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  الباب الثالث

 مناهج البحث

املدرسية  وحدةالمستوى الدراسي على  نهجالباحثة النظرية عما يتعلق بامل تشرحوبعد ما   

)KTSP(  فأخذت الباحثة املناهج املخصوصة حلصول على املستخدمة ىف تعليم اللغة العربية

. وتبحث ) باطيPucakwangiي (اإلسالمية فوجاء واجن العالية"مدرسة "مطالع اهلدىالبيانات يف 

طريقة حتليل و  طريقة مجع البياناتو  والوقت واملكان بؤرة البحث وجمالهو نوع البحث الباحثة عن 

  .البيانات

  

 نوع البحث  .أ 

ف من هذا البحث النوعي هو واهلد )Field Researchهذا البحث هو حبث ميداين (  

 و لبيئة بنسبه على وحدات اإلجتماعيانفعالية ااهنة باستمرار و ز لبحث اخللفية عن احلالة الا

وموضوع هذا البحث هو املوضوع الطبيعي، وحالة . 1واتمع املؤسسةو  اموعةو  الشخصي

هو الوسيلة األساسية هلذا البحث وعليه  ةال تتغري. والباحث اوبعده ةاملوضوع قبل جميئ الباحث

   2املعارف الواسعة والنظريات الكثرية.

 الدراسي على مستوى ملنهجبا لغة العربيةالتعليم أما مصدر البيانات يف هذا البحث هي  

 )Pucakwangi( يجنوا درسة "مطالع اهلدى" العالية اإلسالمية فوجاءمب املدرسيةالوحدة 

وتبحث الباحثة عن نوع البحث ووقت واملكان وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل  باطي.

   البيانات.

 

 البحث ومجالهبؤرة   .ب 

هلا مقدما. الباحثة ببؤرة البحث وجما تحددتتألن ال خيرج هذا البحث عن املوضوع فقد  

 الدراسي على مستوى ملنهجاحلالة أو املشكالت تعليم اللغة العربية با يأما بؤرة هذا البحث ه
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هلدى العالية اإلسالمية فوجاء مدرسة مطالع ا يف ،)KTSP(املدرسية الوحدة

 :وباطي. وجمال من هذا البحث ه )Pucakwangi(يجنوا

 .)KTSP(املدرسيةالوحدة  ملنهج  الدراسي على مستوىباتعليم اللغة العربية    .1

 .)KTSP( املدرسيةالوحدة  ملنهج  الدراسي على مستوىباشكالت تعليم اللغة العربية امل  .2

 املدرسيةالوحدة  ملنهج الدراسي على مستوىباتعليم اللغة العربية  مشكالتحل   .3

)KTSP.( 

 

 مكان البحث ووقته  .ج 

ي جنعالية اإلسالمية فوجاء وامكان هذا البحث يف مدرسة "مطالع اهلدى" ال 

)Pucakwangi (اكتوبر 2 ثالثاء, ويبتدء من يوم الاسبوعني ملدة البحث وأجري هذ .باطي 

  .2012اكتوبر  16االثنني وينتهي يوم  2012

  

 طريقة جمع البيانات  .د 

  الباحثة ما يلي:  هاتستخدماولنيل البيانات يف هذا البحث 

  )Observasi( طريقة املشاهدة .1

هي أدة جلمع البيانات املستخدمة لقياس سلوك الفرد أو عملية وقوع النشاط 

   3.الذي ميكن مالحظتها سواء يف حالة احلقيقة واإلصتنعة

حالة البيئة مبدرسة مطالع يف نيل البيانات عن  ةها الباحثتستخدماوهذه الطريقة 

أشبه ذلك من األشياء باطي وما  )Pucakwangi( يجنهلدى العالية اإلسالمية فوجاء واا

   .درسةاليت تتصل مب
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 )Wawancara( طريقة املقابلة .2

طريقة املقابلة هى مجع البيانات بطريقة األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أو غري  

