
25 

  الباب الثالث

 مناهج البحث

 

 نوع البحث  .أ 

نوع  هذا البحث هو حبث نوعى, وينقسم حبث نوعى إىل قسمني يعىن حبث نوعى 

ميداىن وحبث نوعى مكتىب. وهذا البحث حبث وصفى نوعى ميداىن. وإذا كان مجع البيانات 

    1م.ااألرقببشكل الكلمات والصور وليست 

 بؤرة البحث والمجال  .ب 

تالميذ الصف احلادى عشر يف لبحث هي الطريقة املستخدمة لدى االبؤرة يف هذا 

مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج من حيث أشكاهلا ومناسبها بنظريات تعليم القراءة. 

 Michael)تنفيذ طريقة مايكل ويستومعىن هذا, ختصص الباحثة عن التوصيف والتحليل عن 

West Method)  ية عالتالميذ الصف احلادى عشر مبدرسة الالعربية يف تعليم قراءة اللغة

  2013- 2012اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

  وجمال هذا البحث هو: 

 (Michael West Method) طريقة مايكل ويست .1

  تعليم قراءة اللغة العربية .2

 مكان البحث ووقته  .ج 

ا الباحثة ألن هذه كبومني. اختار - ية اإلسالمية احلكومية غمبونجمدرسة العال هو

. (Michael West Method)طريقة مايكل ويست ذتنفاملدرسة من إحدى املدارس الىت 

فلذلك حتتاج الباحثة إىل توصيف طريقة التعليم قراءة اللغة العربية فيها وحتليلها ملعرفة كيفية 

  تنفيذها يف الفصل تعليم قراءة اللغة العربية. 

وانتهى  2012أكتوبر  8من تاريخ  سابيع, وإبتدأأوأجرى هذا البحث ملدة ثالثة 

  املاجستري.  , حتت إشراف أستاذ حيا2012كتوبر أ 22

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

2009), hlm. 11 
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 مصادر البيانات  .د 

ذه  ل املعلومات والبيانات املتعلقةستخدم الباحثة دراسة ميدانية لنيويف هذا البحث ت

ة غمبونج ية اإلسالمية احلكوميخالل حضور الباحثة يف مدرسة العالالبحث, وذلك من 

أستاذ اللغة العربية للتأكد  تعلقة هذا البحث, واللقائات إىلجلمع البيانات واملعلومات امل ابنفسه

  املعلومات. وألجل ذلك تتكون مصادر البيانات من:

 املصدر األساسي .1

إن املصدر األساسي هو مصدر البيانات الىت اكتساا من موضوع البحث مبشرة  

  وهو املصدر الذى أخذته الباحثة أساسا لقيام البحث. 2ة.كإعالم الذى حبثه الباحث

هذا البحث  ىفو  واملصدر األساسى يرتبط بأساس مسألة البحث وهو املقابلة واملشاهدة.

ية لاعمدرسة ال ىفاللغة العربية عملية تعليم و  اللغة العربيةمعلم املصدر األساسى هو 

 غمبونج.سالمية احلكومية اإل

  املصدر الثانوي .2

إكماال للمصادر األساسية. وبناء على  ةالباحث تهستخدماهو املصدر الذي 

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

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

 ةالباحث تهأخذ البحث هذا يف و ت واملقاالت وغريها.مبوضوع البحث من الكتب واال

ية لاعال خطة التعليم والربنامج الدراسي يف مدرسةو  الصف احلادى عشر تالميذ من

 والكتب املتعلقة بتعليم اللغة العربية. غمبونجسالمية احلكومية اإل

 

 

 

 

  

                                                             
2 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 11-12 
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 طريقة جمع البيانات  .ه 

 جلمع البيانات فهى كما تلى : ةها الباحثتموأّما الطرق الىت استخد

 طريقة املشاهدة .1

هــــى الطريقــــة الــــىت قــــام ــــا مشــــاهد موضــــوعات مبحوثــــة مباشــــرة كانــــت أو غــــري 

يـــة لاعالبيئـــة مبدرســـة ال أحـــوالانـــات عـــن كتســـاب البيســـتخدم الباحثـــة الطريقـــة ال ت  3مباشـــرة.

