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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث . أ

الّلغة العربية   لتصوير مهارة ىدافوأو  ىو منهج وصفي بًتقيب كيفيخدمستامل  البحثمنهج

 كتابة مفردات العربية من ة كتابة مفردات العربية لتالميذ، لتصوير مهارةلتالميذ، لتصوير مهار

ب يتغلل التالميذ سعي عوامل الصعوبة و منخفضة، لتصويرم مهاراتو كانتالتالميذ إذا

ىدافها أ ىحدإ ذالك سوىو. الميذب صعوبة التي ادلدرس لتغلسعي، و لتصوير هتمصعوب

.  لتالميذلمفردات العربية على مهارة كتابة العربية صوير عالقة استيعاب  لتوه

 مكان البحث . ب

 باندونج الن ادلدرسة 2اختارت الباحثة مكان البحث يف ادلدرسة العالية فاسوندان 

 للباحثة، لذالك تعرف الباحثة تعليم اللغة العربية وكذالك يشعر  (PPL)مكان تطبيق التعليم 

 .  باندونج2التالميذ بالصعوبة يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية فاسوندان 
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 جمتمع البحث وعينة.  ج

 جمتمع البحث. 1

أن رلتمع ىو والية عامية يتكون من موضوع  (117: 2013)بني سوغييونوا  

 .ولو جودة وعالقة معينة تثبتها الباحثة لتعلم ولتأخذ اخلالصة

 يف 10بناء على البيان السابق رلتمع ىذا البحث ىو مجيع تالميذ الفصل 

 باندونج وتتكون من سبعة فصول، الن اجملتمع كثري، 2ادلدرسة العالية فاسوندان 

 .تأخذ الباحثة عينة البحث

 عينة البحث. 2

ألن تؤخذ العينة مبدأ من   purposive samplingىذا البحث تستخدم تقنية 

موازن معني، مثل أحد يعرف بأعلم الناس عن ما أردنا مناسبا بذالك بني ستيادي 

تعمل بأخد موضوع ليس مبدأ    purposive samplingأن تقنية  (41 : 2010)

من درجة، عشوائية أو دائرة، لكن مبدأ من وجود األىداف ادلعينة ويكون مسؤول 

 .بالطريقة العلمية
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 باندونج 2 فاسوندان 5-10عينة البحث يف ىذا البحث ىي تالميذ الفصل 

 .2013/2014للعام الدراسي 

 التعريف اإلجرائي.  د

ألن ال جيد عدد فهم يف تفسري اصطالح يف موضوع البحث، تشعر الباحثة بضرورية  

أما اإلصطالح ادلستعمل يف ىذا البحث ففيما . بيان إصطالح من موضوع ىذا البحث

 :يلى

 صعوبة تعلم مفردات اللغة العربية. 1

.  اللغةمفرادات ادلفردات ىي ( KBBI ) ةندونيسياإل الكبري للغة قاموسيف ال

 أو اتكلمال مجيع ادلفردات ىي  تنقل أغوستينا إن(٦: ١٩٩٩) رحايوا تقالو

. شخص أو لغة يف البيئة إىل فكرة تؤدى يت الاتصطالحاالمفردات اللغة أو 

 الصعوبة يف استيعاب ادلفردات فيما نإ ( ١٠٠ : ١٩٨٦ )قال علي اخلويل 

 :يلي 

عدد ادلقاطع . ۱

 درجة التجريد. 2
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 التماثل احلريف الصويت. 3

 طبيعة األصوات. 4

 التشابو بني اللغتني . 5

بني . وكانت الصعوبة بسبب عوامل منها العامل الداخلي والعامل اخلارجي

 عامل من نفس التالميذ، كالعامل الداخلي ىوال أن (٣٤ : ١٩٩٦)سالمات 

لعامل  من خارج نفس التالميذ كا ىويعامل اخلارجالو.  والسيكولوجيئيالفيزيا

. الوسيلةئي واليب

 مهارة الكتابة. 2

 إن إحدى أىداف تعليم اللغوية ىو مهارة (٥٦ : ۱٩٨٨ )سوجنط قال 
بصورة  (فكرة، شعور، أو إخبار )غ الرسالة يلبت ل وسيلةالكتابة ىيألن  الكتابة،
 .غريه إىل ةمكتوب

  كتابة العربيةن ألالكتابة مبعٌت كتابة مفردات العربية،  ويف ىذا البحث يراد

، وينبغى كتابة العربية بكتابة ىا تعليم وأسلوب خاص يفتاج إىل طريقة يفتح الصعبة

معٌت ادلفردات سيكون خطاء يف كتابة العربية، ف كان إذا. واضحة ليس فيها شكّ 

. اسلتلف
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 وكتابة هالأن تعريف  ( ٤۲ : ۲٠۱۲ ) يعتقدان الغايل و عبداحلميدوكان

