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 الثالث  الفصل

 مناهج البحث

 مدخل البحث و نوعه . أ

اللغة العربّية على التالميذ تعليم  طبقا للموضوع الذي قدمتو الباحثة و ىو مشكالت
ادلتخّرجُت من ادلدرسة العامة فتستخدم الباحثة ىف ىذا البحث ادلدخل الكيفّي و ىو البحث 

ديكن حصولو بالطريقة اإلحصائّية أو ادلنهج للحصول على النتائج  او الكشف عما ال 
 الكمي.

ىو   الوصفيأن البحث  Lexy J Meloengكما نقل بو    Taylorو  Bongdanفقال 
أو ادلنطوقة من اإلنسان و أفعالو ادلبحوثة. فيوّجو البحث الوصفّي إىل  كلمات مكتوبة
 علىالعربّية  اللغةتعليم  مشكلة لتصوير ادلدخل ىذا يقصد و .بشكل كلي اخللفّية و الفرد 

احلكومّية اإلسالمّية  الثانويّة مدرسة السابع الفصلىف   العامة ادلدرسة منادلتخّرجُت  التالميذ
 1 .وعميقا واضحا ببالنكارايا 1النموذجّية 

 وقت البحث و مكانه . ب
 و قت البحث .1

يوىل  3مايو حىت  4يعٌت من   تقريباشهَتكان وقت البحث حواىل 
2015. 
 
 

                                                           
52

 Lexy J Meleong ،Metodologi Penelitian Kualitatif ،Bandung:Remaja Rosda Karya ،

 .3، ، ص. 2000

32 

 

 



33 
 

 مكان البحث .2
فيكون مكان البحث ىف ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية 

 ببالنكا رايا 3ىف الشارع أيس نسوتيون منرة  1

 .ج. مجتمع البحث و عينته

 رلتمع البحث .1

اللغة العربّية على التالميذ تعليم  و يكون رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىي مشكلة
سة اإلبتدائّية العامة ىف  الفصل السابع ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية ادلتخّرجُت من ادلدر 

 النموذجّية ببالنكارايا. 1احلكومّية 

 البحث عينة .2

و استخدمت الباحثة الطريقة ادلعاينة العمديّة ىف اختيار اخلرباء.  الطريقة ادلعاينة 
2  .العمديّة ىي الطريقة العمديّة بادلقاصد ادلعيّنة

  

 :ىي كما يلي االعتبارات

 1توّسطة اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية التالميذ الذين يدرسون ىف مدرسة ادل . أ
 ببالنكارايا.

التالميذ الذين يدرسون ىف الفصل السابع مدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية احلكومّية  . ب
 ببالنكارايا. 1النموذجّية 

 التالميذ ادلتخّرجون من ادلدرسة العامة  . ج
 اللغة العربّيةتعليم  تالميذ الذين ذلم مشكالتد. ال
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 قيمتهم أنقصه. التالميذ الذين 

التالميذ ادلتخّرجون من ادلدرسة اإلبتدائّية العاّمة و   6عينة البحث ىف ىذا البحث 
 1يدرسون ىف الفصل السابع ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية  ىم

 ببالنكارايا.

 1الجدول 

  3عينة البحث 

مجلة  فصل الدرس منرة
الميذالتا  

 خلفّية الًتبّية
التالميذ الذين 
 ذلم ادلشكلة 

  التالميذ
قيمتهم 
 أنقص

مجلة 
 اجمليب

SD MI SD MI 
7-1 اللغة العربّية 1  40 16 24 5 2 1 1 
7-2 اللغة العربّية 2  40 18 22 7 2 2 2 
7-3 اللغة العربّية 3  40 16 24 4 1 1 1 
7-4 اللغة العربّية 4  40 16 24 5 2 1 1 
7-5 اللغة العربّية 5  40 13 27 4 1 - - 
7-6 اللغة العربّية 6  39 12 27 4 1 1 1 

 6 6 2 92 141 21 932 جملة

 
يقدم  ىو الشخص الذي ادلخرب. كان اللغة العربّية ةمعّلم يالبحث ى وأّما سلرب

 4خلفّية البحث. حول حالةعلومات دل
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 د. طريقة جمع البيانات

حتتاج الباحثة إىل طريقة مجع البيانات للوصول إىل البيانات احملتاجة ىف ىذا البحث و 
 .و اإلختبار  استخدمت بعض الطرق العلمّية و ىي ادلالحظة، و ادلقابلة، و الطريقة الوثيقة

 ادلالحظة .1

من  الواقع  ىي ادلالحظة أن Sugiyonoكما نقلو   (Nasution)ناسوتيونفَتى 
 هاحيصلاليت  عاملالعن  الواقعىو  يعٌت،  البيانات استنادب لبحث سيمكن العلماءف .العلم

ىف  من األعراضالظاىرة  ةادلنتظمراقبة ادلأّن ادلالحظة ىي   Morgono و يرى 5 .ادلالحظة
 :ىي البيانات ىف ىذه ادلالحظة استكشافوأّما  6 .بحثال

 ةيادلدرس فملّ  . أ
 ببالنكارايا 1ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية  ادلدرسة موقع  . ب
 مصادر التعّلم للطالبمركز و  كتب . ج
 ة مرافق ادلدرسد. 

