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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 البحث منهج أ ـــ

كيفية العلمية لنيل معلومات بغرض و فائدة معينة ال والبحث ه منهج

 نهجامل واملستعمل يف هذا البحث ه نهجامل(. Sugiyono ،3:2013سوغييونو)

 ذيالبحث ال منهجانواع نوع من  والوصفي ه نهجامل, نوعيال القرتابالوصفي با

 نهجقال إّن امل(. Sugiyono،6:2013 سوغييونو) تفيسره ىعل بناءقّسم ي

أو  واحد غريات املستقلة إما متغريتاملقيمة  لتعريفالبحث  منهج والوصفي ه

 سوكماديناتاقال . ىنات أو االتصال باملتغريات األخر اكثر دون اجراء مقار 

Sukmadinata (72:2006) وجهيالبحث الذي  والوصفي ه بحثإّن ال 

 النوعي االقرتابأما . صناعيةلظاهرة العلمية أو الظاهرة الظواهر إما اال وصفل
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 يتال بياناتو وصفه من ال لكشف املعين يسعيفالذي أجري يف هذا البحث 

  بنيجمالحظة امليدانية و اجراءة املستو  وثائق الشخصيةمن  نالتو  نوعيا ظهرت

 لنوعي هوااالقرتاب إن Syamsuddin  (74:2011 ) كما قال مشس الدين

غرضه . املهم لفهم الظواهر االجتماعية و نظرية السخص املبحوث االقرتاب

 . األفضل هو أن يصف و أن يبحث و أن يبني تلك الظواهر

 مصادر البيانات ب ـــ

ذلك بإسناد و , الباحثة يف هذا البحث اماستعملته اندر مصهناك 

صورة عامة للكتاب صف و ل ّوالأ الباحثة يف القيام هبذا البحث إىل مصلحة

 عشر ادىصف احللل معادلتهاملدرسة الثانوية العامة و بااللغة العربية "املدرسي 

درجة انقرائية ف لصو مث ثانيا  ."Afidati (2102) أفيديتو  Arifahلعارفة 

درجة انقرائية الكالم من خالل  لكشف الثثاو  نقرائيةرمز االالكالم من خالل 

الكتاب  الباحثة و الثانية تستعمل ىلاالو  صلحةإلجابة امل. استجابة القارئ
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 ادىصف احللل معادلتهاو  ملدرسة الثانوية العامةبااللغة العربية "املدرسي يعين 

 ةلثالثا صلحةمّث إلجابة امل "Afidati (2102)  أفيديتو  Arifahلعارفة  عشر

درجة  كشفعشر كمصدر البيان ل ادىصف احلال تالميذالباحثة  تستعمل

 .رائية الكالم من خالل استجابة القارئانق

 البحث نةعيو  صحصاى المجتمع اإل ج ـــ

هو مجي  التقييم  حصائياإلتم  اجمل Sudjana (6:1996) سودجانقال 

عن اخلصائص املعينة من مجي   مييكأو قياس  من حاصل احلساب املمكنة 

قول   Suherman  (30:2012) حريمانسو  يعّب .االعضاء التاّمة و الظاهرة

لتعميم و با يصابونلبحث هو مجي  االفراد الذين ل حصائياإلتم  اجمل هادي إنّ 

 .البحث يت ستأخذها الباحثة يفنات العيال
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اجملتم  , ّوالأ, ناالذي أستخدم اثن حصائياجملتم  اإل, يف هذا البحث

     ملدرسة الثانوية العامةبااللغة العربية "للكالم يف الكتاب املدرسي حصائياإل

  " Afidati  (2102) أفيديتو   Arifahلعارفة عشر  ادىصف احللل معادلتهاو 

ملدرسة الثانوية باعشر  ادىاحلصف ال تالميذو هو حصائي اجملتم  اإل اثانيو 

 .باندونج PGII 2 العامة

هذا البحث يؤخذ بعض  ففي، الكثرية ا إىل اجملتم  اإلحصائينظر 

عينة اليت تؤخذ من الأما . تم  اإلحصائيترجي أن توكل من اجملنة عيالقصد ك

 (.Sugiyono، 118:2008سوغييونو ) فالبد أن تكون ممثلة اجملتم  اإلحصائي

تؤخذ  العينة من اجملتم  اإلحصائي للكالم يف الكتاب املدراسي يف هذا البحث،

 ألنه يرج . الكتاب من ريخاليف االول و الوسط و ا باختيار الكالم الذي وق 

لكتاب ينبغي أن لإّن قياس االنقرائية  Abidin (55:2012)دين عاب ولق إىل

يف اجملتم  اإلحصائي . ريالوسط و االخيتّم يف ثالثة أجزاء يعين يف االول و 



 

