
20  

  الباب الثالث

 مناهج البحث

  

 نوع البحث  .أ 

البحث النوعي، ألن  واستخدمت الباحثة .وصفيهو حبث  أما نوع من هذا البحث

أن البيانات املوجودة على  حىتواضحة وشاملة ومعقدة ودينامية والكامل للمعىن  غرياملشكلة 

مصدر هذه البيانات مل يكن احلصول عليها من خالل أدوات  اليت كانتوجوه البحث 

دامت البحث النوعي ألن استخ باحثةاآلخر السبب الاالختبار، واستبيانات وأدلة مقابلة. 

فرضيات أو لفهم الكائن يف العمق من أجل البحث عن األمناط، و  أشارت البحث النوعي

 .لتكون قادرة على احلصول على بيانات وفقا ألغراض البحث ةنظريات. وهذا يتطلب الباحث

الرهنة واهلدف من هذا البحث النوعي هو لبحث النوعي هو لبحث اخللفية عن احلالة 

باستمرار وإنفعالية البيئة بنسبة على وحدات اإلجتماعي, الشخصي, اوعة, املؤسسة, 

 1واتمع

 بؤرة البحث ومجاله  .ب 

رج البحث عن املوضوع. وأما بؤرة ينبغي للباحثة أن حتدد بؤرة البحث وجماله ألن الخي

"  اهلداية نور"  مبدرسة السادس الفصل يف العربية اللغة يف دراسي جمنهالبحث فهي تنفيذ 

 إسرتاجية على يشتمل البحث هذا من وجمال دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية

 .فيها العربية للغةا لدرس التعليم عملية من التقومي و التعليم تنفيذ و التعليم

 مكان البحث ووقته  .ج 

اإلسالمية مارجوهايو كراجناوين اإلبتدائية " نور اهلداية " مكان هذا البحث يف مدرسة 

دم التالميذ  خالن اللغة العربية من احدى املواد اإللزامية فيها. و است ةالباحث توعرف .دماك

يف وابتدء هذا البحث  نصف الشهردة ذ البحث مل قامتكتاب املقرر يف عملية التعلمية. و 
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 مصادر البيانات  .د 

و 2املراد مبصادر البيانات يف البحث، يعين العامل الذي وجدت البيانات منها.

  لذلك تتكون مصادر البيانات هلذاالبحث من:

 املصادر األساسي  .1

 تدالباحثة أساسا لقيام البحث، و يف هذا البحث أخ تدوهو املصدر الذى أخ

دراسي اللغة ج منه من عملية تنفيذ من املقابلة واملشاهدة الباحثة من املعلم اللغة العربية

 كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور" درسة مبالعربية يف الفصل السادس 

  .دماك

 املصادر الثانوي  .2

إكماال للمصدر األساسي، وبناء على ذلك،  ةهو املصدر الذى استخدمه الباحث

 ةومات اليت متّكن الباحثيكون املصدر الثانوي هلذا البحث كل ما يتعلق باملوضوع من واملعل

من مجعها إلكمال املصدر األساسي. و املصدر الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع البحث من 

رسة و مدير املد الباحثة من تدو يف هذا البحث أخ 3الكتب واالت واملقاالت وغريها.

  .الكتب املتعلقة بتعليم و تعلم اللغة العربيةو  من املقابلة واملشاهدة والتوثيقوكيل املدرسة 

 طريقة جمع البيانات  .ه 

  جلمع البيانات فهي كما يلي: ةستخدمها الباحثتوأما الطرق اليت 

الباحث جلمع البيانات وحتليلها ويطورها  استخدمالطريقة هى اخلطوات الىت قد 

 استخدمت البيانات وجلمع4لة على املعلومات باستخدام النظمى الصدق واألمانة.احملاص

 :التالية الطرق الباحثةهذه
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ع البيانات بطريقة األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أو غري مباشرة من هي مج

للصف السادس  اللغة العربية معلمالباحثة هذاالبحث إىل  تقدمو  5مصادر البيانات.