 مع إىتمام شكل الكلمة  ام أو شكّ ا  فيهار حرف بكتابة واضحة، ليسيصوت

 . اللغة العربية متكّلمىاستخدمي يتكتابية الّلغة العربية الّ ادلناسبة بقواعد 

ادلفردات  أحدا يستطيع أن يكتب أنّ ستخلص الباحثة  وبناء على البيان السابق

. لّلغة العربيةابىو يستطيع أن يكتب اإلنشاء أو أن تبلغ فكرتو ، فةالعربية واضح

 يتة الّ ويىارة الّلغاملّن مهارة الكتابة ىي  إ (٤-۳ : ۲٠٠٥) تاريغان قال

 على ، واجباذلو. غريىاغري مواجهة مع وتستخدم دلواصالت بصورة غري مباشرة 

.  ادلفرداتىاتركيب الّلغة، و أىموع علم الغرافولوجيا، انتفا  أن يكون يفالكاتب

  جودةنإ ( ۲: ۱٩٨٤) قال تاريغان امك. ةويىارة الّلغامل مهّمة يف  وظيفةلكلمةل

مسلمة  ويرعبالت مهارة ولذالك،. كمية وجودة ادلفرداتب علقتت لغويةىارات الامل

. ادلفرداتب تتعلق ةالفكر

 الة البحث .  ه

إن الة البحث ىو الة يستخدم دلقياس مظاىرة  (148: 2013)قال سوغييونوا 

ألة البحث يف ىذا . سلصص ذلذه ظاىرة تقال متغري البحث. العامل أو اجتماع ويالحظو
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ألن تستخدم الباحثة ترقيب كيفي يف ىذا   human instrumentالبحث ىو الباحثة نفسها أو 

الباحثة البحث واختيار سلرب كا منبع البيانات فيعمل مجع البيانات، بنتائج   تركيز.البحث

سوغييونوا، )جودة البيانات، حتليل البيانت وتفسري البيانات وتصنع خالصة فيما وجد 

2013 :306.) 

 تطوير الة البحث .  و

وتكميل . بناء على البيان السابق، الة البحث يف ىذا البحث ىو الباحثة نفسها

البيانات احملتاجة، تستعمل الباحثة ادلالحظة وادلقابلة واإلستبيان، فيما يلي من مراجع ادلقابلة 

 :والدرابزون اإلستبيان سيتعمل

 مراجع املقابلة

 مقابلة املدرس. أ

 ؟(يشمل احوال يف الفصل)كيف التعلم يف الفصل العاشر اخلامس . 1

 أي منهج اسعمل جلذب اىتمام التالميذ عند بداية التعلم؟. 2

 ىل عندك منهج اخر يستعمل إذا تلك ادلنهج غري ناجح؟. 3

 ىل اعطيك درس أو مادة خاصة دلفردات اللغة العربية؟. 4
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 كيف طريقة تعليم مفردات اللغة العربية، ىل توجد خطوات لتعلمها؟. 5

 ىل لك تقنية أو منهج خاص يستعمل عند تعليم مفردات اللغة العربية؟. 6

 ىل انت تستعمل دائما وسيلة يف تعليم مفردات اللغة العربية؟. 7

 اية وسيلة تستعمل يف تعليم مفردات اللغة العربية؟. 8

 أي صعوبة توجد عند استعمال تلك الوسيلة؟. 9

 كيف يعطى مادة مفردات اللغة العربية يكمل بطريقة كتابة ادلفردات؟. 10

 ماخطوات تستعمل يف تعليم كتابة مفردات اللغة العربية؟. 11

 ىل عندك منهج خاص يستعمل عند تعليم كتابة مفردات اللغة العربية؟. 12

 ىل استعملت الوسيلة دائما يف تعليم كتابة مفردات اللغة العربية؟. 13

 اية وسيلة تستعمل يف تعليم كتابة مفردات اللغة العربية؟. 14

 اية صعوبة توجد عند التعليم بإستعمال الوسيلة؟. 15

 ما سعيك لتحليل الصعوبة؟. 16

 لتبليغ مادة الدرس، ىل تستعمل وسيلة حقيقية أو وسيلة تشبيهية؟. 17

 كيف طريقتك لتفيد الوسيلة كي تكون مفيدة وضابطة لإلستعمال؟. 18
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كيف حاصل تعلم التالميذ يف استيعاب ادلفردات بعد تطبيق ادلنهج    . 19

