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الباب الثالث 

منهجية البحث 

يف ىذا الباب، حبثت الباحثة أنواعا تتعلق مبنهجية البحث اليت استخدمتها 

 وعّينتو ومنهج البحث والتعريف اإلجرائي رلتمعوومنها موقع البحث و. الباحثة

 .وأداة البحث وتقنيات مجع البيانات وحتليل البيانات

 موقع البحث ومجتمعه وعّينته . أ
 موقع البحث .1

قامت الباحثة هبذا البحث بادلدرسة العالية دار العلوم ليدوا بوكور يف 

 .2015/2016العام الدراسى 

 مجتمع البحث .2
 العاشر فصلاختارت رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو التالميذ لل

 . بادلدرسة العالية دار العلوم ليدوا بوكور
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 عّينة البحث .3
 (Purposive Sampling)عّينة البحث يف ىذا البحث ىي عينة متشّبعة 

أي التالميذ للصف العاشر بادلدرسة العالية دار العلوم ليدوا بوكور يف العام 

 . تلميذا25  كّلهم يعٌت 2015/2016الدراسى 

 منهج البحث .ب
استخدمت الباحثة منهج البحث ىو دراسة وصفية نوعية ألنّو هبا تصف 

.  الباحثة دلا ُوجدت وقامت هبذا البحث كأداة مجع البيانات

: وأما ترتيب البحث، فهي كما يلى

 تثبيت مركز البحث .1

 تثبيت مناسب الرأي مبركز البحث .2

يف خيدار، )كما قال لينجول وغوبا . تثبيت مناسب الرأي بالنظريات .3

 :إّن فيها مخس مواقع بديهّية يف الرأي، فهي (47. ، ص2012

 .احلقيقة الواقعية بواقعية اجلمع يف فكرة اإلنسان (أ

 .صلة بُت معرف ومعروف بصلة اتصالية ليس ثنائية اجملتمع (ب
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نتائج البحث ليست يبحث عن تعميم، ولكن يبحث عن الفهم   (ج

. بطريقة فرضية أو وصفية نوعية

الفعالية الواقعية  (د

دور قيمة البحث فيو رأية أن البحث غَت منفصل من القيمة الىت  (ه

. يفهمها الباحث

تصميم ادلنهجية الوصفية النوعية،  (24. ، ص2012)وصّور خيدرا 

: ىي

 

 
 

 

 

 

 

 

مشالكت .1

 البحث

سؤالالبحث.2  

تصحيح.6

 البحث

الهياكل.4

 املفاهميي

مهنجية.5

 البحث

 أهداف.3

 البحث
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ومركز البحث ىو دراسة وصفية نوعية، فإّن الباحثة تطالع إجابة سؤال 

وتتعلق ادلشكالت . البحث عن مشكالت تعليم ادلهارات اللغوية العربية

سطارى )وتصميم الفكرة كما قالو . مبنهجية التعّلم والتالميذ وادلادة والطريقة

: إنّ  (38. ، ص2012وقمرية، 
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 التعريف اإلجرائى .ج
 :ُوجدت أنواع التعريف اإلجرائى يف البحث اليت جيب تبيينها ىي

 التمثيل .1

. معٌت التمثيل إنّ  (1986)قال حاردياوان 

األّول، التمثيل ىو نوعية االتصال واحلال والعمل يعٍت كّل شئ 
يف التمثيل اّلذى يسّبب االىتمام وادلهيب وادلشدود عند 

. ادلستمع
إذا حتّرك .  إّن التمثيل ىو حياة تصّور باحلركةMoultonالثاىن، قال 

. خيالنا، سننظر حياة الّناس يف التمثيل وتعترب مباشرة أمامنا
، إّن ادلشكلة من صفة الّناس ىي مصدره Brander Mathewsقال 

. يف التمثيل
، إّن يالزم التمثيل إرادة الّناس Ferdinand Brunetierreوقال 

. بالعمل
، إّن التمثيل ىو فّن يصّور صفة الّناس Balthazar Verhagenقال 

. باحلركة
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الثالث، التمثيل ىو قّصة مشكلة الّناس عن طريق احلوار والعمل 
 (1. ص). يف التمثيل أمام ادلستمعُت

. .P.K.Gالتمثيلّية ألفها . التمثيل يسّمى بادلسرحية

نالت ادلسرحية . يف حياتوToneel  كبدل  Mangkunegara VIIادلرحم

االىتمام من اجملتمع ادلدين لكن اللغة ادلستعملة ىي الّلغة اذلولندية، 

مبعٌت " wara"مبعٌت سّر و " wara" ."Sandi"و" sandi" وتتكّون من كلمة

 إّن ادلسرحية ىي التعليم كبدل. Ki Hadjar Dewantaraكما قالو . تعليم

ToneelوToneelكبدل التمثيل . 

