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 الباب الثالث

 منهجية البحث

  منهجية البحث أ 

 بالبحث االجرائىطريقة البحث  ذا البحث، إستخدم الباحثفي ه

 (Kemmis). كيمس Classroom Action Researchفي اللغة اإلنجليزية يذكر 

. يقول أن إنفعالية الفصل هي محاولة على تجربة اإلجراء الفكرة 1983

واألراء بتطبيق لتحسين أو تغيير الشيء ألن يحصل على التأثير الحقيق 

ل هي إحدى البحث الذي يجرى لفصل. إنفعالية الفصفي ظروف ا

يم المباشرة كاألفعال التي فعله المدرس أو المفعول، من  بداية ظبالتن

التخطيط حتى  تسجيل على النتيجة التي هي من تحصيل فعالية الفصل 

من خالل عملية التعليم لتحسين الظروف التعليم )باسوكي ويبووا  

Basuki Wibawa ،2003:9 ) 

، إن فعالية الفصل بمعنى البحث الذي أقيم وأما من رأي  سوليفان

في الفصل لتعريف أثار والفعال الذي قرر على العينة البحث في ذلك 

 الفصل
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أول إنتشارها، من أهل علم النفس )فسيولجية(  البحث االجرائى  

، وأهم من Kurt Lewin ،1949 اإلجتماعي، من إمريكى, وهي كور ليون 

 ا الذي إستمر بعدها بنشرها الفكار األخر، مثل ستيفان كيميس _رأيه هذ

 Stephen Kemmis ريبين ،Robin M_تاججات ،Tanggart  ،جون إيلوت_ ، 

John Elliot  داق ييبوت ،Dave Ebbut  وهلم جرا. وكون الفعالية الفصل

 ن. في األندونيسي في أخر القرن ثمانيتعرف 

الفعالية الفصل تأدى في المدرسة هناك بعض األفكار لم تسبب أن 

 وهي من إدى اإلحتياجات للمدرس وهي لترقيع مهارة المدرس. 

الفعالية الفصل  هي شيء مكيف لللمدرس له الوعي والحس  .1

واليقظ على كل محاوالت التعليمية الفصل. وإن المدرسين أن 

 يكونوا ميقظا والراع على ما فعله والطالب في الفصل

مدرسين حتى يكونوا الفصل تستطيع أن يرفع عملية الة الفعالي .2

منتجة، ومع ذلك فإن من وضيفة المدرس ليس كالمدرب فحسب، 

الذي إقتنعى على ما فعله للطالب سنوات طويل في الفصل بدون 
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الترفيع التحسين والتغير إلى الخير، بل  إنما المدرس هو الباحث 

 في شؤونه وعلومه الخاصة  

للمدرس أن تقيم  احل في الفعالية الفصل، تستطيعوبقيام المر .3

كير العميق على في عمليته التعليم بوسيلة التف التغيير واإلصالح

 ومن أحسن الفعل المدرس هى بعد الفحس ما حدث في الفصل.

 البوالنظر البعيد عن يومياته مع الط

وإن كون الفعالية الفصل هو ال يقطع فؤصة المدرسين، ألنها ال   .4

حتاج إلى فرصة خاصة لغياب من الفصل. وإن الفعالية الفصل ي

 هو منهج موحد في عملية التعليم المدرسين.

وبوجود هذه الفعالية الفصل، تستطيع للمدرس أن يكون إبتكاريا  .5

ألن تطلب منه أن يستخدم شيء جديد والشاهقة على توجيه 

عملية  التطبيق من بعض النظريات والكيفيات التي استعملها في

التعليم. وفي خالل عملية التعليم، أن يكون للمدرسين مالحظة 

 على ما حوله وتحويل على الحل المشكالت التي حدث عليه .
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المالحظة   التختيط  الفعالية إقامة    والمتابعة

عليه هو من عملية المنهجية الذي أقام  البحث االجرائىإن   

  3،1 مسلسلة التي تتكون من أربعة مراحل: كما في الجدولدور و

 