 Michael West)كــل ويســتيطريقــة ما وعمليــة كبــومني-مية احلكوميــة غمبــونجاإلســال

Method)  سـتخدم الباحثـة ت. و فيها الصف احلادى عشرلتالميذ يف تعليم قراءة اللغة العربية

  هذه الطريقة بدفرت املالئم.

 طريقة التوثيق .2

هـــي تقريـــر مكتـــوب عـــن احلادثـــة الـــىت تـــدل علـــى البيانـــات والتفكـــري عنهـــا ويكتبهـــا 

البيانــات لألمــور أو  يفهــى البحــث وهــذه الطريقــة  4.القــائم بــه بالقصــد حلفظهــا وإليصــاهلا

املتغــري تكــون منهــا مــذكرة ونســخة وكتــب وجرائــد وجمــالت ونقــوش ومــذكرة املشــاورة ودفــاتر 

هـذه الطريقـة  ةستخدم الباحثتو  5ل وغريها الىت تدل على البيانات والواقعية.و ااألساتيذ وجد

التعلــيم والربنــامج الدراســي مــن خطــة  واملــنهج الدراســي لنيــل البيانــات عــن املعلمــني والتالميــذ

  الباحثة هذه الطريقة بدفرت املالئم. تاستخدم. و يف املدرسة

 طريقة املقابلة .3

هذه  .6هي النشاط لنيل إعالم مباشرة بتعبري عن األسئلة إىل ايب طريقة املقابلة

  من: يف اكتساب البيانات ةستخدمها الباحثتالطريقة 

اإلسالمية ية لاعالصف احلادى عشر يف مدرسة ال تالميذلدى  اللغة العربية معلم  )أ 

 . اللغة العربية قراءةتعليم عملية  لنيل املعلومات عن غمبونجاحلكومية 
                                                             

3  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta 2006), hlm. 72 

4 Winarno Surakhmad, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsinto, 1972), 
Hlm. 215 

5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek, hlm. 231 
6 Joko Subagyo, P., Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), hlm., 39 
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لنيل  غمبونجاإلسالمية احلكومية ية لاعالصف احلادى عشر يف مدرسة التالميذ   )ب 

 اللغة العربية قراءةتعليم عملية  املعلومات عن

 طريقة تحليل البيانات  .و 

الباحثة يف حتليل البيانات إىل التحليل الوصفى النوعي، وهو التحليل الذي اجتهت 

 يستخدم الكلمات املركبة يف اجلملة املوسعة.

  لتحليل البيانات النوعى فهي : اخلطوات ماأ Ian Deyعند 

 عثور على الرتكيز )1

 إدارة البيانات )2

 قراءة وحواشى البيانات )3

 تصنيف البيانات )4

 قطع البياناتتقسيم أو  )5

 إجراءت اتصاالت بني البيانات )6

  تقدمي النتائج.  )7

 إىل اخلطوات فيها ما يلى: Lexy J. Moleongذهب 

مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر عن القابلة والتأمل والوثيقة الشخصية والوثيقة  .1

 الرمسية والصورة وغريها.

 أداء التخليل بطريقة االستخالص. .2

 تركيب البيانات إىل الوحدات. .3

 إعطاء اإلشارة لكل الوحدات. .4

  7اختيار صواب البيانات. .5

  وأما اخلطوات الىت تستخدمها الباحثة فهي كما تلي:

 تقسيم البيانات إىل الوحدات من حيث موضوعاا. .1

 تقدمي البيانات يف نصوص القصة. .2
                                                             

7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2009), hlm. 11 
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 حتليل البيانات. .3

 تقدمي اخلالصة والنتائج. .4

وانطالقا مما سبق تستخدم الباحثة هذه الطريقة يعين طريقة التحليل الوصفى النوعي 

املستخدمة يف تعليم قراءة اللغة  (Michael West Method)ويستلتحليل طريقة مايكل 

- غمبونجاحلكومية  ية اإلسالميةلاعلصف احلادى عشر يف املدرسة الا تالميذلدى العربية 

  .2013- 2012كبومني سنة 

 Michael West)ويستوتقوم الباحثة بتلك اخلطوات لتحليل طريقة مايكل 

Method)  املستخدمة يف تعليم قراءة اللغة العربية وتقسم الباحثة البيانات إىل الوحدات، وتقدم

  البيانات يف نصوص القصة ، مث حتليلها، وتقدم اخلالصة والنتائج.


