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 الباب الثالث

 البحث جمنه

 وقت البحث . أ

التعلم عند طلبة شعبة  إسًتاتيجية: لبحث  ةالباحث وستخدمتفوقت الذي 

 ىف: االسالمية احلكومية بالنكارايا اجلامعة ٢١٠٢تدريس اللغة العربية بادلرحلة 

  .٢١٠٥ أغسطسشهر  حىت ىنيو شهر 

 

 البحث  محل . ب

 احلكوميةاإلسالمية  عةاجلام ىف ةبحثو الباحثتالبحث الذي س حلفم

 ، منطقةمينتينج قرية، ادلركز اإلسالمي جممع،  ج. أوبوس شارع ىف بالنكارايا

  الوسطى. كاليمانتانحمافظة  ،  بالنكارايا مدينة ،جيكان رايا
 

  مرؤوس البحث . ج

 ٢١٠٢شعبة تدريس اللغة العربية بادلرحلة  ةبلاطمرؤوس ىف ىذا البحث ىو ف 

   الثانويةمن ادلدرسة  متخرجة كانت يتبالنكارايا، الاحلكومّية اإلسالمية  اجلامعةىف 

 الـمواد. ىف قيماليت ناجحة 
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 نوع البحث و مدخله . د

ان اغد( وىي عند بKualitatifة )فيإن ىذه الدراسة ىف ىذا البحث دراسة كي

ة  في( خطوة البحث الىت: حيصل منو بيانات وصBagdan dan Taylorو تيلور )

و كان التعريف  فهية من الناس و من األخالق قد تأملت.كتابة كانت أم ش

ىو تقليد  فى( عند مها البحث الكيKirk dan Millerو ميلر )  رأي كريك خرآلا

معني ىف العلوم اإلجتماعية األساسية يعتمد على نظرة الناس سواء كانت ىف اللغة 

و ادلنهج أم ىف اإلصطالح. و ادلنهج الذي تقوم بو الباحثة ىف ىذا البحث ى

و جيمع البيانات من الكلمات و الصورة و ليس ( ألنّ Metode Diskriptif) فىالوص

( Data Kualitatifة )فيمن األرقام. و احلقائق ىف ىذا البحث تسمى باحلقائق كي

  1ألّن الباحثة تعرب تعبريا لفظيا إىل نتيجة البحث.

لبة شعبة اعند ط التعلم إسًتاتيجية، لتعريف و تعبري عن الدراسة و هبذه

 .االسالمية احلكومية بالنكارايا اجلامعة ٢١٠٢تدريس اللغة العربية بادلرحلة 

 

 

 
                                                           

 مًتجم من  1
J.Lexy.Moleong,MA. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2005, hal 4 
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 جمع البيانات طريقة.  ه

حني مجع  ىفأساليب مجع البيانات ىي طرق اليت تستخدامها البيانات 

حبيث منهجي  أنشطتها ىفالبيانات ىي األداة اليت ختتارىا وتستخدمها الباحثة 

البحث جلمع ىذه  ىفلذلك, من ىذه األساليب أن تسهل الباحثة  ۳۳.اوميسر هب

ة أما مجع البيانات من خالل وسيلة ادلقابلة والوثيقة وادلالحظالبيانات تستخدم 

 ادلقابلة والوثيقة وادلالحظة كمايلي:

 . ادلقابلة۱

احلوار الذي أجراه القابل للحصول على ادلعلومات الالزمة من  يادلقابلة ى

قابلة ادل. خرآيتحّدث مع  يشبو شخص ,ة إجراء مقابلة مع نفريفكيابلتهم.  مق

. و على فهم معٌت ادلنظور ةوووع العام دلساعدة الباحثادلتبدأ من خالل تقدمي 

 اجلامعة ٢١٠٢شعبة تدريس اللغة العربية بادلرحلة  ةبطالالذي سيتم مقابلتو 

 تتعلق مبا يلي:  اّلىت ناتللحصول على بيا االسالمية احلكومية بالنكارايا

 : التعلم عند ىم إسًتاتيجيةكيف .(٠

 القراءة طريقة)أ( 

 احلفظ طريقة)ب( 
                                                           
         

۳۳
من مترجم   

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h.134. 
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 العلمية كتابة ادلقالة  طريقة)ج( 

 مواجهة االمتحان  طريقة  )د( 

 ة. ادلالحظ٢

. النظر اليها طريقةباالنتباه إىل شيء  وفييرّكز  النشاط الذي يادلالحظة ى

وغريىا من  جمال البحثادلنهجية لتسجيل األحداث، و وتشمل ىذه األنشطة 

الحظة ىف ادلوجهات النظر الالزمة لدعم البحوث اجلارية. مرحلة مجع البيانات 

ني تضيق البيانات أو ادلعلومات ادلطلوبة مما يسهل على الباحث على ًتكيزب

 للعثور على البيانات الالزمة.

