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  الباب الثالث

 مناهج البحث

 نوع البحث .1

حبث مها نوع هذا البحث هو حبث نوعي، وينقسم حبث نوعي إىل قسمني 

هو مجع البيانات بشكل  ، وهذا البحث حبث نوعي ميداين. إذميداين و حبث مكتيب

وموضوع هذا البحث هو املوضوع الطبيعي، وحالة  1الكلمات والصور وليست األرقام.

املوضوع قبل جميئ الباحث وبعده ال تتغري. والباحث هو الوسيلة األساسية هلذا البحث 

 2وعليه املعارف الواسعة والنظريات الكثرية.

 بؤرة البحث ومجاله .2

يف حتفيظ املفردات العربية لتالميذ روضة  وامل النفسيةع البؤرة ىف هذا البحث هي

يف الفرقة "ب".  كانداجنان تيماجنونج وداس )Pangudi Siwi"فنجودي سوي" (األطفال

  وجمال هذا البحث هي:

 العربية فرداتتعليم امل  .أ 

  قدرة األطفال على حتفيظ املفردات العربية  .ب 

  يف حتفيظ املفردات العربية. نفسيةامل الو ع  .ج 

 مكان البحث ووقته .3

 وداس )Pangudi Siwi"فنجودي سوي" (روضة األطفال مكان هذا البحث يف

لوكان فيها و  فيها.حدى املواد إالعربية من  اللغةألن  ة. اختارها الباحثكانداجنان تيماجنونج

. وهذا البييت ضافة إىل ذلك أن موقعها قريب منوباإل .اإلسالمية ليست من املؤسسة

  عملية البحث.يف وتسريع يؤدي إىل تيسري 

نتهي تو  2012نوفيمرب 19التارخ , ويبتدء من أسبوعنيملدة  البحث وأجري هذ

  .2012نوفيمرب  26اىل التارخ 
 

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

2009), hlm. 11 

2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (ttp: CV Alfabeta, 2008), hlm. 2. 
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 مصادر البيانات .4

 والبيانات املعلومات لنيل ميدانية دراسة ةالباحث تستخدما البحث هذا ويف

"فنجودي سوي" روضة األطفالب ةالباحث حضور خالل من وذلك البحث، ذا املتعلقة

)Pangudi Siwi( املتعلقة واملعلومات املستندات جلمع ابنفسه وداس كاندجنان تيماجنونج 

 مصادر تتكون ذلك وألجل .باملعلومات للتأّكد املدرسة مسؤويل مع واللقائات ،بالبحث

  :من البيانات

 األساسي املصدر  .أ 

 البحث هذا يف و البحث، لقيام أساسا ةالباحث اخذأ الذى املصدر وهو

"فنجودي سوي"  و املدير الروضة األطفال العربية اللغة ةمعلم من ةالباحث اأخذ

)Pangudi Siwi( .وداس كاندجنان تيماجنونج   
  املصدر الثانوي  .ب 

 على وبناء األساسي، للمصدر إكماال ةالباحث اهتستخدما الذى املصدر هو

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

املصدر الثانوي  و .األساسي املصدر إلكمال مجعها من ةالباحث نمتك اليت واملعلومات

 البحث هذا يف و 3هو ما يتعلق مبوضوع البحث من الكتب واالت واملقاالت وغريها.

والكتب املتعلقة بتعليم اللغة العربية  يف املدرسة روضة األطفالالمدير  من ةالباحث اأخذ

  وكتاب دليل األكادميي.

