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 الباب الثالث

 منهج البحث

تصميم البحث ١٠٣  

و هذا الحال ألن مصدر  .نوعية وصفيةيدخل هذا البحث إلى دراسة 

على   تحصل الباحثة ةبيانات اآلتيالو أرقام  شكل في البيانات في هذا البحث ليس

تكتبها و عملية من اإلنسان تبحثها أو  ةالوصفية يعني الكلمات اآلتيبيانات ال

التي  الظروفلتصوير دراسة  وفي هذا البحث ه المستخدم البحث تصميم تقابلها.

 تعمل في ميدان اآلن و تعبيرها.

 : مراحل أربع يهففي هذا البحث الباحثة  اهالبحث التي تعمل حلاأما مر 

 تقييم. التطبيق، و تحليل البيانات، و التخطيطـ، و ال

 تخطيط .أ

، و و البنية وسيطةتحليل مستوى ال تعمل الباحثة في هذه مرحلة كما يلي:

 بير أداة البحث.دتذبير تصميم البحث، و تحديد مكان البحث، و ت

 تطبيق ب.

و  علممقابلة مع مالهذه مرحلة، و تعمل الباحثة الالبيانات في  تبحث الباحثة

الدينية التكميلية األولية دار العلم  روضة األطفال القرآنية والمدرسة تالميذ

 و تساعد الباحثة بوثائق و غيرها مالحظة عملية التعليم، و جيفاغالو باندونج
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 تحليل البيانات ج.

روضة األطفال  تالميذتعمل الباحثة تحليل البيانات بعد مالحظة و مقابلة 

 . التكميلية األولية دار العلم جيفاغالو باندونجالدينية  القرآنية والمدرسة

 د. تقييم

 بديل كحل يعرف بحيث تحليلها تم التي البيانات نتائج جميع تقييم يتم ثم

 .تحدث التي للمشاكل

 مشاركو البحث و مكانه ١٠٣

البحث.  يفاعل ن و كوني ذينال التالميذكل م ه في هذا البحث ن مشاركو ال

روضة األطفال القرآنية بفي الفصل السادس  التالميذفي هذا البحث كل  املجتمع

 . الدينية التكميلية األولية دار العلم والمدرسة

الباحثة مصدر  مهتأخذ نالذي نيمشاركالبعض من عينة البحث هي 

 فصل.ال تأخذ الباحثة . و في هذا البحث ن يمثل كل مشاركو  البيانات الذي

مكان البحث ثم بتحديد  ألنهحال مهم جدا  وفاعل أو مكان في البحث ه

روضة بتعمل الباحثة هذا البحث في مدرسة يكون البحث واضحا و اتجاهيا. 

شارع جيغانيتري الدينية التكميلية األولية دار العلم  األطفال القرآنية والمدرسة

 قرية جيباغالو ، بوجونجسوأنج كابوباتين باندونج،جاوا غرب.  ٨رقم  ٥موكتي 
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 طريقة تأخذ العينات في هذا البحث تصميم غير فرصةم الباحثة تستخد  

ال كل عضو  شرطتيار العينة بخاريقة العينة الهادفة، وهي طريقة العينة بأنواع ط

 الموضوعات من مجموعة اختيار يعتمدنة. يمتلك فرصة لتكوين العي ن مشاركو ال

 .السابق في معروفة كانت التي السكان خصائص أو خصائص على

 البياناتجمع  ١٠١

تركيز و أهداف البحث. لطريقة جمع البيانات مناسبة  تستخدم الباحثة

 تعمل الباحثة طريقة جمع البيانات في هذا البحث كما يلي:

 ( المالحظة٣

بيانات األولية من الالباحثة إشارة فضيلة يعني  بها قومتي تالمصدر البيانات 

 . البيانات من حادثة و مكانه تجمع الباحثة بمالحظة. و مكانه أو عملية  حادثة

حتى متأخر في كمراقب  نشاطو في هذا الحال تعمل الباحثة مالحظة من 

 تعملها. نشاط

. هناك المتوّسقمشارك التستخدم الباحثة مشارك المالحظة في هذا البحث 

 مالحظة.توازن بين الباحثة تتكون شخصية دخيلية و شخصية خريجية في هذه 

 حظة في بعض عملية ولكن ال كلها.الباحثة في جمع البيانات أيضا مشارك المال 
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مكان المدرسة )عنوان(  تقريرالمالحظة يعني الباحثة البيانات من  تحصل

حالة اإلجتماعية و بيئة المدرسة، و تكتشف الباحثة البيانات عن عملية تطبيق 

 الدينية التكميلية األولية دار العلم. والمدرسةروضة األطفال القرآنية بالتعليم في 

 المقابلة( ٣

هو محسوسة مهمة في  شخص خبيرفرع باب مصدر البيانات، أن كما تبين في 

الباحثة  بيانات األولية. و في هذا البحث تجمع البحث النوعية. متكلم هو مصدر 

 البيانات من المتكلم بمقابلة.

