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الباب الثالث
منهج البحث

بمعهد هداية اهللا طريقة تعليم قواعد النحو والصرف "يهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

ه، مكان البحث ووقت، نوع البحث: يف هذا الباب حيتوي على مخسة فصول هي. "للبنات كنداري

.تقنيات حتليل البياناتوتقنيات مجع البيانات، البياناتمصادر 

نوع البحث: الفصل األول 

ًجا نوعًيا يركز بشكل أكرب على مجع البيانات النوعية  وليس يف (يستخدم هذا البحث 

,Mardapi)واستخدام التحليل النوعي يف عرضه ) شكل أرقام ، Sopiahو Sangadjiوفًقا . (٢٠٠٨

البحث النوعي هو حبث يتم فيه التعبري عن البيانات يف شكل لفظي وحتليلها دون استخدام تقنيات 

Sangadji)إحصائية  & Sopiah, احلصول ث النوعي الذي متيف هذه الباحث استخدم البح. (٢٠١٠

.امليدانعليها عن طريقة إجراء البحث مباشرة يف

مكان البحث و وقته: الفصل الثاني 

قة ر يتم تنفيذ و و.مبعهد هداية اهللا للبنات كندارينّفذ من قبل الباحثة مكان البحث الذي 

.إىل شهر فربايرديسمبريأشهر أيُّ منذ شهُر ثالثةالبحث ملدة 

مصادر البيانات: الفصل الثالث 
مصادر البيانات الرئيسية يف البحث النوعي هي الكلمات واألفعال والباقي بيانات إضافية 

كذلك أن كلمات وأفعال األشخاص الذين يتم مالحظتهم أو Moleongأوضح . مثل التوثيق وغريها
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,Moleong)مقابلتهم كانت مصادر البيانات الرئيسية  كانت مصادر البيانات يف هذه لذلك  . (٢٠١٤

:البحث

مبعهد هداية اهللا للبنات  مت احلصول على البيانات األولية من الطالبات واألستاذة اللغة العربية . ١

كنداري

ذا البحث. ٢ الت والوثائق املتعلقة  .يتم احلصول على البيانات الثانوية من الكتب وا

تقنيات جمع البيانات: الفصل الرابع 

يف البحث تعترب عملية مجع البيانات نشاطًا جيب حتقيقه مسبًقا للحصول على البيانات 

: املطلوبة لذلك تستخدم الباحثة عدة طريقة مبا يف ذلك

املالحظة. ۱

عبارة عن حتقيق يتم إجراؤه بطريقة منهجية ويتم استخدامه بشكل متعمد الالحظة هذه م

Mustamin)تقاطها على الفور يف حدث ما الستخدام احلواس لألحداث اليت يتم ال & Yamin, ٢٠١٤)

حبيث تكون املالحظة اليت سيتم استخدامها يف عملية مجع البيانات هي مالحظة غري مشارك حيث 

تعليميالحظ الكاتب ويدون املالحظات دون أن يشارك بشكل مباشر كعنصر فاعل يف أنشطة 

ُتستخدم هذه التقنية لتحديد ومراقبة عملية تنفيذ عملية تعليم قواعد . اليومية  يف تعليم قواعد صرف

.النحوي وصرف باإلضافة املرافق والبنية التحتية ملعهد هداية اهللا للبنات كنداري
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املقابلة. ۲

Mustamin)وفًقا لسوتريسنو هادي  & Yamin, هناك العديد من االفرتاضات اليت . (٢٠١٤

أن املوضوع أو ) ۱جيب أن تتبناها الباحثة يف استخدام طريقة املقابلة هذه ، من بني أمور أخرى؛ 

) ۳أن ما يقوله املوضوع للباحثة صحيح وجدير بالثقة، ) ۲املستفىت هو الشخص األعلم عن نفسه، 

.ثة عليه هو نفس املعىن املقصود من قبل الباحثةلة اليت تطرحها الباحىأن تفسري املوضوع لألسئ

تستخدم . تستخدم الباحثة مقابالت إرشادية جمانية و مقابالت تستخدم إطار عمل لألسئلة

هذه التقنية لدراسة البيانات حول املنهج اجلديد وطريقة التعلم املستخدمة وأهداف التعلم ومكونات 

. مع األستاذة وطالبات معهد هداية اهللا للبنات كنداريسيتم تنفيذ هذه التقنية . التعلم األخرى

التوثيق. ۳

توثيق هو سجل لألحداث اليت مرت وميكن أن تأخذ شكل كتابات أو صور أو أعمال 

Mustamin)ضخمة لشخص  & Yamin, سيتم استخدام تقنيات التوثيق للحصول على . (٢٠١٤

باملوقع اجلغرايف واهليكل التنظيمي والرؤية والرسالة واملرافق والبنية التحتية باإلضافة إىل البيانات املتعلقة

.حالة مع األستاذة وطالبات معهد هداية اهللا للبنات كنداري

تقنيات تحليل البيانات: الفصل الخامس 

تعد تقنيات حتليل البيانات جزًءا مهًما جًدا من العمل العلمي ألن هذا التحليل ميكن أن 

,Nasir)يوفر معىن مفيًدا يف حل البحث  Metode Penelitian, فيما يتعلق بتحليل البيانات . (١٩٩٥
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شكل منهجي وجتميع البيانات اليت مت النوعية يذكر بوجدان أن حتليل البيانات هو عملية البحث ب

احلصول عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية وغريها من املواد حبيث يسهل فهمها وميكن 

,Nasir)مشاركتها مجيًعا مع اآلخرين  من الوصف أعاله ميكن القول أن حتليل البيانات هو (١٩٩٥

عن طريق . وجتميع مت احلصول عليه من املقابالت واملالحظات امليدانية والوثائقعملية منظمة إلجياد

. اختيار وفرز ما هو مهم وما سيتم استخدامه وتقدمي استنتاجات حبيث يسهل على اآلخرين فهمها

حتليل البيانات املستخدمة على النحو التايل؛

تنقيص البيانات. ۱

تنقيص البيانات هي عملية تلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة 

,Nasir)واملوضوعات اليت تبحث عنها واألمناط وإزالة األشياء غري املهمة  ميكن أن تسهل هذه . (١٩٩٥

بيانات اليت يتم تقليصها هي بيانات تتعلق هذه ال. الطريقة على الباحثة مجع املزيد من البيانات

.مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريبطريقة تعليم قواعد النحوي والصرف 

عرض البيانات. ۲

عرض البيانات هو عبارة عن جمموعة من املعلومات اليت مت جتميعها وترتيبها وتلخيصها يف 

,Sintia)فئات حبيث ميكن فهم املعىن الوارد فيها  Analisis Kemampuan Pengucapan Mufrodat

Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Mts Al-Raisiyah Sekarbela, يف هذه احلالة، البيانات املقدمة . (٢٠١٧
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مبعهد هداية اهللا قواعد النحوي والصرف تعليمهي البيانات املتعلقة بعملية عليم اللغة العربية وطريقة 

.نات كنداريللب

حتقق من البيانات. ۳

,Sintia)وفًقا ملايلز وهوبرمان يستخلص االستنتاجات والتحقق  يف هذه احلالة تتحقق .(٢٠١٧

الباحثة من البيانات يف البداية ال يزال هناك العديد من أوجه القصور والشكوك فيها ولكن مع زيادة 

واملتسقة عندما تعود الباحثة إىل امليدان جلمع البيانات واالستنتاج قرر أن يكون األدلة الصحيحة 

.نتيجة موثوقة


