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  الباب الثالث

  مناهج البحث

  

 املناهج ةالباحث تفأخذ ،بالغناء ملفرداتا تعليم عن الباحثة النظرية تشرحأن وبعد   
" اهلدى نور" اإلسالمية االبتدائية املدرسة ىف السادس لصفل البيانات على للحصول املخصوصة

 البيانات، مصادر ،ووقته البحث مكان وجماله، البحث بؤورة البحث، نوع وهي دماك، - جونتور
  .البيانات حتليل و البيانات مجع طريقة

 ثالبح نوع  .أ 

نوع هذا البحث هو .خمتلفات الكمي والبحث النوعي البحث إن الباحثة، عرفت كما
، وهذا البحث حبث ميداين و حبث مكتيبمها حبث نوعي، وينقسم حبث نوعي إىل قسمني 

 مث 34هو مجع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست األرقام. حبث نوعي ميداين. إذ
 جمموعة استخالص سبيل على الوصفية التحليلية الطريقة الباحثة استخدمت ،البيانات لتحليل

 .املكتوبة بالنظريات البيانات

 بؤرة البحث ومجاله  .ب 

فردات بالغناء  لتالميذ الّصف الّسادس تنفيذ تعليم امل البؤرة ىف هذا البحث هي
  دماك -ىف مدرسة "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتور

 وجمال هذا البحث هي:
لتالميذ الّصف الّسادس ىف مدرسة "نور اهلدى"  تعليم املفردات بالغناءتنفيذ   .أ 

 .دماك - االبتدائية اإلسالمية جونتور
ذ ىف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء ىف الّصف املشكالت الىت يواجهها التالمي  .ب 

 دماك. - الّسادس مبدرسة "نور اهلدى" جونتور
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  ووقته البحث مكان  .ج 

 -جونتور اهلدى نور اإلسالمية بتدائيةاال درسةامل يف للبحث املقرر املكان أما
 ثالثني( 2012 ابريل 7 إىل مارس 8 تاريخ منذ البحث هذا الباحثة تبدأ قدو  .دماك
 على صان األستاذ وهو اهلدى نور اإلسالمية بتدائيةاال املدرسة مدير إشراف وحتت). يوما

   .املاجيستري
 البيانات مصادر  .د 

  وهي ماتلي: ،عند "أريكونطا" تنقسم مصادر البيانات إىل ثالثة أقسام
البشر أو اإلنسان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم   .1

 كتابة.

املكان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة و   .2
 األدوات فيها، و يف حال متحرك مثل األنشطة. 

 35الكتابة يعين مصدر البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة. .3

 والبيانات املعلومات لنيل ميدانية دراسة ةالباحث تستخدما البحث هذا ويف
مبدرسة نور اهلدى االبتدائية  ةحضور الباحث خالل من وذلك البحث، ذا املتعلقة

ات مع بنفسه جلمع املعلومات املتعلقة بالبحث. واللقائ دماك-اإلسالمية جونتور
  :من البيانات مصادر تتكون ذلك وألجلمات،مسؤويل املدرسة للتأّكد باملعلو 

 املصدر األساسي .1

أساسا لقيام البحث، و يف هذا البحث  ةه الباحثتوهو املصدر الذى أخذ
تعليم املفردات بالغناء من التالميذ ومعلم اللغة العربية ومن عملية  ةه الباحثتأخذ

  دماك. - مبدرسة نور اهلدى االبتدائية اإلسالمية جونتور للتالميذ الصف السادس

 املصدر الثانوي   .2
إكماال للمصدر األساسي، وبناء  ةه الباحثتهو املصدر الذى استخدم

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

35  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, PT 
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سي. و املصدر من مجعها إلكمال املصدر األسا ةواملعلومات اليت متّكن الباحث
و  36الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع البحث من الكتب واالت واملقاالت وغريها.

 درسة و من معلم اللغة العربية ومنمدير املمن  ةالباحث تيف هذا البحث أخذ
  لقة بتعليم و تعلم اللغة العربية.ملدرسة والكتب املتععملية التعلمية يف ا

 طريقة جمع البيانات  .ه 

 طريقة مجع البيانات هي اخلطوة املهمة ىف البحث ألن اهلدف منه لنيل البيانات.
ملصدر  يقة املشاهدة واملقابلة والتوثيقمع البيانات املستخدمة للباحثة فهي طر جلأما طريقة 

  .37البيانات معا
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 طريقة مجع البيانات ( الطرق املتنوعة ىف مصادر املسوة) 12،6صورة 
 الىت تستخدم الباحثة جلمع البيانات فهي كمايلى:وأما الطرق 

  طريقة املشاهدة   )أ 
مظاهرة واضحة ىف موضوع ة على نظاماملشاهدة مبعىن مشاهدة و مذاكرة طريقة 

التعريف السابق، على وفقت الباحثة  .38البحث، وتقام هذه  الطريقة مباشرة أو غري مباشرة
الطريقة الىت تقوم ا مشاهدة على سبيل استعمال السمع والبصر ملشاهدة موضوعة املعينة. 

