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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  نوع البحث  .أ 

إىل ، )1975:5(وتايلور بوغدانرأي , نوعي حبث ة هيالبحث الذى تستعمل  الباحث

 كلمات مكتوبةال يف شكل وصفيةالبيانات إىل ال نتجهو إجراء البحوث الىت ت النوعي البحث أن

 ألن كيفية املدرس ىف اختيار طريقة .1كن مالحظتهااليت مت والسلوكيات لشعبمن ا منطوقةأو 

, ولتفهيم ليس واضحا اإلسالمية مفتاح العلوم الثانوية  ىف الصف الثامن مبدرسة تعليم اللغة العربية

  شيئ مدرك باحلواس متعمق.

 لبياناتا عوالمكان لجم الوقت  .ب 

م. يعىن مخسة 2012 أكتوبر 15حىت   .1لبحث تاريخ ع البيانات ىف هذ اتبدأ مج

 – ۲٠۱2سنة  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكعشر يوما ىف الصف الثامن مبدرسة  

۲٠۱3. 

 رة البحثبؤ   .ج 

واملسائل املتصلة بالسلوك  ها البحث النوعي يف جمال العلوم االجتماعية والسلوكية.أجرء

 لعملية تعلمية وجناح التالميذ املدرسدور  هذه البحث ستبحث الباحثة عنيف  .2ودور البشر

هذا البحث للحصول على البيانات واملعلومات ىف  .وهي من ناحية اختيار الطريقة وحتديدها

اختيار طريقة تعليم اللغة العربية ف بؤرة البحث فهي ها ينبغى أن تعرّ وقبلباحثة طرقا. تستخدم ال

 ۲٠۱3 -  ۲٠۱2مبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماك سنة ملدرس ىف الصف الثامن 

  KTSPومناسبتها ملبادئ تنفيذ 
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  مصادر البيانات  .د 

  ما يلى:مصادر البيانات يف هذ البحث إن 

 املدرسة  مدير .1

 نائب املنهج الدراسي .2

 الثامن مبدرسة "مفتاح العلوم" الثانوية اإلسالمية دماك للصفمعلم اللغة العربية  .3

 بياناتطريقة جمع ال  .ه 

 البحثهذا من  اهلدف األساسي ألنالبحث،  خطوة أمهية يفهي  مجع البيانات طريقة

 .3 تالبيانا هو احلصول على

  الطرق جلمع البيانات الىت تستخدمها الباحثة فهي: أما

مجع البيانات باستخدام العينني بدون أدوات مساعدة القياسية  يقةطر هي طريقة املشاهدة,  .1

، والتجربةواألدوات املستخدمة ىف هذه الطريقة هي املبادئ التوجيهية  .4األخرى هلذا الغرض

طريقة تعليم اللغة العربية  ستخدم هذه الطريقة ملعرفةت .5صويتالالصورة، وتسجيل تسجيل و 

 .۲٠۱۲۔۲٠۱۱مبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماك سنة  للصف الثامن

ن أشكال االتصال بني شخصني، هي شكل مو  6مقصود معني احملادثةطريقة املقابلة, هي  .2

شخص واحد الذي يريد احلصول على معلومات من  الغري بتقدمي األسئلة على غرض  هو

قابلة امل قابلة تنقسم إىل جمموعتني، ومها مقابلة منظمة ومقابلة غري منظمة.املحمدد تأسيسا. 

املعيار، وفقا للرتتيب األسئلة اليت قد كتب قبل املقابلة. و مقابلة غري منظمة  هي،  نظمةامل

كانت تسمى أيضا املقابلة املتعمقة، واملقابلة املركزة واملقابلة النوعية واملقابلة املفتوحة، 

معرفة املناسبة بني  . وىف هذا البحث تستخدم الباحثة مقابلة غري منظمة7واملقابلة اإلثنوغرافية
                                                           

3
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Tenaga Kependidikan, (Jakarta, Kharisma Putra Utama:2010), hlm. 267 
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للصف الثامن مبدرسة مفتاح العلوم الثانوية  الىت خيتارها املدرس طريقة تعليم اللغة العربية

  .KTSPبادئ تنفيذ مل۲٠۱۲۔۲٠۱۱اإلسالمية دماك سنة 

التوثيق هو مادة مكتوبة أو األفالم اليت ليست مستعدة ملواجهة متطلبات الباحثه. قة يطر  .3

 .8تستخدم الوثيقة كمصدر للبيانات الختبار وتفسري، حىت التنبؤ ا

 طريقة تحليل البيانات  .و 

تنظيم بالرتتيب عن البيانات اليت هي طريقة البحث و ليل البيانات حتأن رأي بوغدان 

واد األخرى, حىت أن يستطيع مفهوم املومن  التوثيقيةو  ال من حاصالت املقابلة واملشاهدةتن

ان يصور سعى وهي البحث الذى ي. 9بسهل, واإلكتشافه يستطع أن يعلن اىل شخص أخر

  .وصفي حتليلىف هذا الوقت. ويف هذا البحث حتليل البيانته بطريقة البادرة والواقعة 

  :10ما يلىأما الطرق ىف حتليل البيانات  

 (reduksi data )تنقيص البيانات   )أ 

بحث عن املهمة. وي الرئيسية ويركز حالة تنقيص البيانات مبعىن حيفن وخيتار حاالت

 .مقتضياف الذى ليس موضوع وتصميم وحيذ

  (data display ) مقدم البيانات  )ب 

يستطيع أن يعمل ىف شكل حل املختصر وخمطط   البياناتميقدىف حبث نوعى، ت

 و جنسه. Flowchartواإلرتباط بني الطبقة و 

  (conclusion darwing / verification ) إستدالل / املراجعة  )ج 

ديد الذى قبله مل حيدث جلابحث النوعى املرجو هو اإلكتشاف الاخلالصة ىف 

  حاضرا.
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 البيانات لصحة التقنية  .ز 

. يف هذا البحث، تستخدم الباحثة تقنية يستحق التقنيةلتحديد صحة البيانات 

خر اشيء  إىل اإلستفادة لصحة البياناتالتقنية هو  (triangulasi)حبساب املثلثات  يةالقياس

 لصحةكتقنية  من القياس حبساب املثلثاتأربعة أنواع  دانزينينقسم خلروج من البيانات. 

   .، والنظرياتفاحص، والطريقةم املصادر والستخدبا  اليت ينفع  البيانات

درجة من ادر. هو حتفص لبحث الباحثة تستخدم القياس حبساب املثلثات مع املصا

 . وميكن حبث النوعيعليها من خالل الوقت وأدوات خمتلفة يف حيصلالثقة املعلومات اليت 

  من جانب الطريق:حتقيق 

 بيانات من املقابالت، و املقارنة بني املشاهدات  )أ 

 قارنة بني ماذا يقول الناس يف األماكن العامة مع ماذا يقول الناس يف اخلاص،امل  )ب 

 ما يقوله يف كل وقت، قول الناس عن الوضع للبحث معاملقارنة بني ماذا ي  )ج 

نظور مع جمموعة متنوعة من اآلراء ووجهات النظر من الناس املقارنة بني الوضع و املرء م  )د 

 ،والناس احلكوميةمثل عامة الناس، واملتعلمني املتوسطة أو العالية 

 .11املقارنة بني نتائج املقابالت مع حمتويات وثيقة ذات الصلة  )ه 
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