 اللغة العربّية ىف الفصلتعليم  ه. عملّية
 عملّية التعّلمىف  تالميذال مشاركةو.  
 اللغة العربّية ىف الفصلتعليم  عملّية اتقانمعّلم ىف  قدرةز. 

 التدريس اليت يستخدمها ادلعّلم يف تعليم اللغة العربّيةخ. طريقة 
 ط. وسيلة التدريس اليت يستخدمها ادلعّلم يف تعليم اللغة العربّية
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 قابلةادل .2
 :ادلقابلة ىي أن  Sugiyono كما كتبها Esterbergفَتى 

“a meeting of two persons to exchange information and idea 

through question and responses ،resulting in communication and 

joint construction of meaning about a particular topic”.
 
 Yang 

artinya wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui proses tanya jawab ،sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.
 7 

 

عملّية األفكار من خالل لتبادل ادلعلومات و شخصُت مقابلة بُت  يعٍت ادلقابلة و 
 8 .ادلعٌت ىف موضوع معُت ديكن بناء،  لذلك السؤال واجلواب

 ادلقابلة،  ومها بُت الطرفُت زلادثة وقد أجريت .غرض معُت عن زلادثة ىي ادلقابلة
 (.السؤالالذي أجاب  )الضيفو  (الذي طرح السؤال)

 استكشافها ىف ىذه ادلقابلةيتم و  9
 :ىي

 التالميذخلفّية تعليمّية أ. 
 العربّية على تدريس اللغة ووانتباى تالميذاىتمام ال .ب
 ادلدرسةىف  أسبوع واحدىف  العربّية ادلادة اللغة. عدد ج
 .  ادلشكالت اليت يوّجهها التالميذ يف قراءة اللغة العربيةد
 ادلشكالت اليت يوّجهها التالميذ يف  إتقان مفردات اللغة العربية .ه
 ما ادلشكالت اليت يوّجهها التالميذ يف تنظيم مجلة اللغة العربية .و

 ز. ما ادلشكالت اليت يوّجهها التالميذ يف كتابة اللغة العربية
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 و عمليتهم اللغة العربّية  ميعملّية تعلىف  تالميذاخنراط ال  .ح
 اللغة العربّيةتعليم  ىف تالميذال صعوبات .العربّية تالميذ على ماّدة اللغةال فهمط. 
 درس ىف تدريس اللغة العربّيةطريقة التدريس اليت يستخدمها  ادل فعالّيةي. 
 عند التالميذ و مكتبة ادلدرسة اللغة العربّيةتعليم  مصادر الكتب أو اكتمالك. 

 العربّيةاللغة تعليم  ل. مستوى مشكالتت
 م. قيمة التالميذ يف ماّدة اللغة العربّية

 درس ىف تدريس اللغة العربّيةوسيلة التدريس اليت يستخدمها  ادل فعالّيةن. 
  TPA/ TPQس. معلومات التالميذ السابقة، ادلثال جيدوهنا يف 

 التالميذتعليم  ع. حتفيز الوالدين يف دعم
 
 يقةالوث. 3

احملفوظات  مثل مصادر مكتوبة البيانات من خالل ىي مجع الوثيقة تقنّيةكان 
و غَت ذلك اليت تتعلق  لقانونو ااحلجج والنظريات و  اآلراءالكتب اليت تتحدث عن و 
 10. البحثّية  دلشكالتبا

 كتابات بحثلعم ادلاصدر ادلك تقنيات الوثيقة استخدام يرى أنّ  Mardalisوأّما 
 :ىي الوثيقة تقنيات باستخدام البياناتانتزعت و  11 .بحثالب تتعلق ةقيمن خالل وث

 1ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية  تأسيسىف  تارخيّيةاللمحة ال أ. 
 بالنكا رايا
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 بالنكا رايا  1ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية   خطة ادلوقع ب. 
 بالنكا رايا  1ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية  اذليكل التنظيمي .ج
بالنكا  1ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية موظفي ادلعّلمي و بيانات  .د
 رايا
  بالنكا رايا 1ادلدرسة ادلتوّسطة  اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية  تالميذبيانات  .ه
 اللغة العربّيةمنهج دراسّية  .و
 اللغة العربّيةتعليم  ىفالطاّلب  تقرير عن نتائج .ز
 ادلرافق ادلدرسّية ح.
التالميذ يعٌت الورق اإلجيايّب أو نتيجة التدريب و اإلمتحان تعليم  بيانات نتيجةط. 
 اليوميّ 

 ي. البيانات عن التالميذ الذين يتخرجون من ادلدرسة العامة و ىم ىف الفصل السابع
 بيانات التالميذ الذين عندىم ادلشكالتك. 

