الباحث هو املصدر الذى ا   

 على ذلك، يكون املصدر الثانوي هلذا البحث كل ما يتعلق باملوضوع من املستندات

 ّكن الباحث من مجعها إلكمال املصدر األساسي.ميواملعلومات اليت 

  والمجال البؤرة .4

للغة العربية عند نظام وزير الّشؤون اىف هذا البحث هي تنفيذ منهج  البؤرة   

مدرسة "النووى" يف  الثاينعلى املستوى  يف الصف األول 2008سنة  2الّدينية  رقم 

 .فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، ال

  و:هفىف هذا البحث اال  أما

 املنهج الدراسي )1

 ختطيط تنفيذ املنهج )2

 ادة التعليميةامل )3

 اللغة العربية مالتعل تنفيذ طريقة )4

 التالميذ تقييم )5

  معيار احملتوي ومعيار كفاءة املتخرج )6

 جمع البيانات طريقة .5

 طريقة املشاهدة  .أ 

فة بناء على ما ينظر اليه ستخدمها الناس لنيل اخلربة واملعر تهي الطريقة اليت  

 ""النوويمدرسة يستخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البينات عن حالة . 1ويستمعه

تنفيذ منهج اللغة العربية عند نظام وزير الّشؤون و  فروارجا برجان الثانوية اإلسالمية

   يها.ف 2008سنة  2الّدينية  رقم 

 طريقة املقابلة  .ب 

لة احلرية وطريقة قسام وهي طريقة املقابأالثة ىل تنفيذها تنقسم اىل ثإنظر بال  
       
                                                            
 1 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: Hilal, 2006), hlm. 114. 
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حث يستخدم الباحث ويف هذا الب .2املوجهةوطريقة املقابلة احلرية  املوجهةاملقابلة 

ة اليت يعد املقابل وهي النشاط املقابل احلرية وطريقة املقابلة املوجهة طريقة املقابلة

 "النووى"درسة ماىل رئيس  األسئالت الكاملة بالتفصيل. يقدم الباحث هذه املقابلة

وبعض  اللغة العربية ةذستأو  ووكيل رئيس املنهج فروارجا برجان الثانوية اإلسالمية

 التالميذ فيها.

  قدمها الباحث منها:اليت  األسئلة

 فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، مدرسة "النووى" ال عن ةعامال نظرةال )1

 فيها وكم عددها العربيةساتيذ اللغة أحال  )2

 عددها وكمال التالميذ ح )3

 فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، مدرسة "النووى" اليف للغة العربية ا منهج منوذج )4

 .فصلاليف للغة العربية ا تنفيذ منهج )5

 طريقة التوثيق  .ج 

الكتب واجلرائد املتغرية تكون منها أو مور األ عن البيانات لطلب هي البحث  

ذ واجلدول وغريها الىت تدل على البيانات ومذكرة املشاورة ودفرت التالمي واالت

اللغة تنفيذ املنهج  حولاحث هذه الطريقة جلمع البيانات ويستخدم الب .3الواقعة

على  صف األوليف ال 2008سنة  2رقم  الّشؤون الّدينية العربية عند نظام وزير

  .فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، مدرسة "النووى" اليف  ثايناملستوى ال

 قة تحليل البياناتطري .6

 التحليل طريقة هي البيانات لتحليل لباحثا من قبل ةستخدمامل الطريقة 

 القاعدة ذكر يتم حيث ،اخلاص اىل العام من نتقالاإل هي القياسية والطريقة التقييمي

 ثانويةال" النووى" مدرسة يستخدمه الذي املنهج خالصة يأيت مث املنهج، من أّوال

 العربية اللغة منهج تنفيذ ملعرفة الطريقة هذه وتستخدم. روارجاف برجان اإلسالمية،

       
                                                            

 2 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  hlm. 114. 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Jakarta, 2006), hlm. 231. 
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على املستوى  ولاأل صفيف ال 2008 سنة 2 رقم  الّدينية الّشؤون وزير نظام عند

  .فروارجا برجان اإلسالمية، ثانويةال" النووى" مدرسةيف  ثاينال

 اخلطوات. البيانات عمج ينتهى حىت معهاجي وهو مستمرا البيانات الباحث حل  

  :يلي كما البيانات لتحليل

 .ع البياناتجتمي .1

 .هداف البحثأخيتار الباحث البيانات املتصل ب .2

 .توافقامل مع مفهوم أو نظري ااختارهالبيانات اليت الباحث طابق ي .3

  .الباحث هيستخلصيكتب نتيجة البحث و  .4