 عند املعلومات لنيل دماك كراجناوين مارجوهايو سالميةاإل اإلبتدائية"  اهلداية نور" مبدرسة 

, التعليم يةجتوإسرتا, التعليم أنشطة على تشتمل الىت راسيدال جمنه بتنفيذ طبعا نشطتهمأ

 مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور" مدرسة  باملدير و يقومها مث ومصادرها

  .وتنظيمها وإدرارا ووسائله ملدرسةا تريخ عن املعلومات لنيل دماك كراجناوين

 املشاهدةطريقة .2

6.منظما املبحوثة املظاهر إىل الكتابة والنظر  أسلوب طريقة هي
 الطريقة ذه 

تستخدمها الباحثة الكتساب البيانات عن احلالة البيئة وحالة املدرسة والوسائل املستخدمة 

 مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور" يف املدرسة عملية التعليم للغة العربية  وملعرفة

 .دماك كراجناوين

 التوثيق طريقة .3

 والنقوش واالت والكتب والنسخة املذكرة منها ألمور البيانات عن البحث هي

 هذه 7.الواقعية ناتالبيا على تدل اليت وغريها واجلدوال األساتيذ ودفرت املشاورة ومذكرة

  .ذالطريقة تستخدمها الباحثة لنيل البيانات عن األساتيذ والتالمي

 طريقة تحليل البيانات  .و 

 على تدل البيانات حتليل وظيفة ألن البحث ىف جدا مهّمة خطوة هي البيانات حتليل

بعد إجتمعت البيانات من نتيجة البحث فتحلها الباحثة النوعية وصفية مبا  .البحث نتجاتاست

  8عن اخلطوات فيها ما يلى:)Lexy J Moleong(ذهب ليكسى ج موليونج 

مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر عن حصيلة املقابلة، و املشاهدة، و   :   األول 

 اهلداية نور"  مبدرسة السادس الفصل يف العربية اللغة دراسي جمنه تنفيذ التوثيق من

  .غريها املتعلقة او  دماك كراجناوين هايو مارجو اإلسالمية اإلبتدائية "
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ليل بطريقة اإلستخالص، و املراد حالباحثة باخلطوة األوىل مث أداء الت بعد عملت  :   الثاين

باإلستخالص يف طريقة حتليل البيانات صنعت الباحثة اخلالصة من حصيلة املقابلة، 

 السادس الفصل يف العربية اللغة دراسي جمنهتنفيذ  و املشاهدة، و التوثيق من

وغريها  دماك كراجناوين هايو مارجو ةاإلسالمي اإلبتدائية"  اهلداية نور"  مبدرسة

  املتعلقة ا.

ىل الواحدات، املراد ذه اخلطوة تركيب البيانات من حصيلة إتركيب البيانات   :   الثالث

 الفصل يف العربية اللغة دراسي جمنهمن تنفيذ  املقابلة، و املشاهدة، و التوثيق

 دماك كراجناوين هايو ارجوم اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور"  مبدرسة سادس

  واحدا فواحدا مناسبا برتكيبها.وغريها املتعلقة ا

من حصيلة  التدوينلكل  الواحدات، املراد ذه اخلطوة إعطاء  التدوينإعطاء   :   الرابع

 الفصل يف العربية اللغة دراسي منهاجتنفيذ  املقابلة، و املشاهدة، و التوثيق من

 دماك كراجناوين هايو مارجو اإلسالمية اإلبتدائية"  يةاهلدا نور"  مبدرسة السادس

  واحدا فواحدا مناسبا برتكيبها. وغريها املتعلقة ا

من حصيلة املقابلة، و  صواب البيانات أو صحة البيانات أو تفتيش من أداء إختيار  :   اخلامس

 مبدرسة سالساد الفصل يف العربية اللغة دراسي منهاجمن تنفيذ  املشاهدة، و التوثيق

غريها املتعلقة و  دماك كراجناوين هايو مارجو اإلسالمية اإلبتدائية"  اهلداية نور" 

  .واحدا فواحدا مناسبا برتكيبهاا


