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 الباب الثّالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ

الّطريقة يستعمل فى هذا البحث طريقة الوصفّى. عند هدََرى  

نواوى كما نِقلْت نِيلى طريقة الوصفّى وهى العمليّة استكشاف األخطاء 

واصالحها اّما التّحقيق بالتّصّور على حال الفاعل أو المفعول من 

 الباحثة حين اآلن على اساس كذا الحقائـق المنظور او كما يجبه. 

ى ئة يستعمل  الّطريقة البحث األجراطقيّة للباحثواألساس المن

ان عن مهارة القراءة يجد المشكالت فى الميد الّصفّى الفصل ألنّ 

المشكالت ناقص الوسائل فى طريقة تدريس اللغة العربيّة، ، وّطالّبلل

 .ئى الّصفّى به اساس هذا الحاالتحتّى يستطيع ليُفعُل البحث األجرا

يّة بأن يفعل ى عنده مقاربة لترقيّة التربرائى الّصـفّ البحث األج

ى ئفى التّدريس. وان البحث األجرا التّغيّر الى التّصحيح الحاصل التربيّة

ة يستطيع لترقيّة الممارسة العمليّ ة حتّى الّصـفّى يُعَمل بطريقة المشارك

 التدريسيّة الّطاّلب فى الفصل. 

   

 

 

 

 محّل البحث .ب

الحكوميّة   المدرسـة المتوّسطة اإلسالميّةوهذا البحث يُعمل فى 

يُو منانج. واختار هذا المحل الّن الكاتبة يُوبُ فاغو كديرى  شارع جُ 

 الباحثة، والكاتبة وهى المعَلّم فى تلك المدرسة. 
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ومصادر البيانات فى هذه البحث هى الّطاّلب فصل الثانى فى 

رى، ومصادر البيانات فاغو كدي المتوّسطة اإلسالميّة الحكوميّة المدرسة

يعرف حال الدّراسة فى جملة، بالّطريقة ينظـر الفصَل ويُأ خذ فى 

 الفصل كما الواضح والحقيقى فى تدريس اللغة العربيّـة لمهارة القراءة.

 ج. حضور الباحثة

حضور الباحثة فى هذه البحث واجب السيّما هذا البحث بحث 

فّى، فحضور ئى الصّ البحث يعنى البحث األجـرافى هذا  1شخصّي.

ث جمع البيانات اّن الباحثة األداة البحث، والباحثة مهّم جدا فى محّل البح

 اداة البحثة األخر يعنى المقابلة والمالحظة والوثائق.فى محّل البحث. و

المخبر. والنّها ما عدا فاعل وهى الباحثة المراقبو يعرف الفاعل و احوال

عن تدريس اللغة  ّطالّبمراقب انشطة الال مصدر البيانات، وأّن الباحـثة

 العربيّة فى الفصل.

 

 

 

 

 د. طريقة جمع البيانات 

لنيل البيانات فى هذا البحث فيستعمل الباحثة طريقة جمع البيانات 

وهى الّطريقة التى تستعملها الباحثة لجمع البيانات. لكى ينال الباحثة 

المناسبة بمسائل البحث البيانات فى هذا البحث المعلومات او البيانات 

 فيستعمل الّطرق األتية:

 المقابلة .1

على البيانات بّطريقة الّسؤال  المقابلة هى المنهج للحصول

من المقابلة مع مدير المدرسة،  الجواب وبينهما. وهذه البياناتو

                                                             
1  Wahidmurni dan Nur Ali, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang: UM Press, 2008) Hal. 51 
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الّطاّلب فى الفصل الثّانى فى المدرسة ومدّرس اللغة العربيّة و

 2يّة فاكو كديرى.المتوّسطة اإلسالميّة الحكوم

 ختباراإل .2

أريكونطا يقول أّن اإلختبار هو عرضة األسئلة او التّمرين 

المستخدمة لقياس المهارات والمعرفة والذّكاء والقدرة اوالموهبة التى 

يمتلكها األفراد أو المجموعات. وتهدف هذه اإلختبارات لمعرفة نتائج 

 3تعلم الّطاّلب فى مهارة الكالم.