تعلق في هذه توجيه المقابلة كما تطبيق المقابلة، تنصب الباحثة و في هذا 

الرسالة، ولكن في تطبيق ال تابع ذلك توجيه. تعمل الباحثة مقابلة مع المتكلم 

بيانات األولى صفة غير البمراجعة حتى تأخذ تصوير كله على تركيز البحث. تكون 

وفقا لتفكير و شعور المستطلعين، ثم تكون الباحثة تلك بيانات إلى مباشرة هي 

 بيانات المباشرة. ال

 وثائق( دراسة ال١

مقابلة، ولكن  و في بحث النوعية أكثر بيانات من مصدر اإلنسان بمالحظة و

دة البيانات من غير مصدر يعني وثائق. يكون هناك زيا توكيدةكفي كامل و يلم 

البيانات جمع . أما البيانات مناسبة من تحقق البحث هذا فيوثائق التثليث المادي 
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 ال ، والبحث املجيبين قائمةمثل في هذا البحث بأنواع وثائق 
ّ
و خطة تطبيق ، َملف

 التعليم، و غيره و يتصل بموضوع في هذا البحث. 

 لجمع مراحل خامس تأخذها البحث هذا في البيانات جمع مراحل أما

 :  فهي البيانات،

 

 توجيه( مرحلة ٣

 تعمل الباحثة عملية في هذه مرحلة توجيه كما يلي:

ث الباحثة أن تركيز المشكلة مناسب رسالة العلمية، تبحالمادة ندوة منذ في  .أ

 تعليم اللغة العربية. قسمل

دينية ال المدرسة و في هذا الحال يعنيتبحث الباحثة مكانا مناسبا بمشكلة،   .ب

 تكميلية األولية دار العلم.ال

 تحصلمقدمة، ثم تجمع الباحثة تصميم البحث، ثم الباحثة دراسة  عقدتج. 

 تصحيح من مجلس رسالة قسم تعليم اللغة العربية. الباحثة على 

تعرض الباحثة تصحيح البحث إلى رئيس  تعمل الباحثة تصحيح البحث باجراء:د. 

داب بجامعة إندونيسيا آل لعربية في كلية تعليم اللغات و اقسم تعليم اللغة ا

دينية الالمدرسة  التربوية، و تستمر الباحثة تصحيح البحث إلى رئيس 

 تكميلية األولية دار العلم.ال
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 كشافاالست( مرحلة ٣

 بمراحل كما يلي:تكشف الباحثة البيانات في هذه مرحلة 

 .تشكل الباحثة توجيه العام لجمع البيانات .أ

 صفات و تركيز البحث.لالباحثة مصدر البيانات مناسبا  راتخت  .ب

 مشكلة البحث.للج. تبحث الباحثة أن البيانات مناسبة 

 مشكلة التي تبحثها.للتعقد الباحثة البيانات مناسبة  د. 

وثق الباحثة البيانات التي تأخذها في كراستها كما يلي: ملحق الميدان هو ت ه.

 الباحثة في ميدان. ملحق التقرير هو ملحق كامل حصيلة  هملحق الذي تعملال

 مقابلة، و مالحظة، و وثائق.

 ختيار العضوا( مرحلة ١

تحقق بعد تكتب الباحثة تسجيل المقابلة أو تكتب حصيلة المالحظة أو 

 هاحل التي تعملامر التعرف البيانات بكتابتها. أما ه، و فّسر توثائق ثم تصوره، و 

 كما يلي:فختيار العضو االباحثة في هذا 

 تسأل الباحثة جواب عارف لممارسة تصحيح البيانات التي تنظمها. .أ

 تركيز المشكلة.لأو غير مناسب  يكفلم  الذيتمارس الباحثة الحال ب. 
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الباحثة وثائق بأساس مالحق من مصدر البيانات، ثم تأخذ  تشكلج. بعد 