 والوسيلة؟

ما سعيك إذا شعر التالميذ بالصعوبة يف استيعاب مفردات اللغة العربية اما يف . 20

 تلفيظ ويف كتابة؟

 مقابلة التالميذ. ب

كنتيجة، حاصل التعلم  )ىل حتب ان تتعلم اللغة العربية، دلاذا؟ اظهر عالماهتا؟ . 1

 (اخر

 حني ادلدرس يعلم يف الفصل، ماذا شعرك؟. 2

 أي منهج تريد يف تعلم اللغة العبية؟. 3

 ىل تشعر بالصعوبة عند تعلم اللغة العربية، دلاذا؟. 4

 عند اعتقدك، ىل مادة مفردات اللغة العربية مهم؟ دلاذا؟. 5

 ما سعيك إلستيعاب مفردات اللغة العربية؟. 6

 !ىل توجد صعوبة يف التعلم، واحلفظ، وكتابة مفردات اللغة العربية؟ بني . 7

 ما سعيك لتحليل الصعوبة؟. 8
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  الدرابزون اإلستبيان 3.1جدوال 

 منرة اجلملة منرة السؤال مقياس اإلستبيان منرة

   مقفول اإلستبيان 

 2 2، 1 دلعرفة نفسية التالميذ عند تعلم اللغة العربية 1

 1 3 دلعرفة صحة التالميذ   2

 2 5، 4 دلعرفة سهولة التعلم لتالميذ 3

 2 8، 6 دلعرفة إعطاء الواجبات من ادلدرس 4

دلعرفة رغبة التالميذ عن درس اللغة العربية يف  5

 ادلدرسة

7 ،9 2 

 1 10 دلعرفة رأي التالميذ عن منهج يسعمل ادلدرس 6

   مفتوح اإلستبيان 
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 1 1 دلعرفة معرفة التالميذ عن مفردات اللغة العربية  1

 1 2 دلعرفة تشجيع التالميذ لتعلم مفردات اللغة العربية  2

 1 3 دلعرفة طريقة تعلم مفردات اللغة العربية  3

 1 4 دلعرفة صعوبة التالميذ لتعلم ادلفردات العربية 4

دلعرفة طريقة التعليم اليت يريدىا التالميذ يف تعليم  5

 اللغة العربية 

5 1 

   15  =∑ 

 تقنية مجع البيانات .  ز

 :لتحصل على البيانات احملتاجة، تستعمل الباحثة تقنية البحث فيما يلى

 دراسة الكتب .1

دراسة الكتب ىو كل سعي يعمل الباحثة جلمع خربا متصال مبادة أو مشكلة 

بناء على البيان السابق، تعمل الباحثة دراسة الكتب لنيل ادلواد . ستبحثها

 .  النظرية ادلتعلقة مبشكلة البحث

 مالحظة .2
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، يعٌت تتبع الباحثة participant observationذلذا البحث تستعمل الباحثة تقنية 

بادلالحظة، فتنال البيانات أكمل، . مباشرة بعملية الىت يعملها ادلستجيبون

 .وأصرم، ويعرف إىل درجة ادلعٌت من أخالق الظاىرة

إن  (313: 2013)كما تنقل سوغييونوا  (1988) نسوتيون قال فاطى يف

 : أمهية ادلالحظة فيما يلى 

  بادلالحظة الباحثة قادرة على فهم السياق والبيانات يف مجيع األحوال

 . اإلجتماعية، لذالك ستنال نظرية  كاملة

  بادلالحظة ستنال خربة مباشرة، حىت متلك الباحثة أن تستعمل ترقيبا

 .إستقرائيا إذا التأثر برأي ونظرية قبلها

  بادلالحظة تستطيع الباحثة أن تنظر أحوال ناقصة أو اليهتم باألخرى

 . خصوصا الناس يف البيئة، وىم يعتقدون بعادة، وال تكون تظهر يف مقابلة

  بادلالحظة جتد الباحثة أحواال ال تكون تظهر من ادلستجيبون يف ادلقابلة ألن

 .صفتها حّساس ويريد ادلستجيبون أن يستطر ألن سيخسر ادلعهد
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  بادلالحظة جتد الباحثة أحوال خارج إدراك ادلستجيبون، حىت تنال الباحثة

 . تصويرا شامال

  بادلالحظة ال تكون تنال الباحثة أثرا عاما، لكن أثرا نفسيا وتشعر أحوال

 . اجتماعية تبحثها

 