. ّطالّباإلمتحان ليَنال البيانات عن حاصل التّدريس لليُعمل 

فى تدريس اللغة  ّطالّبهذا اإلمتحان ليعرف أن ترقّى مهارة القراءة للو

راءة قبل أن يستعمل نّص العربيّة. اإلمتحان األّول ليعرف مهارة الق

إمتحان األخير ليعرف القدرة فى مهارة القراءة فى تدريس القّصة و

 . VIII Bفى الفصل  ّطالّبة للاللغة العربيّ 

 

 

 المالحظة  .3

اذا كان الباحث يفعل بحثه، و أخذ القلم والقرطاس، ثّم  ظة هىحالمال

أنشطة المرّكـزى  المالحظة هى 4يكتب عن كّل شيئ فى الفصل.

اإلهتمام للمفعول بإستعمال الحّسى. فى هذه الّطريقة يستعمله الكاتب 

ليعّرف توجيها للمفعول المبحث ليحصل البيانات عن حال المدرسة 

وبيئة المدرسة، يعنى انشطة التعليم والمتعلّم اللغة العربيّة عن مهارة 

 و كديرى.غة فاالقراءة فى المدرسة المتوّسطة اإلسالميّة الحكوميّ 

 واّما الطريقة التقييم فى هذا البحث:

 x100جملة الّطّّلب التّام التام للتدريس = 

 جملة الّطاّلب جيعا  

 طريقة الوثيقة. .4

                                                             
(، 1990تمام حسن، منا هج البحث فى اللغة، ) القاهرة مكتبة األنجلو المصريّة 2

 71ص 
3Moh. Ainin, Metodologi Penelitian bahasa arab (surabaya: hilal Pustaka Cet II, 2010), 117 
4 Junaidi Ghony, Penelitian Tindakan Kelas (UIN MALANG Press, 2008),92 
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الوثيقة هى كتابة الباحث فى زمان الماضى بشكل الكتابة أو 

طريقة الوثيقيّة هى بحث البيانات  5الّصورة أو الكتابة من سيرة المراء.

تب والّرسائل الكال او المتنّوعات نحو الملحوظة والدّفاتير واألحوعن 

بات من نتيجة الّشورى ودفتر النّتائج وجدو الكتاواألثر المكتوب و

  6غيرها.األعمل و

وفى هذا البحث، الواثقة التى تستعمل  للباحثة وهى األصوار 

لثّالث. وتلك عندما عمل التّدريس فى الدور األول والدور الثّانى والدّور ا

 األصوار هى صورة حال وبيئة حاصل إذاما التّدريس فى الفصل.

 

 

 

 هـ. مصادر البيانات

، سيّة فى بحث األجرائى الّصفّىيقول اّن مصدر البيانات الّرئي 

وأّن  7غيرها.ى هو بيانات إضافيّة مثل وثائق والباقواألفعال و الكلماتو

يعطيه المخبر الذى معتمد بأن البيانات البحث وهى كّل البيانات ما 

يعّرف بالدّقائق والواضح أن التركيز البحث وهى ترقيه مهارة القراءة 

اللغة العربيّة للطاّلب من خالل الوسائل بإستعمال نّص القّصة لّلستاذ 

مصادر سالميّة الحكوميّة فاغو كديري. وفى المدرسة المتوّسطة اإل

ساتذ والموّظف فى هذه األالبيانات فى هذا البحث وهو يحصله من 

 مصدر األخر.المدرسة و

 و. تحليل البيانات

فى هذا البحث األجرائى الّصفى تحليل البيانات يُـتناسب الّصفة 

ـيه ليطلب ويجد ل الفرضيّات. تحليل البيانات توجوالخصائص مع الّشك
                                                             
5 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2008), 82 
6 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik. Jakarta: Rineka Cipta, 1998, 

206. 

7Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Rosdakarya, 2011), 

157 



36 
 

 المـحاوالت التى تفعل اليه األستاذ لترقيّة الجودة العمليّة. وقال نييونج

ولة أّن المصدر لتصلب البيانات مهاجر: تحليل البيانات وهى محا

يرتّب او يزيّن بانتظاما التدوين حاصل من المالحظة، المقابلة، الوثائق و

يُبرُز لكونه اإلكتشاف الباحـثة عن المسألة ما يـبحث و لترقيّة التفّهم

 8شخص أخـَر، وثّم يطلب معناه.

 

 

 

 الّشخصيات النجاح العمليّة 

 تصنيف الحرف قيمة الّرقم

 جيّد جدّا أ 90-100 1

 جيّد ب 85-89 2

 َكفَؤ ج 80-84 3

 َعْكِسيّ  د 70-79 4

 ال تنجاح هـ 66-69 5

 

 ز. مراحل تنفيد البحث
يستفيد الباحث فى تصميم هذا البحث وهو فى اربعة خطوات، 

 وهى:

 ( التخطيط1

 ( اجراء الدّراسة2

 ( المالحظة3

 9( التقويم.4

 

                                                             
8Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104. 

9 Kemmis Stephen  Dan Robin  Mc Taggard, The Classroom Action Research Planner (Victoria-

(Australia: Deakin University Press, 1998), 11 
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 الثّالثالدّور          الدّور الثّانى               الدّور األّول             

 دراسة تمهيدية

 التّخطيط      التخطيط     التخطيط

  

   اإلجراء    اإلجراء 

 اإلجراء 
               اإلجراء األول      اإلجراء األول  
 األول اإلجراء

 الثّانى اإلجراء    الثّانى اإلجراء   الثّانى اإلجراء 

  

  

 المالحظة    المال حظة    المال حظة 

 

 كاسـاإلنع       اإلنعـكاس   اإلنعـكاس 

  الدور األول
 التخطيط .1

يب لتصحيح المعلّم. فى البحث تالتخطيط وهى العمل التّر

يستطيع طيط األجرائى ينيبغى فى القادم واألجرائى الّصفّى، التّخ

 هنا الباحثة. .ان يجيب التحديات الّظهور

 التّخطيطيصنع  -

  ّطالّبيصنع الّرسالة الفعل ال -

 يصنع طريقة  التدريسية باستعمال نّص القّصة  -

 يصنع التقيم حين ما التدريس اللغة العربيّة بالّرسائل -
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 10فى الفصل. ّطالّبالّرسائل المالحظة للوثائق عمل ال يصنع -

 اإلجراء  .2
اإلجراء المراقبة بالمعّمق. العمل فى البحث ينبغى على و

فى  العمل الواقعى مبرمجا.الّصفّى ال بدّ عليه عن تنبّه و األجرائى

 اإلجراء دور األّول وهى: 

 يبدأ الدّراسة  بان يعطى المفردات بالمعنى الّصعوبة  .أ

 نّص القّصة الجهرة ّطالّبيقرأ ال .ب

الّسؤال والجواب الحالقة عن المعنى نّص القّصة المثال: ج. 

 باستعمال اللغة اإلندونسيا

 يبحث المفردة الذي لم يبحث قبلهد. 

هـ. يعمل الوظيفة الفصل فى الكتاب. وهى جوابه عن المعنى 

 11لقرأة و يمارس

 نص القص جيّدا ّطالّبتفهم الو.  

 الحالقة عن المعنى من تلك القّصةز.  