 
Nur Fitriyani, 2014 
Analisis keterbacaan buku teks  al-lughah al- arabiyah bahasa arab sma dan sederajat kelas xi karya 
Zakiyah Arifah, M.Pd dan Nadia Afidati,S.S 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

78 
 

اجملتم  لعّينة من ال تأخذ الباحثة ا عشر، احلادىصف ال الثاين يعين تالميذ

 عشر إالّ  ادياحلصف لل ألن عدد اجملتم  اإلحصائي. السابق اإلحصائي

تريد الباحثة هبذا احلال أن تستخدم مجي  التالميذ كعينات للبحث مخسني نفرا و 

تنال وصف حاصل البحث كامال بإسناد إىل معارف التالميذ أن ميكن به حيت 

 .املختلفة

 ة البحثأدا د ـــ

له حث أداة البكون إّن الذي ت Sugiyono (400:2013) سوغييونو لقا

اليت تستخدم لبحث املسألة أداة  ألنه. الباحث نفسه ي هييف املنهج النوع

كيف استعداد   لبحث أن حيقق من الصدقلذالك البد له كأداة ل مباشرة،

   Sugiyono سوغييونو  منقوال و أوضح. البحثالباحثة للقيام بذلك 

قة إّن صدق الباحث كأداة البحث يعين صدق على طري (305:2013)
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الء إلم و استعداد الباحث املبحوثاجملال  على دائرةبحث النوعي و توكيل ال

 .هدف البحث جامعّيا أو سوقيا

األداة ة للبحث بل هناك اكأد  ةالبحث، ليس فقط الباحثهذا يف 

منها دفرت هيكل تشرحيية ) ظة الشخصية للباحثةالحاملاملستخدمة األخري ك

مث ورقة اختبار مللء , (و االختبار مللء الفراغ Fog Indexالكتاب و دفرت ظوابط 

 .الفراغ اليت ستختب على التالميذ

 طريقة البحث . ه

 طريقة مج  البيانات. 0

مصدر سنادا إىل إ. أفضل خطوات يف البحث عملية مج  البيانات 

مصدر البيانات اليت  دم الباحثة البيانات األولية و هيتستخالبيانات، 

 ،Sugiyonoوغييونو س)طى املعلومات مباشرة إىل جام  البيانات تع



 

 
Nur Fitriyani, 2014 
Analisis keterbacaan buku teks  al-lughah al- arabiyah bahasa arab sma dan sederajat kelas xi karya 
Zakiyah Arifah, M.Pd dan Nadia Afidati,S.S 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

80 
 

اليت البيانات األولية، تنال الباحثة املعلومات خالل من .308:2013)

يف مج  البيانات . اب املدرسي املبحوثة الكتجتمعها الباحثة بطريق قراء

 املالحظة أما.بعد القيام بقرائة الكتاب املدرسي تقوم الباحثة مبالحظة

 تلك املالحظة إىل املالحظة تتجههي املالحظة املشاركة اليت فاملقصودة 

و لفهم كل اإلصطالحات اليت قد عبهتا . املعتدلة و املالحظة الصدقية

 :الباحثة سابقا فسوف تبني الباحثة تعريفاهتا فيما يلى

 .مصدر البيانات األوليةلل من خالباحثة البيانات  مجعت ـــ( أ

ىل يف أو  كخطوةيف هذا البحث تستعمل الباحثة البيانات األولية  

الكتاب ات املقصودة عند الباحثة هي نابيال. عملية مج  البيانات

صف للو معادلتها  ملدرسة الثانوية العامةبااملدرسي للغة العربية 

تعمل .Afidati (2102) أفيديتو  Arifahلعارفة عشر  احلادى

للحصول على نيل الصورة العامة ة يف هذا احلال ءالباحثة عملية القرا
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تنال  سوف ،ةءهبذه عملية القرا. املبحوثعن الكتاب املدرسي 