 طريقة جمع البيانات .5

  لي:جلمع البيانات فهي كما ي ةا الباحثستخدمهتوأما الطرق اليت 

  ) Observasi( املشاهدةطريقة   )أ 

 املستخدمة األداة عن النظر بغض البيانات مجع تشمل العام مبعناها املشاهدة

 ما وتسجيل لألشياء امساعه أو ةالباحث رؤية على تعتمد املشاهدة فطريقة. مجعها يف

 يف يقرأوا عبارات أو ألسئلة العينة أفراد استجابات على يعتمد وال ،ايالحظه

 على صلحت ال ةالباحث أن أي ،املقابلة يف عليهم تلقى أو ،االستبيان أو االختبار

                                                           
3 Nasution, Metode Research, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009 ), hlm. 145. 
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 سلوك مالحظة طريق عن ابنفسه عليها حيصل ولكن ،املستجيب من االستجابات

  4.طبيعية مواقف يف العينة أفراد

روضة  يف اكتساب البيانات عن حالة البيئة  ةستخدمها الباحثتوهذه الطريقة 

عملية و  وداس كانداجنان تيماجنونج )Pangudi Siwi"فنجودي سوي" (األطفال

جلمع  ةالباحثها ت. وأداة اليت استخدمفيها و عوامل النفسية العربية املفرداتتعليم 

  . قائمة من مناسبةالبيانات ذه الطريقة هي 

 Wawancara)( طريقة املقابلة   )ب 

 واملستجيب، ةالباحث بني املباشر التفاعل تتضمن ،املقابلة استبيان منطوق

هذه الطريقة  5.واألشخاص املشكالت من خمتلفة أنواع مع استخدامها وميكن

يف حتفيظ املفردات  عوامل النفسية يف اكتساب البيانات عن ةستخدمها الباحثت

 وداس كانداجنان )Pangudi Siwi"فنجودي سوي" (روضة األطفال العربية لتالميذ

ها توأداة اليت استخدم تاريخ املدرسة ووسائلها وإدارا وتنظيمها.يف  تيماجنونج

  جلمع البيانات ذه الطريقة هي ورقة املقابلة ودليلها واملسجل. ةالباحث

   (Dokumentasi)طريقة التوثيق  )ج 

وهي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكري عنها 

 لألمور البيانات عن البحث وهي 6.ويكتبها القائم به بالقصد حلفظها وإليصاهلا

 التالميذ ودفرت املشاورة ومذكرة واالت واجلرائد والكتب املذكرة منها تكون املتغرية

  7.الواقعة البيانات على تدل الىت وغريها واجلدول

                                                           

 للجامعات، النشر دار: القاهرة( ، 6.ط ،والتربوية النفسية علوم في البحث مناهج ،رجاء حممود أبو عالم4

 .439. ص ،) 2007

5
 .433. ص ،البحث مناهج ،رجاء حممود أبو عالم 

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

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 
Jakarta, 2006), hlm. 231.  
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 والتالميذ اتلطريقة لنيل البيانات عن املعلمهذه ا ةالباحث تواستخدم

"فنجودي روضة األطفالمن خطة التعليم والربنامج الدراسي يف ال واملنهج الدراسي

وأداة اليت  بيةوكتاب اللغة العر  تيماجنونج وداس كانداجنان )Pangudi Siwiسوي" (

 .دليل التوثيقجلمع البيانات ذه الطريقة هي  ةها الباحثمتاستخد

 طريقة تحليل البيانات .6

  :يلي ما فيها اخلطوات إىل Lexy J. Moloeng ذهب

 اهلامش يف املكتوبة شاهدةوامل قابلةامل عن املصادر سائر من املعدة البيانات مطالعة )1

  .وغريها والصورة الرمسية والوثيقة الشخصية والوثيقة امليداين

  .االستخالص بطريقة ليلالتخ أداء )2

  .وتقسيمها حداتالو  إىل البيانات تركيب )3

  .حداتالو  لكل اإلشارة إعطاء )4

  8.البيانات صواب اختيار )5

  :يلي كما فهي ةالباحث ستخدمهات اليت اخلطوات وأما

  .موضوعاا حيث من الوحدات إىل البيانات تقسيم )1

  .الوصفي اإلحصاء أو القصة نصوص يف البيانات تقدمي )2

  .البيانات حتليل )3

  .والنتائج اخلالصة تقدمي )4

 النوعي التحليل طريقة يعين الطريقة هذه ةالباحث ستخدمت سبق مما انطالقاو 

  التالميذ يف حتفيظ املفردات العربية.  ل عن عوامل النفسيةلتحلي
 

 

 

                                                           
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 190. 