 المال حظة  .3

زى اإلهتمام للمفعول ظة وهى أنشطة المركّ حالمالو

بإستعمال الحّسى. فى هذه الّطريقة يستعمله الكاتب ليعّرف توجيها 

بيئة البيانات عن حال المدرسة وللمفعول المبحث ليحصل 

المدرسة، يعنى انشطة التعليم والمتعلّم اللغة العربيّة عن مهارة 

 و كديرى.غالقراءة فى المدرسة المتوّسطة اإلسالميّة الحكوميّة فا

 عندما التّدريس اللغة العربيّة ّطالّبعمل ال .أ

 فى تقرأ نّص القّصة  ّطالّبقدرة ال .ب

 ترقيته فى فهم نص القصةقدرة الّطالّب و .ت

 اإلنعـكاس  .4
لعمل بعد ان اإلنعكاس وهى وسائل ليعمل المطالعة الى ا

 يوجد لـ: ّطالّبالنّجاح لل كتبه فى المالحظة.يعمله لفاعل البحث و

 % من جملة الطاّلب  أ( 

                                                             
)جكرتا  يعرف بحث اإلجرائى الّصفّى ،ويجايا كسوما ديدي دويتاغاما  10

  PT Indeks، 2012)، 220الغربيّة: 
 52احمد فؤاد ايفيندى، طريقة التّعليم،.  11
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الذى تستطع ان تقرأ نّص  ّطالّب% من جملة ال75ب( 

 القصة بصحيح و فصيح

 الذى تستطيع ان تفهم المعنى ّطالّب% من جملة ال75ج( 

 القراءة الّصامتةب نّص القّصة

التى تستطيع ان تجيب للّسؤال من  ّطالّب% من ال 80د( 

 نّص القّصة 

 ّطالّب فى تدريس اللغة العربيّة.من جملة ال وّسطالمتهـ( 

 

 

 

 

 الّدور الثّانى
 التخطيط .1

 التّخطيطيصنع  .أ

 ّطالّبيصنع الّرسالة الفعل ال .ب

تدريس اللغة تستعد نّص القّصة اإلختالف بالدور األول ل .ت

 العربيّة فى مهارة القراءة

 اإلجراء  .2
 نّص القّصة الجهرة ّطالّبأ.يقرأ ال

المثال: الّسؤال والجواب ب. الحالقة عن المعنى نّص القّصة 

 باستعمال اللغة اإلندونسيا

 ج. يبحث المفردة الّصعوبة 

 بالقراءة الّصامتة بان تفهم المعنى ّطالّبد. يقرأ ال

 . الحالقة عن المعنى من تلك القّصةـه

 المال حظة  .3

 سريعا وعاجالفى  ّطالّبال الباحثة تالحظ القراءة .أ

 القّصةيالحظ القدرة ان تفهم المعنى فى نص و .ب

 تكتب كّل التغيّر الواقيع عندما التعليم بإستعمل نّص القّصة .ت

 تعمل المناقشة مع األستاذة ليبحث عن خال الفصل .ث
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 ـكاس اإلنع .4

، والكن فوقها سواء معوهذه اإلنعكاس عن مهارة القراءة 

 نّص القّصة غير كميل كما التواقع. التدريس بإستعمال

 

 الدور الثّالث
 التخطيط .1

ال بدّ على التخطيط مستعد من قبله وهيكل فى هذه الدّورة و

التّدريسيّة يعنى بإستعمال نّص القّص المتقدّم ما فيه الّشكل. أساعد 

وااللة فى تدريس اللغة العربيّة يعنى نّص القّصة  (RPP)التخطيط 

 اإلختالف ورسائل فعل الّطالّب.  

 اإلجراء  .2
وبعدها تقرأ الّطالّب جميعا األستاذ ة تقّرأ نّص القّصة مّرتين  .أ

 مّرة  

 وبعدها تقرأ الّطالّب واحدا فواحدا فى األمام  .ب

 يفهم الّطالّب نص القّصة جيّدا  .ت

 تسمع الباحثة وثّم تقيّم القراءة  .ث

 المال حظة  .3
تطيع أن تقرأ نّص القّصة بصحيح تس ّطالّبتنظر الباحثة عن ال

 . وتالحظ فهم القراءة للّطالّبقةوطالّ 

 اإلنعـكاس .4
 وينعكس عمليّة التّدريس بإستعمال نّص القّصة .أ

وينعكس حاصل التّدريس للّطالّب من خالل إستعمال نّص  .ب

 القّصة

 .يالحظ حاصل األخر فى البحث .ت
 