 ةقي. الوث۳

,و ىذا مجع البيانات أو ادلعلومات على ساعدالىت تالبحوث  يى ةقيالوث

واد الكتابة األخرى. مبشكل الرسالة، ادلنهج، خطط برامج الدروس، و التوثيق 

الكائن  دونبالبحث يقّض النظر  أن يتم نُ ك  د جدا ألنو ُيم يفىذا التوثيق أمر م

 ٤۳أو تعطيل ترتيب البحث من خالل دراسة التوثيق.

 

 
                                                           

۳٤
من مترجم  

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006, h. 224-225 
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 البيانات  صدق . و

تقنيات التثليث،  ةستخدم الباحثتمجعها،  مت البيانات اليتلتطبيق صحة 

ق شيء خارج يصحة البيانات لتحق دلعرفة االسلوب الذي يستخدم فهيوالذي 

البيانات، ليتم التفتيش  بادلصدر. يستخدم مصدر للتفريق والتحقق على درجة من 

ثقة ادلعلومات اليت وجدت بوصول الوقت وأدوات متفرقة، ىل مناسبة أو ال. ىناك 

 باستخدام اسلوب منها:  اتبني البين ةطرق للتفريق

 بيانات ادلقابلة.  ننتيجة م ومن البيانات اليت لوحظت  نتيجة بني . مقارنة۱

 . ة و ما يقولو منفرداالعامما يقولو الناس ىف االماكن  بني مقارنة.٢

 بياناتب ادلتعّلقة بالبحثحمتويات وثيقة  ومن ادلقابالت  نتيجة بني .  مقارنة۳

 أخرى.

 اجملتمع ادلختلفة. . مقارنة بني الشخص و وجو٤

 ۳٥تويات.احمل. مقارنة بني نتائج ادلقابالت و ٥

 

 

                                                           
۳٥

مترجم من  
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 

h. 178-179 
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 تحليل البيانات ز.

حتليل البيانات )النوعي( يعد أساسا عملية التنظيم وفرز البيانات وادلخطط 

خطة حتليل  .األساسي حىت يكن العثور على النمط وموووع الذي يكن لذلك

 .البيانات األوىل ىي تنظيم البيانات وترتيبها والفرز والتصنيف مث تقسيمها إىل انواع

اإلكتشاف مث يؤخذ كنظرية عامة. كما  وىيم ومعاجلة البيانات ما الغرض من تنظو أ

 ۳٦سبيق أن اصل البحث النوعي ىو التشاق البيانات.

ىف ىذه الدراسة توجد حتليل البيانات عالقة منتظمة بني نتائج ادلالحظات 

إسًتاتيجية تعلم عند طالبة شعبة  تطبيقوادلقابالت وغريىا من ادلواد للحصول على 

 .اجلامعة االسالمية احلكومية بالنكارايا ٢١٠٢لغة العربية بادلرحلة تدريس ال

كمقالة مياز   تحليلالىذه الدراسة ىي  ىفحتليل البيانات ادلستخدمة 

البحث النوعي يكن أن يتم بعدة ادلراحل كنحو  ىفحتليل البيانات  رمان منوىةو 

 التايل:

 ىفر عديدة دتكن عالجها جتمع الباحثة البيانات من مصاد .مجع البيانات .(۱

 ىف  جلامعةااليمني ىف  قلطالب ادللادثة اللغة العربية ادلناقشة اليت تتعلق بتطبيق حم

 .االسالمية احلكومية بالنكارايا اجلامعة
                                                           

مترجم من 
۳٦

 
 Fimeir Liad, Design Penelitian; Pedoman Pembuatan Rancangan Penelitian, Kapuas: 

STAI Kuala Kapuas, 2001.hal. 73 
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ىف ميدان البحث وتقدم كما ىي البيانات اليت حتصل عليها . حتديد البيانات .(٢

البينات اليت تنقص الصحيحة سوف  يكن إزالتها ىف نتائج الدراسة ألن عليها

 تقل من نتائج البحوث العلمية.

فالبيانات اليت حتصل عليها من خاصة البحوث العلمية اليت  .البيانات عرض .(۳

 بأكثر مع الباحثة البيانات من مصادر شىّت قدمتها الباحثة بدون إزالتها و جت

لطالب لثة اللغة العربية ادمايكن لتجهيزىا ىف الدراسة التالية تتعلق بتطبيق حم

 ببالنكارايا.رووة  اجلنة   يمسالاإل  اجلامعة يمني ىفقادل

ىو النظر مما دتت دراستو ىف حد البيانات حبيث اإلختصار اّلذى  التحقيق .(٤

يؤخذ ال حييد عن البيانات اّلىت قد حصلت أو من البيانات اّلىت دتت حتليلو 

 ۳٧لموسة وصحيحة و مناسبة للواقع.وىذه اخلطوات أن تكون نتائج البحث م

 
 

                                                           
مترجم من         

۳٧
 

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Perss. 

1999, hal. 16 


