
  الباب الثالث

  مناهج البحث

 نوع البحث  .أ 

، حبث ميداين و حبث مكتيبا مهنوع هذا البحث هو حبث نوعي، وينقسم حبث نوعي إىل قسمني 

وموضوع هذا  1هو مجع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست األرقام.وهذا البحث حبث نوعي ميداين. 

قبل جميئ الباحث وبعده ال تتغري. والباحث هو الوسيلة  البحث هو املوضوع الطبيعي، وحالة املوضوع

 2األساسية هلذا البحث وعليه املعارف الواسعة والنظريات الكثرية.

 بؤرة البحث ومجاله  .ب 

ثة وحلها لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة تعليم احملادمشكالت  البؤرة ىف هذا البحث هي

  .العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و املادة)

 وجمال هذا البحث هي:

 لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج.تعليم احملادثة  .1

لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية  امادو  م احملادثةطريقة تعليمن  املشكالت .2

 احلكومية بالسم رمبانج.

و مادا لدى التالميذ ىف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية  احملادثةحل املشكالت من طريقة تعليم 

  احلكومية بالسم رمبانج. 

 مكان البحث ووقته  .ج 

حث يف مدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج. وعرف الباحث الن اللغة مكان هذا الب

العربية من احدى املواد اإللزامية فيها. و استحدم التالميذ كتاب املقرر يف عملية التعلمية. واقوم ذ البحث 

 .2012سفتمرب 18سفتمرب حىت   3يف تاريخ وابتدء هذا البحث  نصف الشهرملدة 

   هذا اال يف ل الزمين لألنشطةالي اجلدو وفيما ي
 

                                                 
1 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 11 

2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (ttp: CV Alfabeta, 2008), hlm. 2. 



 النشاط اليوم/ التاريخ الرقم

عن ترتيب البحث يف مدرسة العالية املقابلة احلرة  2012سبتمرب 3االثنني  1

 احلكومية االسالمية بالسم مع موظف املدرسة 

 ةمع أستاذ خريا كمعلمى اللغة العربي املقابلة احلرة  2012سبتمرب 4الثالثاء  2

معلم اللغة العربية ك خريااألستاذ مع  املواجهاملقابلة   2012سبتمرب 5االربعاء  3

 للفصل الثاين عن حبث العلمي

للصف  احملادثة يف عملية التعلم و التعليمشاهدة امل  2012سبتمرب 6اخلميس  4

 و دالثاين االجتماعي أ 

أحوال املعلمني و  طلب البيانات عن تاريخ التأسيس و  2012سبتمرب 7اجلمعة  5

 املتعلمني و ما يتعلق ا مع موظف املدرسة

6 
 
 

للصف  احملادثة يف عملية التعلم و التعليمشاهدة امل  2012سبتمرب 8السبت 

 ب و جالثاين االجتماعي 

 يوم العطلة 2012سبتمرب 9االحد  7

8  
 

عربية معلم اللغة الك خريااألستاذ مع  احلرةاملقابلة  2012سبتمرب10اثنني 

 للفصل الثاين عن حبث العلمي

للصف  احملادثة يف عملية التعلم و التعليمشاهدة امل   2012سبتمرب 11الثالثاء   9

 طبيعي أ و بالثاين ال

للصف  احملادثة يف عملية التعلم و التعليم شاهدة امل   2012سبتمرب 12االربعاء  10

  طبيعي ج و الفصل الثاين الديين أالثاين ال
املقابلة احلرة مع أستاذ نور الدين كمعلم اللغة العربية    2012سبتمرب 13يس اخلم  11

للفصل الثاين عشر يف مدرسة العالية احلكومية 

  االسالمية بالسم
  املنهج الدراسي ب االشياء اليت تتعلق طلب البيانات عن  2012سيتمرب  14اجلمعة   12
  ل املدرسةاملقابلة احلرة مع مسئو    2012سبتمرب 15السبت   13
  يوم العطلة   2012سبتمرب  16االحد   14
ب اللغة العربية مع أستاذ خريا كمعلم اللغة كتطلب    2012سبتمرب  17االثنني   15



العربي�ة للفصل الثاين يف مدرسة العالية احلكومية 

  االسالمية بالسم رمبانج
املدرسة العالية  يفطلب الرسالة من إاء عملية البحث   2012سبتمرب  18الثالثاء   16

  بالسم رمبانجاإلسالمية احلكومية 

 

 مصادر البيانات  .د 

  وهي ماتلي: ،عند "أريكونطا" تنقسم مصادر البيانات إىل ثالثة أقسام

 البشر أو اإلنسان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة. .1

انات يف حال ثابت مثل الغرفة و األدوات فيها، و يف حال املكان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البي  .2

 متحرك مثل األنشطة. 

 3الكتابة يعين مصدر البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة. .3

البحث،  ستخدم الباحث دراسة ميدانية لنيل املعلومات والبيانات املتعلقة ذاذا البحث اويف ه

حضور الباحث مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج بنفسه جلمع املعلومات  وذلك من خالل

مصادر البيانات وألجل ذلك تتكون مات،املتعلقة بالبحث. واللقائات مع مسؤويل املدرسة للتأّكد باملعلو 

  من:

 املصدر األساسي .1

وهو املصدر الذى أخذه الباحث أساسا لقيام البحث، و يف هذا البحث أخذه الباحث من 

اللغة العربية لفهم مادة احملادثة يف الفصل الثاىن  التعلم و التعليمالتالميذ ومعلم اللغة العربية ومن عملية 

  السم رمبانج.يف مدرسة العالية احلكومية االسالمية ب

  

 املصدر الثانوي   .2

هو املصدر الذى استخدمه الباحث إكماال للمصدر األساسي، وبناء على ذلك، يكون 

املصدر الثانوي هلذا البحث كل ما يتعلق باملوضوع من واملعلومات اليت متّكن الباحث من مجعها 

بحث من الكتب واالت إلكمال املصدر األساسي. و املصدر الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع ال

                                                 
3  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), 

hlm. 129. 