الذي يكون هدفا للبحث مث  الكالم املختار ثة املعلومات عن حالبا

لكشف جانبية م  التالميذ مث حتلل بينه بعد ذلك ختتب انقرائيته 

 Fog يعبه نظريةالذي  أوال باستخدام رمز االنقرائية نياالنقرائية بطارقت

Index  مللء  ثانيا باستحدام استجابة القارئ أو باستخدام االختبار

 .الفرغ

 الحظاتاملالباحثة البيانات من خلل  مجعت ـــ( ب

تعمل الباحثة بعض املالحظات منها  يف مج  البيانات،

و أما درجات . و املالحظة الصدقية( املعتدلة)املالحظة املشاركة 

هي مالحظة وصفية و مالحظة فاليت تستعملها الباحثة املالحظة 

 Sugiyonoيف سوغييونوSpardley (0891 ). مركزة و مالحظة خمتارة
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و لفهم تلك االصطالحات السابقة، سوف تبني (. 315:2013)

 :الباحثة أنواع و درجات املالحظة فيما يلى

 (املالحظة املعتدلية)املالحظة االشرتاكية  ـــ( 0

املالحظة Sugiyono (312:2013 )يونو قال سوغي

االشرتاكية هي املالحظة اليت تتورط الباحثة بأنشطة يومية 

 مامبعىن عند. املبحوث أو الذي املستعمل مبصدر البيانات للبحث

تغرق الباحثة فيها و تشعر البحث، يف  البيانات جتم  الباحثة

تدلية اليت املالحظة املعأما .بالفرح و احلزن حني وقوع ذلك البحث

نفا مبعىن أن الباحثة يف هذا احلال تقوم بعملية عبهتا الباحثة آ

شكل املالحظة االشرتاكية .االشرتاك يف البحث ولكن غري شامل

نقرائية امج  البيانات املتعلقة بتقييم  اليت تقوم هبا الباحثة يف

االختبار مللء الفراغ إىل املبحوث أو  الكتاب املدرسي هي بإعطاء



 

 
Nur Fitriyani, 2014 
Analisis keterbacaan buku teks  al-lughah al- arabiyah bahasa arab sma dan sederajat kelas xi karya 
Zakiyah Arifah, M.Pd dan Nadia Afidati,S.S 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

83 
 

الكلمات الصعبة وال  الباحثة يف هذا احلال مبلءتشرتك .الميذالت

 .تطب  يف إعمال االختبار مللء الفراغ

 الصدقية\املالحظة الصراحية ـــ( 2

املقصود من هذه املالحظة هي إن عند القام بعملية 

مبعىن بينت الباحثة . ةحاالبحث فالباحثة جتم  البيانات بالصر 

لذالك يعرف . حث إىل التالميذعلى أهنا ستقوم بعملية الب

هبا الباحثة عند وقوع  اليت تقومعملية النشطة و األالتالميذ كل 

 .البحث

ن ان مالحظتني سوف تعب الباحثة اآلبعد بيان تانك نوع

 .يف هذا البحث ةاملستعملدرجات املالحظة 

 مالحظة وصفية ـــ( 0
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 حثبمن ال األوىل ةيف هذه املرحلة، دخلت الباحثة املرحل

لذلك  .تعرف املسألة يف امليدانأو مل  ة عميةالباحث كانت  اليت

 يو ه  grand tour observationيف هذه املرحلة تعمل الباحثة 

ال و اعمال التصويف على كل ماإجراء االستكشاف عاما و ش

 Sugiyonoسوغييونو . ةلباحثم  او تشعر سم  ترى و ت ما

 r observationtou grandيف هذا العمل (. 310:2013)

