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 الباب الثالث 

  ج البحثمنه

 نوع البحث    .أ

و أما يستحدم منهج اإلجرائ الصفي. نوع هذا البحث هو 

المرء و  التدقيق الذي يؤدياإلجرائ الصفي هي  تعريف البحث

المنهج التبصرى يتورط فيه المدرس، المدير و الطالب بإستعمال 

 1.النقسى و عرضه لتحسين ناحية التعليم

و تعريف أخرى البحث اإلجرائ الصفي فهو بحث الذي 

كاس نفسه و عرضه لتحسين يعمله المدرس في الفصل بإنع

 2الطالب. التحقيق حتى يرفع تعلم 

و قال جنيد غني في كتابه أن البحث اإلجرائ الصفي هي 

التحسين و بحث يعمله المدرس و المعلم و الطالب وهم يريدون 

 3الزيادة و التغيير حتى حصل مقاصد التعيم األحسن.

 حثة احضور الب  .ب

بالمقاربة الكيفى، فحضور الباحثة مهّم  يستعملهذا البحث 

حث جمع البيانات فى جدا فى محّل البحث، و اّن الباحثة أداة الب

. و محل البحث في 4حثة مفتاح أداة البحثامحّل البحث. يكون الب

فصل الثاني  المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكمية فورواسري

دام طريقة مناسبة في هذه خ. ألن هذه المدرسة قد إستج
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1 Suryadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Diva Pess, 2008), 22 

2 Zaenal Aqib dkk, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, SMP, SMA, SMK, (Bandung: Yrama 

Widiya, 2008), 3 

3 M. Junaidi Ghony, Penelitian Tindakan Kelas, ( Malang: UIN Malang Press, 2008), 8 

4 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach ( Yogyakarta: Andi, 2004), 70 



2 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية يكون  و محل هذا البحث 

كي تكون مكان  الحكمية فورواسري. ئحتر الباحثة هذه المدرسة

 Word) وود ساكووارا  الوسائل وسائل التعليمالبحث عن 

Square).المفردات ألن في هذه المدرسة إستعمال وسائل  حفظ لتأكيد

لترقية محافظة لمفردات في (Word Square)را وود ساكوواالتعليم 

  تعليم اللغة العربية.

 مصدر البيانات   .د

فصل في الومصادر البيانات فى هذا البحث هى الّطاّلب 

المدرســة المتوسطة اإلسالمية حكوميّة  فورواسري، من الثانى 

من الطالب، بالّطريـقـة  44ومصادر البيانات يُـــأخذ فى عدد 

فصَل و يعرف حال الدّراسة فى الفصل كما الواضح و ينظر ال

مفردات الالحقيقى فى تدريس اللغة العـربـيّـة لترقية إستعمال 

 العربية.

 جمع البيانات   .ه

ستعمل الباحثة طريقة جمع تلنيل البيانات فى هذا البحث ف

البيانات وهى الّطريقة التى تستعملها الباحثة لجمع البيانات. لكى 

لباحثة البيانات فى هذا البحث المعلومات او البيانات ينال ا

 المناسبة بمسائل البحث فيستعمل الّطرق األتية:

  (observasi)المالحظة  .1

المالخظة وهى أنشطة المرّكـزى اإلهتمام للمفعول 

عّرف تل باحثةستعمله التبإستعمال الحّسى. فى هذه الّطريقة 

نات عن حال المدرسة توجيها للمفعول المبحث ليحصل البيا

و بيئة المدرسة، يعنى انشطة تعليم اللغة العربيّة عن 

 مفردات فى المدرسة اإلسالمية الحكوميّة  فورواسري.ال

 (wawancara) المقابلة   .2
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المقابلة هى المنهج للحصول على البيانات بّطريقة 

الّسؤال و الجواب وبينهما. وهذه البيانات من المقابلة مع 

مدرسة، و مدّرس اللغة العربيّة و الّطاّلب فى مدير ال

الفصل الثّانى فى المدرسة المتوّسطة اإلسالميّة الحكوميّة 

مدير المدرسة لمعرفة  حثة إلىا. تقابل الب5فورواسري

لمتوسطة اإلسلمية الحكمية مدرسة االورة العامة عن صال

و إلى مدرس اللغة العربية أحوال الطالب و  .6فورواسري

الكلمة  التعليم طريقة التعليم في تعليم اإلستعمال وسائل

لطالب الفصل "ج" بمدرسة  Word Square السري أو

توسطة اإلسالمية الحكومية فورواسري. و إلى الطالب الم

بفصل"ج" بمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

فورواسري عن إستعمال الوسيلة التي يبلغها مدرس اللغة 

العربية لترقية استعاب المفردات في بمدرسة المتوسطة 

 اإلسالمية الحكومية فورواسري.