 

3،1الجدول   

 ب. مجتمع البحث

باندنج مع  يالحسينالعامة ينفذ هذا البحث فى المدرسة الثانوية  

نفرا، واختار  40لمجموع با عشر ىداحلاالمجتمع للتالميذ الفصل 

 هذه المدرسة بناء على بعض النظريات، منها: الباحث

 ربيةالعو اللغة  ليزيةالتعليم من اللغة االنج  فيه المعهد .1

 فى الدائرة التربويةالمكان الستراتيجي  .2

 طبيعةيملك التلميذ اختالف الحاضر تمائل بين التلميذ فى المدرسة،  .3

  قدرة. واختالف

 

 موضوع البحثج. 



 

Shofa Musthofa Khalid, 2016 
PENGGUNAAN BUKU LUGHATI DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KAIDAH NAHWIYAH SISWA 
MELALUI METODE TADRIBAAT DI SMA YAPI AL-HUSAENI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 69 

 

 ،قواعد النحوية في كتاب لغتيالبحث  إن موضوع البحث فى هذا 

من اختيار هذه المادة كموضوع البحث فهيى ألن المادة  وأما علة الباحث

   .قبله يعرف اللغة العربيةالذى لم  جديدال  لتلميذل  هفهمسهل 

 

 

 د. أداة البحث

 فى هذا البحث مايلي : استخدم الباحث 

القبلي واالختبار البعدي، االختبار  ار، استعمل الباحثبتاال خ .1

 االختبار القلبي لمعرفة درجة قدرة التالميذ أو استيعابهمينفذ 

قدرة على المادة األولى، وينفذ االختبار البعدي لمعرفة درجة 

 التالميذ أو استيعابهم على مادة التدريس فى عملية التعليم.

ذ يالبحث التعليمى، تنف ذيول تنفالمالحظة، وهي المالحظة ط .2

صول المالحظة سعيا لمالحظة تنفيذ الفعلة التى لها غرض للح

تصميم التفاعل، حالة على صورة مباشرة عن عمليات التالميذ،

الفصل، عمليات المدرس، والحوادث األخرى تراها الباحثة 



 

Shofa Musthofa Khalid, 2016 
PENGGUNAAN BUKU LUGHATI DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KAIDAH NAHWIYAH SISWA 
MELALUI METODE TADRIBAAT DI SMA YAPI AL-HUSAENI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 70 

 

ورقة مهمة طول عملية التعليم، وأما األداة المستعملة فهي 

فى تحليل كل خطوات فعلة  التى يساعد الباحث المالحظة

 تنفيذ اإلصالح فى المواجهة الآلتية.التعليم، حتى يمكن 

لها بعض الفضائل وكانت المالحظة المستعملة لجمع البيانات 

( أن فضائل 36: 2005والنقصانات، رأى عارفين )فى أية، 

 المالحظة ونقصاناتها هى كمايلى :

بعض الظاهرة،  آلة لتالحظالحظة ( أن الم1الفضائل: ) .أ 

 ( كثير من3( أنها مناسبة لتالحظ المرء المشغول، )2)

( 4ختبار بل بالمالحظة، )األحوال التى ال تمكن قياسها باال

 لق بتقرير النفس. ال يتع

ذ المالحظة موسوسا بالطقس، بل ( كان تنفي1النقصانات: ) .ب 

عادة ال ( 2مالحظ نفسه، )هناك أثر غير مسرور من ال

( يكون المالحظ سائما إذا 3يمكن حل المسألة النفسية، )

 ملية المالحظة تطلب وقتا طويال.كانت الع

 طريقة جمع البياناتهـ. 
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أن البيانات فى هذا البحث محصولة بأربع طرق، وهى من  

 االختبار ومن المالحظة ومن االستفتاء ومن المقابلة. 