اعية وجدت الباحثة بعض املسائل اليت وقعت يف البيئة االجتم

جال البحث للباحثة يعىن يتعلق مب ياليت تذهب اليها الباحثة وه

 :منها ةبعض املسائل املقصود.عن تعليم اللغة العربية

 . يف تعلم اللغة العربية يف الفصل التالميذقليل رغبة  ـــ( أ)

 التالميذ السلىب أن تعلم اللغة العربية صعبة وجود كالم ـــ( ب)
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تقدير التالميذ على األنشطات املتعلقة باللغة ناقس  ـــ( ج)

 .العربية بالنسبة إىل األنشطات األخر

 مالحظة مركزة ـــ( 2

ف املسائل اليت وجدهتا الباحثة يف امليدان، وصب بعد القيام

اليت تبز  سائلملىل از بإسناد إفبعد ذالك تعيني الباحثة املرك

صفها الباحثة بعد مالحظة ىف تر اليت من الظواه. واضحة

إن املواد الدراسية للغة العربية يف امليدان هي وجود املسألة 

م  ذلك،جنحت . التالميذ الكتاب املدرسي صعبة واليفهمها

هو حث و الباحثة على تعيني املركز الذي سيكون مادة للب

ملدرسي و بني الكتاب ايف ذلك  يتعلق بالرابطة بني املواد

  .ونهيدرس ذينالتالميذ ال
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 مالحظة خمتارة ـــ( 3

صفت الباحثة احلقائق العامة اليت وقعت يف بعد أن و 

تقوم ث على جانب من اجلوانب األبرز للبح امليدان مث ركزت

على الرتكيز  يلحلتمبعىن تعمل الباحثة ال. الباحثة مبالحظة خمتارة

من  mini tour observation ــالباحثة حني تقوم ب دقة اليت وجدهتا

تستطي  الباحثة أن حتتار و ىل نتائج املالحظة، إادا نإس. قبل

ترى العالقة بني فصيلة ألبرز املسائل يف امليدان و تأحد الفرضية 

 يتأن اليف هذه املالحظة، وجدت الباحثة . و بني فصيلة أخرى

قدمة يف الكتاب ملا وادعن امل يالتالميذ ه عندكون مسألة ت

 بذلك، .جيدا ا التالميذهيفهمال كانت صعبة املدرسي اليت  

تستنبط الباحثة أن املقصود من ذلك يتعلق مبسألة انقرائية 

 . معرفة التالميذيناسب الكالم يف الكتاب املدرسي الذي ال
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 طريقة حتليل البيانات ـــ 2

ن و هي عث بحىل مادة الإ ترج  الباحثة يف حتليل البيانات

تنقيس البيانات مث عرض البيانات  خبطوةحتلل الباحثة البيانات  .االنقرائية

و يف قيام بتلك  (Sugiyono ،337:2013سوغييونو)مث فحص البيانات 

 :اخلطوات فعلت الباحثة العملية االتية 

انقرائية )تنقس الباحثة البيانات و تأحد واحد من البيان املهم  أ ـــ

 (.درسيالكتاب امل

 ة م  الكتاب املدرسيبعملية القراءالقيام  ب ـــ

ستخدام دفرت هليكل  اـــ أن حتلل الباحثة صورة عامة للكتاب املدرسي ب ج

 .تشرحيية الكتاب املدرسي
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وصف انقرائية الكتاب املدرسي باستخدام رمز د ـــ أن حتلل الباحثة 

 :تية اآلطريقة بالاالنقرائية 

باستخدام ورقة تعيني حثة درجة انقرائية الكتاب ـــ أن حتلل البا أ

 .و مد درجته Fog Indexاحلساب 

 .ب ـــ القيام بعملية احلساب مث تعني الباحثة نتائجه

وصف انقرائية الكتاب املدرسي باستجابة القارئ ـــ أن حتلل الباحثة ( ه

 :تية اآلطريقة بال

تخدام ورقة االجابة أ ـــ أن حتلل الباحثة درجة انقرائية الكتاب باس

 . من االختبار مللء الفراغ

 .ب ـــ القيام بعملية احلساب مث تعني الباحثة نتائجه

تعمل الباحثة التحليل كله فتأحذ الباحثة أن بعد 

 .النتائج من مجي  حاصل حتليل البيانات


