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  الباب الثالث

 مناهج البحث

 

 نوع البحث .1

نوع هذا البحث هو حبث نوعي، وينقسم  البحث النوعي إىل قسمني يعىن حبث 

ألّن مجع  نوعي ميداين وحبث نوعي مكتيب، وهذا البحث حبث نوعي ميدين وصفي.

والبحث الوصفي  1البيانات ىف هذا البحث بشكل الكلمات والصور وليست األرقام.

وأما الدراسة امليدنية فهي مجع  2يشرح البيانات كما هو موجود ىف حمسوسة البحث.

 املعلومات من العملية احلقيقية ىف امليدان.

 

 بؤرة البحث ومجاله .2

ينبغي للباحثة أن ترّكز البحث وجماله، كي ال خيرج حبثها عن املوضوع، والبؤرة 

مشكالت تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر ىف  ىف هذا البحث هي

  مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج.

  وجمال هذا البحث هي:

  تعليم اللغة العربية ىف مهارة االستماع  .أ 

  مشكالت تعليم اللغة العربية ىف مهارة االستماع  .ب 

 حل املشكالت  .ج 

 

 

 

 

                                                
1 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , ( Bandung, : Remaja Rosdakarya, 

2009), cet 26 hlm 11  

2 Sukardi  , Metodologi Penelitian Pendidikan  Kompetensi dan Prakteknya  , ( Jakarta : 
P.T.Bumi Aksara, 2004) hlm 157 
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 ووقتهمكان البحث  .3

مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج   مكان هذا البحث يف مدرسة

العربية من إحدى املواد اإللزامية فيها.  اللغة. اختارها الباحثة ألن كوالن توغو مسارانج

  .ا بطرق عديدة والوسائل املختتلفةوتعلم مهارة االستماع فيه

 2012سبتمرب 10يوم اإلثنني وأجري هذ البحث ملدة شهر واحد, وابتدء من 

  .2021أكتوبر  8وينتهي يوم اإلثنني 

 

 البيانات مصادر .4

الباحثة دراسة ميدانية لنيل املعلومات والبيانات املتعلقة ذا البحث،  متاستخد

"نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن وذلك من خالل حضور الباحثة مبدرسة 

بنفسها جلمع املستندات واملعلومات املتعلقة بالبحث. واللقائات مع مسؤويل  توغو مسارانج

  املدرسة للتأّكد باملعلومات، وألجل ذلك تتكون مصادر البيانات من:

  املصدر األساسي  .أ 

وهو املصدر الذى أخذته الباحثة أساسا لقيام البحث، و يف هذا البحث أخذا 

بية ومن عملية تعليم مهارة االستماع يف الصف العاشر الباحثة من التالميذ ومعلم اللغة العر 

  درسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانجمب

 املصدر الثانوي   . ب

الباحثة إكماال للمصدر األساسي، وبناء على ذلك،  متهاستخدهو املصدر الذى 

يكون املصدر الثانوي هلذا البحث كل ما يتعلق باملوضوع من املستندات واملعلومات اليت 

متّكن الباحثة من مجعها إلكمال املصدر األساسي. و املصدر الثانوي هو ما يتعلق 

 هذا البحث أخذته الباحثة و يف 3مبوضوع البحث من الكتب واالت واملقاالت وغريها.

خطة التعليم والربنامج الدراسي يف املدرسة والكتب املتعلقة بتعليم درسة ومن مدير املمن 

 اللغة العربية.

 

                                                
3 Nasution, Metode Research, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009 ) Cet 11,  hlm.145 
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  طريقة جمع البيانات .5

 أما الطرق اليت تستخدمها الباحثة فهي:

  طريقة المشاهدة  )1

غري هي طريقة اليت قام ا مشاهد موضوعات مبعوثة مباشرة كانت أن 

وهذه الطريقة تستخدم الكتساب البيانات عن حالة البيئة مبدرسة "نور  4مباشرة.

اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج. وإضافة على ذلك تقوم 

الباحثة على املشاهدة يف عملية تعليمية اللغة العربية أثناء الفصل. وال سيما يف عملية 

جلمع البيانات ذه الطريقة  ةالباحث هاتماستخدوأداة اليت ها. تعليم مهارة االستماع في

  هي قائمة من مناسبة.

  طريقة المقابلة )2

، تتضمن التفاعل املباشر بني الباحث واملستجيب، املقابلة استبيان منطوق

واجتهت الباحثة  5مع أنواع خمتلفة من املشكالت واألشخاص. استخدامهاوميكن 

هذه املقابلة إىل معلمي اللغة العربية وبعض التالميذ ما يعتلق مبشكالت تعليم مهارة 

الباحثة جلمع البيانات ذه الطريقة هي ورقة املقابلة  متهااستخدوأداة اليت االستماع. 

 ودليلها واملسجل.

 طريقة التوثيق )3

ون منها املذكرة والنسخة هي البحث عن البيانات لألمور أو املتغري اليت تك

والكتب واجلرائد واالت والنقوش ومذكرة املشاورة ودفرت األستاذ واجلداول وغريها 

 6اليت تدل على البيانات الواقعية.

                                                
4Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung، Angkasa، 1993 ), hlm. 72  

 للجامعات، النشر دار: القاهرة( ، 6.ط ،والتربوية النفسية علوم في البحث مناهج ،رجاء حممود أبو عالم  5

 .433. ص ،) 2007

6Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, t.th), hlm. 135 
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التالميذ و الباحثة ذه الطريقة لنيل البيانات عن املعلمني  متاستخد

واملنهج الدراسي من خطة التعليم والربنامج الدراسي  الوسائل ونظام اإلدارة املدرسيةو 

يف املدرسة وكتاب اللغة العربية يف املدرسة والكتب املتعلقة بتعليم اللغة العربية وكتاب 

نور اهلدى" العالية اإلسالمية بسمارانج عام درسة "دليل األكادميي مل

ذه الطريقة هي الباحثة جلمع البيانات  متهااستخدوأداة اليت . 2012/2013

  دليل التوثيق.

  

  البيانات طريقة تحليل .6

الطريقة التحليلية الوصفية. وهي بيانات اتمع بصفة الكلمات والصورة وغري 

الرقم. وتلك البيانات أصله من نسخة املقابلة وملحوظة وملعب الصورة الشمسية ووثيقة 

 7النفسية وملحوظة أو مذكرة ووثيقة الرمسية وغريها.

  إىل اخلطوات فيها ما يلي: Lexy J. Moloengذهب 

مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر عن املقابلة واملشاهدة املكتوبة يف اهلامش  )1

  امليداين والوثيقة الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة وغريها.

  أداء التخليل بطريقة االستخالص. )2

  تركيب البيانات إىل الوحدات وتقسيمها. )3

  شارة لكل الوحدات.إعطاء اإل )4

  8اختيار صواب البيانات. )5

  وأما اخلطوات اليت تستخدمها الباحثة فهي كما يلي:

  تقسيم البيانات إىل الوحدات من حيث موضوعاا. )1

  تقدمي البيانات يف نصوص القصة أو اإلحصاء الوصفي. )2

  حتليل البيانات. )3

  تقدمي اخلالصة والنتائج. )4

                                                
7 Lexy J. Moleong، Metodologi  Penelitian Kualitatif,  hlm. 2 

8Lexy J. Moleong، Metodologi  Penelitian Kualitatif, hlm. 190. 
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وانطالقا مما سبق تستخدم الباحثة هذه الطريقة يعين طريقة التحليل النوعي 

العالية تعليم مهارة االستماع يف الصف العاشر مبدرسة "نور اهلدى " لتحليل املشكالت يف 

  توغو مسارانج  مانكانج كوالناإلسالمية 
 