 

 

 ( (Dokumentasi طريقة الوثائق .3

ريقة الوثيقيّة هى بحث البيانات عن األحوال او ط

المتنّوعات نحو الملحوظة و الدّفاتير و الكتب و الّرسائل و 

المجاّلت  و األثر المكتوب و الكتابات من نتيجة الّشورى و 

 .7ل و غيرهاادفتر النّتائج و جدو األعم

 تقييم بالوسائل وودساكووارا .4

 تحليل البيانات   .و
                                                             

 71( ص  1990) القاهرة مكتبة األنجلو المصريّة  منا هج البحث فى اللغة،تمام حسن،   5
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فى هذا البحث األجرائى الّصفى تحليل البيانات يُـتناسب 

الّصفة والخصائص مع الّشكل الفرضيّات. تحليل البيانات توّجـيه 

اوالت التى تفعل اليه األستاذ لترقيّة الجودة ليطلب ويجد المـح

 العمليّة. وقال نييونج مهاجر:

تحليل البيانات وهى محاولة أّن المصدر لتصلب البيانات و 

يرتّب او يزيّن بانتظاما التدوين حاصل من المالحظة، المقابلة، 

الوثائق لترقيّة التفّهم الباحـثة عن المسألة ما يـبحث و يُبرُز لكونه 

  .8إلكتشاف شخص أخـَر، وثّم يطلب معنها

 مراحل تنفيد البحث .ز

  دراسة تمهيدية     دراسة تمهيدية       

 التخطيط                التخطيط

 

 راءاإلج    راءاإلج

 

 المال حظة     المال حظة

 

 ـكاساإلنع      ـكاساإلنع
  

 التخطيط .1
التخطيط وهى العمل التّريب لتصحيح المعلّم. فى البحث 

فّى، التّخطيط األجرائى ينيبغى فى القادم و ى الصّ األجرائ

 الّظهور. هنا الباحثة. يستطيع ان يجيب التحديات

 التّخطيطيصنع  (أ

 ب يصنع الّرسالة الفعل الّطاّل  (ب

 Word)وود ساكووارا يصنع طريقة  التدريسية باستعمال  (ج

Square)يصنع التقيم حين ما التدريس اللغة العربيّة بالّرسائل 

                                                             
8Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),. 104 
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 9يصنع  الّرسائل المالحظة للوثائق عمل الّطاّلب فى الفصل. (د

  

                                                             
  220ديدي دويتاغاما، تعريف البحث الغجرائى ،. 9
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 راء اإلج  .2
 المراقبة بالمعّمق. العمل فى راءو ينبغى على اإلج

فّى ال بدّ عليه عن تنبّه و العمل البحث األجرائى الصّ 

 الواقعى مبرمجا.

 

 المال حظة   .3

المالخظة وهى أنشطة المرّكـزى اإلهتمام للمفعول و

بإستعمال الحّسى. فى هذه الّطريقة يستعمله الكاتب 

ليعّرف توجيها للمفعول المبحث ليحصل البيانات عن 

ال المدرسة و بيئة المدرسة، يعنى انشطة التعليم ح

فى المدرسة  المفرداتوالمتعلّم اللغة العربيّة عن 

 كديرى. متوّسطة اإلسالميّة الحكوميّة فورواسريال

 عمل الّطاّلب عندما التّدريس اللغة العربيّة .أ

 صلففى ال حفظ المفرداتقدرة الّطاّلب فى   .ب

 ـكاس اإلنع .4
هى وسائل ليعمل المطالعة الى العمل اإلنعكاس و

  بعد ان يعمله لفاعل البحث و كتبه فى المالحظة.

 

 

 

 

 

 

 

 