  يف اكتساب البيانات من: ةها الباحثتستخدماهذه الطريقة  4.مباشرة من مصادر البيانات

يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهلدى" العالية اإلسالمية اللغة العربية  ةمعلم   )أ 

اللغة العربية  عملية تعليم لنيل املعلومات عنباطي.  )Pucakwangi( يجنوا فوجاء

 ومشكالته. (KTSP) املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى ملنهجبا

 يجنوا يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهلدى" العالية اإلسالمية فوجاءتالميذ   )ب 

)Pucakwangi( ملنهج الدراسي على بام اللغة العربية ييف تعل مشكالت. لنيل باطي

 (KTSP) املدرسيةالوحدة  مستوى

  (Dokumentasi)  طريقة التوثيق  .3

كتبها على البيانات والتفكري عنها ويوهي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل    

 منها تكون املتغرية لألمور البيانات عن البحث وهي 5إيصاهلا.القائم به بالقصد حلفظها و 

 تدل الىت وغريها واجلدول التالميذ ودفرت املشاورة ومذكرة واالت واجلرائد والكتب املذكرة

6.الواقعة البيانات على
 

هذه الطريقة لنيل البيانات عن تاريخ املدرسة ووسائلها  ةالباحث هاتستخدماو   

طة التعليم والربنامج الدراسي والتالميذ واملنهج الدراسي من خ املعلمنيو  وإدارا وتنظيمها

  .دليل التوثيقجلمع البيانات ذه الطريقة هي  ةها الباحثتوأداة اليت استخدم مدرسة. يف

 

 طريقة تحليل البيانات    .ه 

ها الباحثة لتحليل البيانات هي طريقة حتليل القيمي والطريقة تمستخداالطريقة اليت 

ملنهج  الدراسي االقياسية هي اإلنتقال من العام اىل اخلاص. حيث يتم دىل القاعدة أوال من 

ها املدرسة العالية ستخدمامث تأيت خالصة اليت (KTSP)  املدرسيةالوحدة  على مستوى

                                                             

 4 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung: Angkasa, Tanpa Tahun 
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الدراسي  ملنهجبا ستخدمها هذه الطريقة ملعرفة املشكالت تعليم اللغة العربية ااإلسالمية. و 

ملنهج  الدراسي با تعليم اللغة العربيةمشكالت وحل (KTSP)  املدرسيةالوحدة  على مستوى

الية يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهلدى" الع ،(KTSP)  املدرسيةالوحدة  على مستوى

   .باطي )Pucakwangi(يجناإلسالمية  فوجاء وا

  اخلطوات فيها ما يلي: إىل Lexy J. Moleongذهب 

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

  الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة وغريها.

 أداء التخليل بطريقة االستخالص.  .2

  تركيب البيانات إىل الوحدات. .3

 الوحدات.إعطاء اإلشارة لكل  .4

  7اختيار صواب البيانات. .5

  فهي كما يلي: ةالباحث هاتستخدماوأما اخلطوات اليت   

  تقسيم البيانات إىل الوحدات من حيث موضوعاا.  )أ 

  تقدمي البيانات يف نصوص القصة أو اإلحصاء الوصفي.  )ب 

  حتليل البيانات.  ) ج

  تقدمي اخلالصة والنتائج.  ) د

هذه الطريقة يعين طريقة التحليل  ةالباحث هاتستخدماانطالقا مما سبق و 

 ملنهج  الدراسي على مستوىبام اللغة العربية يتعلالنوعي لتحليل املشكالت يف 

يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهلدى" العالية  (KTSP) املدرسيةالوحدة 

 باطي. )Pucakwangi( يجنوا اإلسالمية فوجاء

العربية  م اللغةيتعلوتقوم الباحثة تلك اخلطوات لتحليل املشكالت يف 

الباحثة البيانات  ةوتقسم (KTSP) املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى ملنهجبا

إىل الوحدات، ويقدم البيانات يف اإلحصاء الوصفي، مث حيللها، ويقدم اخلالصة 

  والنتائج.
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