بعد الوقت يكفي، ثم تمتع الباحثة ستمرارا. امجموعة تمهيد البحث لقراءة 

 . دبيرتوثائق ببعض مالحق لتكميل البيانات و 

 التثليث مرحلة( ٤

الباحثة بفائدة أي حال  هاهذه مرحلة هي مرحلة ممارسة البيانات التي تكتسب

كما  غيره لحاجة ممارسة أو مقارنة البيانات. تعمل الباحثة مراحل في مرحلة تثليث

 يلي:

 في للمعلم المقدمة بالمعلومات يتعلق فيما التالميذتسأل الباحثة جواب  .أ

 مدرسة.العن تطبيق تعليم اللغة العربية في مادة القراءة في  الدراسة مجال

 ثانية. التشاكل الباحثة البيانات من مصدر األولية إلى  .ب

 ( مرحلة درب المراجعة٥

من خالل  بعدجيدة و صحيحة إذا هناك قوة.  تعتبرتجمع الباحثة البيانات 

ثبات تصحيح البيانات التي تصور أربع مراحل، ثم حاجة مرحلة درب المراجعة ال

بمعلومات تظهر  مرفقة المعروضةفي هذه كتابة البحث، وتصور كل البيانات 

 المصدر. 

 تحليل البيانات ١.٤
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تحليل  وستخدم تحليل البيانات النوعية في هذا تحليل البيانات، و ها

البيانات  أنواعإن بأساس مشاورة المستخدم  التحليلبأساس تفكير المنطق. 

 جمل و عمليات. الذي تأخذ الباحثة يعني 

التفاعل التي أمثلة تحليل الباحثة هي  هامتستخَد طريقة تحليل البيانات التي 

البيانات، و تعريض  انخفاضجمع البيانات، و ي وهالمكّونات  ةتكون من أربع

البيانات، و نتيجة أو إثبات البيانات. و تعمل الباحثة مراحل تحليل البيانات في 

 هذا البحث كما يلي:

 البيانات انخفاض .أ

عملية جمع البيانات و قرأت كل حصيلة مالحق في هذه مرحلة، عملت الباحثة 

الخالصة عن تفسير حصيلة البحث على الميدان، و فهمت و عملت الخالصة.  

التي  حلاالباحثة. مر  هامشكلة التي تبحثالعلى مالحق الميدان، و تركيز و جواب 

البيانات يعني الباحثة تجمع البيانات و تكتب  انخفاضالباحثة خالل  هاتعمل

ه، و توّج ، و تصنيف، و حاده صة. هذا الحال تعمل الباحثة ألن تستطيعالخال 

 غير مناسب، و مجموعة لتعبير تلك بيانات.  انخفاض

بيانات التي تكتب و تسجل الح الباحثة ر شتالبيانات  انخفاضو في عملية 

التخفيض  خالل من ثمتكميلية األولية دار العلم. الدينية الخالل البحث في 

 لخالصة.  عّد ت، تخلص الباحثة البيانات، و تأخذها ثم البيانت
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 تعريض البيانات .ب

 النصتعمل الباحثة تصنيف البيانات في شكل تعريض بيانات التعريف يعني 

 ةتيآلاالبيانات . خطوة تأخذ و االستنتاجات الستخالص يسمح الذي السردي

 الباحثة من المالحظة و المقابلة تعبر في مالحق الميدان.  هاتأخذ

 لسهولة في قراءة البيانات.  لتحليل البيانات كثيرة، تعمل الباحثة جدوال

 ج. نتيجة و إثبات البيانات

إذا تعمل الباحثة  إيجازمرحلة، اإلثبات في هذه نتيجة البيانات الو في هذه        

 في ميدان البحث. للسجالت مراجعةمثل تقريرا و تنظر الباحثة إلى البيانات 

 

 

 

 

 األخالقية القضايا ١.٥

اإلنسان هو  ضّمنتصفتها إختيارية. خصوص للبحث الذي  األخالقية القضايا      

هتمام االفرد البحث، و نظر إمكانية تأثير السلبية بجسم أو سيكولوجية تأخذ 

سلبي بجسم أو  موجود تأثيرالخصوص. ثم تبين الباحثة هذا البحث ال 
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تصال الباحثة بمشرف و ايعمل في البحث، و هذا الحال ألن  سيكولوجية لكل شيئ

 يتعلق بمدرس الرسالة العلمية.  صشخ

 

 


