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 الباب الثالث

 منهج البحث

الباحثة في هذا البحث طريقة نوعية بالمنهج الوصفي، أي البحث  ستخدمت

المفعول على اساس الحقائق أو الظواهر ما يجد.  من خالل هذا المنهج، تكون 

البيانات التي تحصل عليها أكثر اكتماال. حتى يستطع أهدف البحث ناجحا. أما أهدف 

الرحمة سوكاجادي البحث يصف كل حدث  للفصل السابع في المدرسة الثانوية 

 باندونج، السيما فى أنشطة القراءة فى تعلم قراءة اللغة العربية. 

 تصميم البحث ۱۰۳

 هذه في ألنه ، املحتوى  تحليل يستخدم بحثال اهذ في البحث تصميم

 إلى األنشطة في هالنطق أو التالميذ اللفظي هي المستخدمة البيانات بحثال

 لعمل اإلجراءات من مجموعة بحثال تصميم يستخدم .العربية باللغة نص  ال

 هذا ألن التصميم يستخدم البحث هذا، لكلذا .النص من صحيحةال لخالصةا

 العربية النص    القراءة  أنشطة عن الناشئة الصوتية األخطاء يكشف البحث

 .للتالميذ

 في ، التخطيط هيو  ، مراحل أربع إلى أيضا الدراسة هذه في اإلجراء ينقسم

 التحتية والبنية المرافق تحليل هي المرحلة هذه في تنفيذها يتم التي األنشطة

 أدوات وإعداد ، البحث مكان وتحديد ، البحوث تصاميم وإعداد ، القياسية

 األداة وكذلك المنفذ عن الباحث يبحث المرحلة هذه في ، التنفيذ .البحث

 تم التي البيانات جمع لتقنيات وفًقا اناتالبي جمع أي ، البيانات عن البشرية
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 و وجمعها وتصنيفها البيانات نيتضمالمرحلة  خذه ، البيانات تحليل .تعيينها

 بعد، التقييم .البيانات جمع نتائج من البيانات تحليل لتسهيل عليها الحصول 

و تصنع  بحثال نتائج معرفة يمكن بحيث تقييمها ثم البيانات نتائج تحليل

 . تقرير نتيجة البحث، وفقا لإلجراء فيها الباحثة

اقع البحثالمش ۱۰۳  اركين ومو

ألنه من خالل تحديد موقع  هو الحل المهم البحثأو الموقع فى  فاعلال

 واضحة وموجهة. بحثالبحث، يمكن أن يكون ال

 الموقع ۱۰۳۰۳

رقم بمدرسة الثناوية الرحمة سوكاجادي، الفى  ة تقوم بالبحثالبحث

 .٤۰۱٦۲ندونج، جاوة الغربية، اسوكاجادي، مدينة ب فاستور، ۱٤۰

 و العينةالسكان  ۱۰۳۰۳

 ثالثينب مكون  السابع لصفال من بحثال اهذ في السكان عدد كان

 ، هادف العينات أخذ المفعول  بحثال اهذ في العينات أخذ . اماشخًصا

 هي الدراسة هذه في االعتبارات .معينة اعتبارات مع البيانات أخذ تقنية وهي

الحد األدنى من  فوق  درجات لديهم الذين التالميذ بعض من البيانات جمع

 اللغة تعلم في  الحد األدنى من معابير االكتمال وتحت معابير االكتمال

 يصل ما بحثال اهذ في العينات كانت .القراءة أنشطة في وخاصة ، العربية

الحد  من أعلى لواتجص الذين تالميذ ثالثة من تتكون  ، أشخاص خمسة إلى

الحد  تحت سجلوا الذين التالميذ من واثنين  األدنى من معابير االكتمال،
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 العينات أخذ يعتمد .العربية اللغة دروس في األدنى من معابير االكتمال

 .العربية اللغة قراءة تعلم في التالميذ دراسة على

 جميع البيانات ۱۰۱

 ، أي:بحثال امرحلة جمع البيانات فى هذ 

 شفوية وتسجيلاختبارات  ۱۰۱۰۳

يستحدم الباحثة اختبارات للحصول على معلومات حول أخطاء 

الصوت فى قراءة نص  اللغة العربية.  اإلختبار المستخدم للباحثة هو نص 

قراءة  من القرآن. عند إجراء االختبار، قامت الباحثة بتسجيل االختبار  

 .praatباستخدام برنامج 

۱۰۱۰۳ PRAAT 

PRAAT يتكون  و الصوتي التحليل في استخدامه يمكن برنامج هو 

 تحرير يتضمن الكالم تجزئة في.  م، صنائيهالكال  جوئةت هما نشاطين من

 للنسخ مماثل تطوير على الكالم صنائي اما .هوتجزئة الصوت بيانات

 .   التركيب نتائج وتسجيل الصوت وتعديل الفرضيات وتصميم

 تقنية المقابلة ۱۰۱۰۱

انات عن معلومات المعلق.  هذه يستحدم تقنية المقابلة ليبحث البي

المقابلة هي مقابلة مجانية موجهة تعني المقابلة المفعول للباحثة ببعض 

 السؤال.  لذلك، ال تحيد من األشياء التي تم تحطيط لها. 
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 تحليل البيانات ۱۰٤

 تحليل تقنية هو بحثال اهذ في ةالباحث استخدمه الذي للبيانات التحليل

ة لتفسيره أكثرا. كل الباحث يتطلب الذي شكل في البيتنات ينهي النوعية البيانات

 نتائج من نوعية بيانات وجود أي ، البحث مشكلة خصائص مع ال يزال  ذلك،

 النحو على التحليل مراحل إدارة شكل في اما ، البجث حلم في البيانات جمع

 :التالي

 تخفيض البيانات ۱۰٤۰۳

بنبسيط وتحويل البيانات فى عملية تقليل البيتنات، يقوم المؤلف 

المسجالت أثناء البحث فى المدرسة الثانوية الرحمة سوكاجادي، 

 نج.و نداب

 عرض البيانات ۱۰٤۰۳

البيانات  فالبد منها جدوال لبلحثة قراءت، الكثيرةلتحليل البيانات 

 بسهولة.

 و التحققاالستنتاج  ۱۰٤۰۱

الثالثة، يتخذ الباحثون القرارات من جمع البيانات وتبدأ  الخطوة

 الباحثة فى تحديد معنى ش يء. أنماط السجل و تفسيرات مختلفة.

 مساعدة باستخدام ةالباحث بها قومت التي األخطاء تحليل تقنيات

 .هاوتقييم ، األخطاء وشرح ، األخطاء وتصنيف ثم.    praat  برنامج من



Hani Lisnawati, 2018 

ANALISIS KESALAHAN FONETIK DALAM MEMBACA TEKS BAHASA ARAB 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 31 

 ، الصوت تسجيل نمpraat برنامج باستخدام اتالبيان معالجة كيفية

 خالل من الموجة قطع و ، الذهبية المصنفات برنامج في إدخاله ثم

 معالجتها جملة لكل الصوتية الجمل وإدخال الذهبية المصنفات برنامج

 قطع يتم ثم ، البياني الرسم رؤية يمكن حتى praat برنامج باستخدام

 كلمة لكل كلمات إلى الذهبية تالمصنفا برنامج خالل من الجملة

 .والحروف الكلمات لمعرفة

 