التكلم  .2
إّن  (2011)كما قال حَتماوان 

مهارة الكالم ىي تعرّب قدرة أصوات الّنطق أو كلمات ليدّل 
بأوسع ادلعٌت، . الفكرة والرأي واإلرادة أو الشعور إىل ادلستمع

التكلم ىو نظام العالقات ادلسموع وادلنظور وأنفع بعض 
العضالت ونسيج العضلة اإلنسان التصال الفكرة ألّدئ 

( 135ص، ). حاجتهم
 :إنّ  (2012)قال مثٌت وزلي الدين 
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. التكلم ىو أنشطة اللغويّة ادلهّمة يف يومية بعد أنشطة االستماع
بناء على أصوات اللغة الىت تسمع، الّناس يتعلم عن النطق حىت 

مهارة . كبعض من عنصور إنتاج اللغوية. قادرا على التكلم
الكالم جيرب على استيعاب بعض من عنصور واستخدام قوائد 

منها استيعاب اللفظ وادلفردات واذليكال واستيعاب . اللغة العربّية
. ص). ادلادة او الفكرة الىت ستواصل وقدرة لفهم كالم ادلتكلم

152) 

اللغة العربية  .3
اللغة ىي "قال إّن  (199. ، ص2011يف الفاريسى، )سفَت 

تَتبِبدُّد نظام قويّل  ُسْس
 الذي تستخدم من رلتمع ادلتكلم بالثقافة معينة ادل

متّيزا بوجود من ىذا التعريف واضح أّن لكّل اللغة ." التصال يف حياهتم

 . ادلفاىيم الثقايّف شلكن خاصة ويظهر واضحا من خالل تعبَت اللغة

فنموذج التعليم التمثيلي باللغة العربية ىو منوذج التعليم وهُتدف 

لعادة ألّن هبذا متثيل اللغة العربية . سهولة ولًتقية احملادثة يف اللغة العربيةل

.  وسهولة يف تطبيق الكالم التالميذ. الكالم يف اليومية
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 أداة البحث .د
ولذلك، الباحثة . أداة البحث يف دراسة وصفية ىي الباحثة نفسها

. كأداة حيتاج إىل التصحيح وهبا سيعرف استعداد الباحثة لعملية البحث

التصحيح للباحثة كاألداة البحث ذلا تصيح لفهم منهجية البحث واستيعاب 

ادلعرفات عن الدراسة واستعداد الباحث لتدخل موضوع البحث باألكاددييك 

: إّن  (2013يف سوغييونو، )ومع ذلك، قال لينجلون وغوبا . وأدواتو
The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall 

see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the 

inquiry، but the human is the initial and continuing mainstay. But if the 

human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry، 

so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that 

the human instrument has product.   (307-305. ص)  

 تقنيات جمع البيانات .ه
: وتقنيات مجع البيانات يف البحث ىي

 المالحظة .1
: أّن طريقة ادلالحظة ىي (178. ، ص2009)بُّت ىيغام وكوروكَت 
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اىتمام باإلدراك وكتابتها عن رلتمع البحث بًتتيب يف احلالة  ( أ

 الطبيعي

 (يكتب كتابة صغَتة)كتابة وصفية على كتابة قبلها  (ب

كتابة نتائج ادلالحظة بشكل ادلالحظة عن أدب رلتمع البحث  (ج

 (رأية اآلخر+اجابة+كتابة)

 تعبَت وكتابة نتائجها يف اإلعالم األخَت (د

 المقابلة ألغراض البحث .2
ادلقابلة ألغراض البحث ىي إحدى تقنيات مجع البيانات 

ادلقابلة . للحصول األخبار من رلتمع البحث بطريقة احملادثة أو ادلناقشة

ألغراض البحث وصف متعمق ألن تعبَت األخبار بشرح من رلتمع البحث 

 (  130. ، ص2012سطارى وقمرية، )
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 الوثيقية .3
وشكل الوثيقة ىي . الوثيقة ىي كتابة الواقعية واحلالة ادلاضية

والوثيقة ىي إكمال من استخدام . كتابة، تصوير، أو تصتيف اإلنسان

 .ادلالحظة وادلقابلة ألغراض البحث يف منهجية وصفية

 (طيريانغالسي)ثالث التقيينات  .4
ىي تقنيات مجع البيانات بطريقة  (طَتيانغالسي)ثالثة التقيينات 

إذا عملت الباحثة ثالث التقيينات . مجع من تقنيات والبيانات

فهو مجع البيانات وخيترب تصحيح البيانات بأنواع تقنيات  (طَتيانغالسي)

. مجع البيانات
 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل البيانات .و
:  وحتليل بيانات ىذا البحث ىي

 ادلالحظة

ادلقابلة ألغراض 
 البحثبمتعمق

 الوثيقة

منبع

 البياانت



 

50 
 

Anjar Tri Handayani, 2016 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DRAMA BERBAHASA ARAB DALAM PEMBELAJARAN 
TAKALLUM 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 تنقيص البيانات  .1

تنقيص البيانات ىو دور الفكرة الذى حيتاج إىل ادلاىرة وادلعرفات 

حىت . وللباحثة اجلديد، تنقيص البيانات ىو مبناقشة مع اىلها. متعمقة

 .ادلعرفات للباحثة وتنقيص البيانات ذلا قيمة أو النظريات مغزية 

 استعراض البيانات .2

ويف . وبعد التنقيص البيانات الطريقة األخرى ىي استعراض البيانات

دراسة وصفية التنقيص البيانات بشكل تعبَت سلتصر، اجلدوال، صلة 

وأكثر استخدامو ىي بتعبَت وصفية نوعية . بُت العناصر وغَت ذلك

 .بشكل النصوص

 فحص البيانات .3

. والطريقة الثالثة  برأي ميليس ىوببَتمان ىي اخلالصة  والفحص

اخلالصة األوىل وصفو مؤقتا وستغيَت إذا مل توجد البيانات متعمقة 

ولكن، إذا اخلالصة األوىل تدفعها البيانات . لتدفع مجع البيانات
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صحيحة واستقامة حينما رجع الباحث إىل ادليدان، فاخلالصة ىي 

 .(345. ، ص2013سوغيونوا، ). اخلالصة صحيحة وصديق