 االختبار .1

مل فهو االختبار المقالي، ينفذ االختبار وأما االختبار المستع

مرتين، وهو االختبار القبلي واالختبار البعدي، ولمعرفة النتائج 

ة مهارة المدرس بفن قيادة التعليم يترق)اآلخرة من هذا البحث 

( من االختبارين بستراتيّجية التعليم مؤّسس بدراسة الدرس

 .نالسابقي

  

 المالحظة .2

لمالحظة للحصول على البيانات عن ورقة ا يستعمل الباحث

عمليات التالميذ، تصميم التفاعل، حالة الفصل، عليات المدرس، 

 والحوادث األخرى تراها الباحثة محمة طول عملية التعليم.

 

 خطوات البحث و. 
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فى هذا البحث فهي  وأما الخطوات التى أخذها الباحث  

 كمايلى:

 التخطيط .1

المفرادت ميذ فى فهم مادة نحو صعوبة التال تركز الباحث

إجراء  عملية البحث التعليمى، عين الباحثبمرور  والجملة

إجراء  خطط الباحث جهتين )ستة حصة التعليم(،التعليم بموا

وات اإلجراء البحث التعليمى، فى الفصل مناسبا بخط التعليم

 وعين الباحثباالختبار القبلى، ثم حللت تلك البيانات،  قام

المفرادت والجملة، ملية، اختيارت مادة التدريس الوقت لكل الع

ثم قررت الوجوه التى مازال يفهمها التالميذ بمرور االختبار 

 التحرير والمقابلة والمالحظة.

فى تخطيط اإلجراء فهي  وأما الخطوات التى أخذها الباحث

 كمايلى:
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مخطط تنفيذ التعليم مناسبا بخطوة إجراء  رتب الباحث .أ 

مى بتدبير مشرف الرسالة وخبراء البحث التعلي البحث

 التعليمى ثم إدخال مدرس التدبير والمدرس اآلخر، 

 إعدلد وسيلة التعليم .ب 

 إعداد طريقة مالحظة العملية لحواصل التدريس، .ج 

 إعداد أداة االختبار .د 

 التنفيذ والمالخظة .2

 أن تنفيذ هذا اإلجراء هو عملية النجاز من البحث اإلجرائي فى

ييم، وتشتمل الدور المعين الذى تتبعه عملية المالخظة والتق

المالخظة على سلوك المدرس والتالميذ فى الفصل، تفاعل 

التالميذ مع المدرس طول عملية التعلم والتعليم، تفاعل التالميذ 

وترتيب عملية التعلم مع التالميذ اآلخرين فى المناقسة، 

مفتوحة ة هى المالحظة الوالتعليم، وطريقة المالحظة المستعمل

( 1والمالحظة المركزة، تشتمل المالحظة المفتوحة على: )
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( التفاعل بين 2عمليات التالميذ طول عملية التعلم والتعليم، )

( عملية 4( التفاعل بين التالميذ مع المدرس، )3التالميذ )

لتعليم، وإلكمال ( ترتيب تنفيذ عملية التعلم وا5التعلم والتعليم، )

االستفتاء والمقابلة إلى التالميذ  يانات استعمل الباحثالب

 والمدرس ومحاضر اللغة العربية.

 التقييم .3

ينفذ التقييم مباشرة بعد انتهاء عملية التعليم، وتتكون هذه 

( 2( تقويم عملية التعلم والتعليم، )1العملية من الخطوات: )

تحليل ( 3تنقيص البيانات من اآلراء التى يقدمها المالحظ، )

 ( ترتيب النتائج.6( التفسير، )5( أخذ المعنى، )4البيانات، )

فى تقويم وايجاد الفضائل  وفى هذا الحال يسعى الباحث

دور البحث  صانات من البحث التعليمى، ثم خطط الباحثوالنق

 اإلجرائي الثانى.

 ويمكن تصوير خطوط البحث السابقة منظما بالخطة اآلتية:
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 االول:  الدور

 

 

 

 الدور االول:

 

 

ملشكلةا واملالحظة التنفيذ التخطيط   

 التقييم

 اجلديدة ملشكلةا
احلواصل من  

واملالحظة التنفيذ التخطيط  

 التقييم