 البيانات عن أحوال الكتساب إما مباشرة أو غري مباشرة. استخدمت الباحثة هذه الطريقة
ات بالغناء وعملية التقومي ىف تنفيذ والوسائل التعليمية ىف تنفيذ تعليم املفرد املعلمنيو  البيئة
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 املشاهدة

من مصادر  املقابلة
 البيانات املسّوة

 التوثيق
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دماك.ىف هذا  -بتدائية اإلسالمية جونتوردرسة "نور اهلدى" االتعليم املفردات بالغناء ىف م
  شاهدت الباحثة ىف عملية التعليم ىف الصف السادس.النشاط 

 طريقة املقابلة  )ب 
اب لسانا طريقة املقابلة هي طريقة جلمع البيانات بتقدمي األسئلة لسانا و جي

  باملقابلة تعرف الباحثة األشياء املتعّمقة عن املشرتك يف تفسري األحوال و .39أيضا
 املظاهر املوقيعية مل توجتها باملشاهدة.

بتدائية ويف هذا البحث قدمت الباحثة هذه املقابلة إىل مدير املدرسة اال
ىف الصف السادس مبا  وبعض التالميذ دماك و معلم اللغة العربية -اإلسالمية جونتور

ذه  تستخدمها الباحثةملعرفة كيفية عملية التعليم و تعلم اللغة العربية ذه املدرسة. 
الكتب املستخدمة ىف تعليم اللغة العربية  املعلومات عنو لنيل البيانات الوضيحة  الطريقة
  وأهداف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء. ة تعليم املغردات بالغناءوخاص

 طريقة التوثيق  )ج 
طريقة التوثيق هي تبحث عن البيانات املتغريات تكون منها املذكرة والنسخة 
والكتب واجلرائد واالت ومذكرة مكتوبة للمشاورة، وقائمة األساتيذ واجلدوال األعمال 

. هذه الطريقة تستخدمها الباحثة لنيل البيانات 40انات الواقعيةوغريها الىت تدل على البي
  عن األساتيذ والتالميذ والوسائل ونظام  اإلدارة باملدرسة.

خ نشأته وحاصلت الباحثة على التوثيق من الصورة العامة عن املدرسة يعىن تاري
وموقعته ومن جدول عملية التعليم ىف الصف السادس "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية 

 دماك. - ورجونت
 تحليل البياناتطريقة   .و 

. وأما الطريقة التحليلية ىف هذه البحث ناتبعد مجع البيا هذه هي اخلطوة األخرية
ريقة لنيل البيانات الواضحة من فهي الطريقة التحليلية الوصفية. استخدمت الباحثة هذه الط

  وهي بيانات اتمع بصفة الكلمات والصورة وليس بالرقم.41الطريقة التحليلية الوصفية.
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ة، إنشاء التنظيم إىل تنظيم ترتيب البيانات املتنوعوأما حتليل البيانات فهو عملية 
تصميم املباحث، وإنشاء الرتبة أو الفصيلة أى تصنيف أنواع البيانات حىت تشري العملية إىل 
موضوع. واشتملت البيانات  ىف هذا البحث على نتائج املقابلة، ونتائج املشاهدة، ونتائج 

  التوثيقية.
 Moleongإىل نظرية وبالنسبة إىل تعريف عملية حتليل البيانات السابق، وبالنسبة 

  42: هدف البحث النوعى هو اكتشاف نظرية جديدة من بيانات البحث.الذى قال
 تستخدم الباحثة ىف حتليل البيانات بالطريقة الوصفية هي الطريقة الىت تعتمد على 

  .43مجيع احلقائق و املعلومات املوقعية مث حتليلها و تفسريها
  أما اخلطوات فيه هي كما تلى:وقال موح عٍني،

 توصيف البيانات من املصادر احملتاجة  )أ 
 وتوصيف البيانات هو اخلطوة األوىل ىف عملية حتليل البيانات.

 تقسيم البيانات   )ب 
وهذه من إحدى اخلطوات املهمة ىف حتليل البيانات وحتتوى على تقسيم البيانات 

  وتبسيطها وتقدميها وتطبيقها التحليل عليها.
 تقدمي النتيجة أو اخلالصة  )ج 

ة تستنبط وهذه اخلطوة تتعلق مبحاولة الباحثة لتفسري نتيجة التحليل. ومن هذه النتيج
دمها حلل املشكالت. وهذه هي أمهية البحث, والبحث اليقتصر  تستخالباحثة اخلالصة مث

 .44على تقدمي الواقع أو املظهر بل وراءمها معان البد أن يكشفها الباحثة
العربية بالغناء وما يتعلق ا من  ويراد هذا البحث لنيل معرفة تعليم مفردات اللغة

  األنشطة التعليمية والوسائل ىف حتصيل هذا التعليم على تناول مفردات اللغة العربية.
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