 اإلختبار . 4

االختبار ىو سلسلة من األسئلة أو التمارين وغَتىا من األدوات ادلستخدمة 
  ..اجملموعة/  لقياس ادلهارات وادلعرفة، والذكاء، والقدرة أو ادلوىبة اليت ديتلكها الفرد

12 القياس و التثمُت ىف الًتبية.االختبار ىو كيفية أو خطة الذى يستخدمها الناس ىف 
 

تالميذ ىف ال معرفة مشكالتويتم ىذا األسلوب للحصول على البيانات عن 
 القراءة، و ىف نطق حروف العربية، و ىف الكتابة، و قدرهتم ىف الكتابة و ىف بناء اجلمة.
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 البيانات تحليله. 

  Milles ادلؤلفُت عند البيانات حتليل الباحثة ستندتبحث تستخدم و يف ىذ ال

 :وىي  Sugiyono ما نقل عنوك Hubbermanو

 البيانات تنقيص . 1

،  والًتكيز على األشياء األساسّية،  واختيار لتلخيص ىذه اخلطوة تستخدم
 صورة أوضح سوف يعطى، هكذاف .األمناطادلواضيع و ،  والبحث عن همةادلاألشياء 

 13أحد يوم كان.ىف  احلاجة والبحث عن البيانات،  معجل ةالباحثتسهيل و 

 البيانات تقدمي. 2

و يستعمل ىذه اخلطوة لتقدمي البيانات كتقرير لو ادلعٌت و سهلة ليستخدمها 
مبفهومنا.  العمل،  وخطة ما حيدث لفهم سهلت و بتقدمي البيانات ديكن أن اإلنسان.
 فئات،  والعالقة بُت الرسم البياين،  وصف موجز شكلىف  أن يتم البيانات تقدمي ديكن
 14 .شبو ذلكأوما 

 حتقيق البيانات . 3

اليت مت ستخال  النتائج والتحقق من البيانات ىذه اخلطوة ال وتستخدم
 15 .حةحيأدلة صتدعمها و  الباحثة هاحتصل
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 البياناتو. فحص صحة 

Lexy J. Moleong كتابو  ىف Metodologi Penelitian Kualitatif  فقال أّن ديكن
اليت  معلومات الثقة أو درجة إىلوحتقق  ىو مقارنة يالتثليث طريقالبيانات بال صحة فحص
 :طرقبال حصوذلاوديكن  .أدوات سلتلفةن و اعرب الزم هاحيصل

 .ةادلقابل بيانات والبيانات  بُت نتيجة مقارنة .1
 .شخصيا الما ق أحد أمام الناس العامة و يقول  مابُت   مقارنة  .2
 .كل وقتىف   قالواما و  البحث عن وضع يقول الناسما بُت   مقارنة . 3
 .ختلفةادل الناس ياتنظر  وآراء بشخص ما نظر  و الاحل بُت ومبقارنة . 4
 16 .وثيقة زلتويات و ةنتائج ادلقابل بُت ومبقارنة. 5

 حثمراحل البز. 

 :و ىي،  راحلادل ةالباحث تقام بحثال ىذه ىف
 :،  ما يليإعداد . 1
 ادلوضوع و خطة البحث تقدمي أ. 
 .دلشرفإىل ا خطة البحث اقًتاحب. 
 مبوضوع البحث.وفقا  مراجعة األدبيات عمل ج.
 .البحث منهج أليفتد. 
 مجتمع البحثرئيس ادلدرسة  ك إىل تقدديها و  لبحثا رسالة استأذان تدبَت .ه
 ادلبحوثميدان تقييم حالة و  تعالماس .و
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 .سؤاذلم ادلخربين و اختيار .ز
 .البحثّية دواتاأل استعداد .خ

 
 مرحلة التنفيذ. 2

البيانات  مجع ويتممعاجلة البيانات،  مجع البيانات و  أنشطةب ىذه ادلرحلة وتشمل
 :بادلراحل

 النفس البحث وإعداد خلفّية فهم .أ
 .ادلالحظة ادلباشرة عمل .ب
 البحث عينة إىل ادلقابالت . عملج
 .من وثائق ّيةدعمال البياناتحفر  .د

و  دقيقةال للحصول على البيانات فًتجو الباحثة،  بحثىذه ال مبدخل و
 ديكن ادلتخّرجُت من ادلدرسة العامة تالميذال على اللغة العربّيةتعليم  حىت مشكلة ، صديقة
 .ذلا ادلتابعةو  هاحل

 

 

 
 

 
 