 درسة و من معلم اللغة العربية ومنمدير املو يف هذا البحث أخذ الباحث من  4واملقاالت وغريها.

  لعربية.لقة بتعليم و تعلم اللغة اعملية التعلمية يف املدرسة والكتب املتع

 طريقة جمع البيانات  .ه 

   وأما الطرق اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات فهي كما يلي:

 طريقة املشاهدة .1

 ملشاهدةا 5هي طريقة الىت قام ا مشاهدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري مباشرة.

وهذه الطريقة  مبعناها العام تشمل مجع البيانات بعض النظر عن األداة املستخدمة يف مجعها.

احلكومية بالسم اإلسالمية  العاليةستخدمها الباحث يف اكتساب البيانات عن حالة البيئة مبدرسة ي

نات ذه الطريقة هي قائمة . وأداة اليت استخدمها الباحث جلمع البيااحملادثة فيهاتعليم  عملية رمبانج و 

  من مناسبة.

 طريقة املقابلة  .2

وتعريف االخر طريقة  6هي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة لسانا وجياب لسانا أيضا.

  7وبة مباشرة كانت او غري مباشرة من مصادر البيانات.املقابلة هي مجع الببانات بتقدمي األسئلة واألج

احملادثة وحلها تعليم الباحث يف اكتساب البيانات عن مشكالت  يستخدمها الطريقةهذه 

ة احلكومية بالسم رمبانج (من حيث الطريقة لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمي

وأداة اليت استخدمها الباحث جلمع البيانات عن تاريخ املدرسة ووسائلها وإدارا وتنظيمها. و  واملادة)

  ذه الطريقة هي ورقة املقابلة ودليلها واملسجل.

  طريقة التوثيق .3

 عنها ويكتبها القائم به وهي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكري

وهي البحث عن البيانات لألمور املتغرية تكون منها املذكرة والكتب  8بالقصد حلفظها وإليصاهلا.

  9ريها الىت تدل على البيانات الواقعة.واجلرائد واالت ومذكرة املشاورة ودفرت التالميذ واجلدول وغ

                                                 
4 Nasution, Metode Research, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009 ) Cet 11,  hlm.145 

 5 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa,tth),hlm.72 
6 Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 165 
7 Drs. M. Ali, Penelitian Kependidikan, (Bandung: Angkasa, 1982), hal. 83 
8 Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsinto, 1972), hlm. 215 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Jakarta, 2006), 

hlm. 231 



واستخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات عن املعلمني والتالميذ واملنهج الدراسي من 

لدراسي يف املدرسة وكتاب اللغة العربية يف املدرسة والكتب املتعلقة بتعليم اللغة خطة التعليم والربنامج ا

. 2012/2013درسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج عام العربية وكتاب دليل األكادميي مل

  وأداة اليت استخدمها الباحث جلمع البيانات ذه الطرايقة هي دليل التوثيق.

 البيانات طريقة تحليل  .و 

بعد مجع البيانات. وأما الطريقة التحليلية ىف هذه البحث فهي الطريقة  هذه هي اخلطوة األخرية

التحليلية الوصفية. استخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات الواضحة من الطريقة التحليلية 

  وهي بيانات اتمع بصفة الكلمات والصورة وليس بالرقم.10الوصفية.

وأما حتليل البيانات فهو عملية تنظيم ترتيب البيانات املتنوعة، إنشاء التنظيم إىل تصميم املباحث، 

وضوع. واشتملت البيانات  ىف وإنشاء الرتبة أو الفصيلة أى تصنيف أنواع البيانات حىت تشري العملية إىل م

  هذا البحث على نتائج املقابلة، ونتائج املشاهدة، ونتائج التوثيقية.

هي الطريقة الىت تعتمد على مجيع احلقائق و  الوصفيةىف حتليل البيانات بالطريقة  يستخدم الباحث

  .11املعلومات املوقعية مث حتليلها و تفسريها

  فهي كما يلي : Lexy J. Moloeng وأما اخلطوات عند
مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر عن القابلة والتأمل والوثيقة الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة  .1

  وغريها.

  أداء التحليل بطريقة االستخالص. .2

  تركيب البيانات إىل الوحدات. .3

  اإلشارة لكل الوحدات.إعطاء  .4

  12اختيار صواب البيانات. .5

  وأما اخلطوات اليت يستخدمها الباحث فهي كما يلي:

  تقسيم البيانات إىل الوحدات من حيث موضوعاا. .1

                                                 
10Joko Subagyo, Metode penelitian,(Jakarta:rineka cipta,1991), hlm.106  
11 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.6 
12 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , hlm247 



  تقدمي البيانات يف نصوص القصة أو اإلحصاء الوصفي. .2

  حتليل البيانات. .3

  تقدمي اخلالصة والنتائج.  .4

 الباحث هذه الطريقة يعين طريقة التحليل النوعي لتحليل يستخدم و انطالقا مما سبق

مشكالت تعليم احملادثة وحلها لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم 

  رمبانج (من حيث الطريقة و املادة)

  

  

  

  

  
 