 استبيان  .3

إن اإلستبيان ىو تقنية مجع البيانات الفعالة  (199: 2013)قال سوغييونوا 

لذالك تلخص . إذا كان الباحثة عارفة مبتغري مستقل وعارفة برجاء مستجيبون

الباحثة أن اإلستبيان أحد من تقنية مجع البيانات مهمة لإلستعمال يف ىذا 

البحث، وإذا نظر من جهة الكفاية يف وقت قصري جتمع الباحثة البيانات من 

، لذالك تستعمل الباحثة اإلستبيان ألن حتتاج 5-10مجيع تالميذ الفصل 

الباحثة إىل البيانات الكثرية، لكن ليس يف البحث وقت كثري جلمع البيانات 

 . احملتاجة، من إجابة مستجيبني تنال الباحثة البيانات احملتاجة ذلذا البحث
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يستعمل االستبيان يف ىذا البحث ىو عدد اسئلة بشكل اخبارى وتفسري، دلعرفة 

ولنيل تصوير أو خرب عن صعوبة تعلم مفردات اللغة العربية وتأثريىا مبهارة الكتابة 

بأىداف لنيل البيانات عن . ودلعرفة سعي يستطيع ان يعمل لتحليل الصعوبة

 .  الصعوبة يف تعلم اللغة العربية وتأثريىا دلهارة الكتابة

 مقابلة  .4

تستعمل ادلقابلة لتقنية مجع البيانات لنيل خرب دلعرفة أحوال من مستجيبني عميقا 

. يعمل ادلقابلة الن البيانات الجتمع بوسيلة اإلستبيان وادلالحظة. وعدده قليل

تسند تلك احلال، تعقد ، ول participant observationألن تستعمل الباحثة تقنية 

إن يف  (319: 2013)ىذا احلال مناسبا لقول سوغييونوا . الباحثة ادلقابلة

  . البحث الكيفي، مرارا استعمال تقنية ادلالحظة ادلشًتكة بادلقابلة العميق

يف ىذا البحث تعمل مقابلة إىل مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة وإىل بعض من 

 .التالميذ، فيعتقد أن يعطيهم خربا زلتاجا
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 تستعمل ادلقابلة يف ىذا البحث لنيل خربا عن خطوات تدريس مفردات اللغة 

العربية وتأثريىا دلهارة الكتابة، إىل التالميذ يف تعلم اللغة العربية خاصة يف 

 . استيعاب مفردات اللغة العربية وتأثريىا دلهارة الكتابة

 توثيق  .5

. دراسة توثيقية من كملية استعمال منهج ادلالحظة و ادلقابلة يف البحث الوصفي

 . حواصل البحث قادرة إذا بدافع بصورة وكتابة العلمية والفنون ادلوجودة

يف ىذا البحث جتمع الباحثة البيانات من الكتابة ودفًت النتائج لتالميذ ووثائق 

 . النشطة  بصورة

 خطوات البحث .  ح

 : خطوات البحث فيما يلى 

 (احداد البحث)خطوات األوىل  .1

 يطلب من زلاظر وتصنع الة

 خطوات العمل  .2

 خطوات حتليل البيانات .3
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 مالحظة  . أ

بعد مالحظة، تنال الباحثة البيانات، حتليل الباحثة نتيجة امتحان لنصف 

 .الفصل الدراسى األول من التالميذ

 تقنية حتليل بيانات اإلستبيان . ب

يعطى االستبيان إىل عينة، يقصده لنيل البيانات عن صعوبة التالميذ عند 

 استبيان 5 استبيان مفلق و10اما عدد اسئلة . تعلم مفردات اللغة العربية

 .مفتوح

 : جتهز الباحثة االستبيان إىل خطوات تالية وحواصل من اإلستبيان

 جيمل كل إجابة من االستبيان  . أ

 وضع تكرار إجابة  . ب

 وضع جدول تكرارى . ج

 :حساب نسبة مئوية من كل إجابة باستعمال معادلة  . د

p =  
𝑓

𝑛
 x 100% 

  من إجابة مستجيبنيf  نسبة مئوية = p : البيان
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 F  = تكرار من كل إجابة مستجيبني 

  n  = عدد ادلستجيبني 

 حتليل وتفسر البيانات  . ه

 : من نسبة مئوية تنال تفسري مبدأ من عالمات تالية 

  أقسام نسبة مئوية اإلستبيان 3.2جدول 

 عدد نسبة مئوية  تفسري

 %0 مافس 

 %25%-1 بعد قليل

 %49%-26 سيبلغ نصفو 

 %50 نصفو 

 %75%-51 بعد اكثر 

 %99%-76 امجاليا

 %100 مجعا 

 ( 32 : 1988سدجان، )
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 مقابلة . ج

تقنية حتليل البيانات باستعمال بتحليل حواصل ادلقابلة من مدرس اللغة 

 باندونج وبعض من التالميذ 2العربية يف ادلدرسة احلكومية فاسوندان 

.  2013/2014للعام الدراسى   باندونج2ادلدرسة احلكومية فاسوندان 

 .فحواصل ادلقابلة مبدرس مقارنة حبواصل ادلقابلة من التالميذ


