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 الباب الثالث 

البحث منهج    

 نوع ومدخل البحث - أ

نوعو وىو يف   (Descriptive Method)منهجيا وصفيا  يف ىذا البحث تستعمل الباحثة

نوعي الذي حيصل  مدخلىذا البحث  مدخلىو فيها. و  البياانت على مايصور أحوال ادلعلومات و 

 شخاص أو السلوكابلسان عن األالبياانت الوصفية ابلكلمات ادلكتوبة أو ابلكلمات ادلوجهات 

وىي حتصل الباحثة على مصادر البياانت   (Field Research). وصفة ىذا البحث حبث ميداين ادلتبع

 من ادليدان مباشرة. 

 

 تصميم البحث - ب

 وىي؛   ب الييام هااليت جتىذا البحث اخلطوات التالية يوجد يف 

 رحل األولم -1

 ادلالحظة األوىل إىل مكان البحث  ( أ

 مع احملاضر ادلشرف تشاور الباحثة  ( ب

  تيدم تصميم البحث ( ج
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 اقشة.ادلواقفة من ادلشرف على تيدمي الرسالة العلمية يف جملس ادلن الباحثة طل بت ( د

  رحل اإلعدادم  -2

 ييوم ابلندوة ( أ

 الدراسيةاستنادا إىل نتائج حتسني تصميم   ( ب

 االستعداد الكتمال البحث ج( 

 مرحل التنفيذ -3

هعد مب فرداتادلتعليم يف تبحث الباحثة البياانت ادلتعلية بتطبيق احلركة اللغوية  ( أ

 ,Kec. Labuan Amas Selatan Rt 06  منطية ىولو سوجني الوسطىري احلكمة للبنات اتبودرات ىيل

Rw 03,   نتان اجلنوبية.كادل 

 جتمع الباحثة حتليل البياانت وقفا  ( ب

 مراحل التيرار -4

 إعداد تيرير البحث  ( أ

 على البحثادلشرف يصحح تشاور الباحثة مع ادلشرف و    ( ب

 الباحثة أن تؤلف البحث العلميتستعد ادلصطلح الصحيح و  الباحثة ج(  وتؤيت 

 .للمناقشة
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 موضوع البحث   -ج

عهد احلكمة للبنات مبفردات ادلىذا البحث ىو تطبيق احلركة اللغوية يف تعليم  ادلوضوع يف

 نتان اجلنوبية.كادل  منطية ىولو سوجني الوسطى اتبودارات ىيلري

 

  ذايت البحث   -د

 زكية أمحد أرشاد وثالث احلكمة للبنات أستاذة مربية ادلهعد البحث يف ىذه البحث ذايت

يف معهد الطالبات كل و  كادلشرفات ومجعة اللطيفة وفاطمة الظهرة()نور ليال ساري،  الطالبات

 نتان اجلنوبية.كادل الوسطىاحلكمة للبنات اتبودارات ىيلري منطية ىولو سوجني 

 

  البياانت ومصادرها  -ه

 البياانت  -1

 ؛البياانت الفرعية نوعني اما البياانت األساسية و البحث إىل تنيسم البياانت يف ىذا

 األساسيةالبياانت  ( أ

عهد احلكمة للبنات مب فرداتادليف تعليم  ركة اللغويةاحلطبيق تتتعلق ب األساسية البياانت 

 التاىل:   بشبكة البياانت كما ،نتان اجلنوبيةكادل منطية ىولو سوجني الوسطىيلري اتبودارات ى
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منطية يلري عهد احلكمة للبنات اتبودارات ىمب يف تعليم ادلفردات احلركة اللغوية جراءاتإ (1)

 نتان اجلنوبية.كادلىولو سوجني الوسطى  

 .اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم أداء للبنات احلكمة مبعهد وادلشرفات الطالبات تيوم أين (2)

 اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم أداء للبنات احلكمة مبعهد وادلشرفات الطالبات تفعل ومىت (3)

  الوسطى كادلنتان اجلنوبية.اتبودارات ىيلري منطية ىولو سوجني 

اتبودارات ىيلري  للبنات احلكمة مبعهد ادلفردات تعليم أداءوأي زوائد احلركة اللغوية يف  (4)

 منطية ىولو سوجني الوسطى كادلنتان اجلنوبية.

اتبودارات ىيلري  للبنات احلكمة مبعهد ادلفردات تعليم أداء وأي أغراض احلركة اللغوية يف (5)

 .نتان اجلنوبيةالوسطى كادلمنطية ىولو سوجني 

اتبودارات ىيلري  للبنات احلكمة مبعهد اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم عيوبة ىفأي الو  (6)

 منطية ىولو سوجني الوسطى كادلنتان اجلنوبية.

اتبودارات ىيلري  للبنات احلكمة مبعهد اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم وأي عراقيل يف أداء (7)

 الوسطى كادلنتان اجلنوبية.منطية ىولو سوجني 
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 البياانت الفرعية   ( ب

وقع صورة العامة دللتتعلق اب الىت البياانت تساعد البياانت األساسية أي الىت الفرعيةالبياانت و 

يلري احلكمة للبنات اتبودارات ى الطالبات يف معهدو  ادلعلمني ةعدو  عامالتصوير المنها  البحث

 نتان اجلنوبيةكادل منطية ىولو سوجني الوسطى

 مصادر البياانت  -2

 من مصادر البياانت على: ة، فتحصل الباحثلتحصيل البياانت

الىت تعطى ادلعلومات بناء  شرفاتادلو زكية أمحد أرشاد أستاذة  مربية ادلعهد : اجملي ب أ( 

للبنات عهد احلكمة مبويشركن فيها  فرداتادلتطبيق احلركة اللغوية يف تعليم على أسئلة الباحثة عن 

 نتان اجلنوبية.كادل جني الوسطىو لو سو منطية ى رييلارات ىبودات

الىت تعطى ادلعلومات  ومراد ادلشرفات ىنا تعٌت ادلشرفات ومشرفات طالبات : ادلخرب  ب(

مبعهد احلكمة للبنات اتبودارات ويشركن فيها  فرداتادلتطبيق احلركة اللغوية يف تعليم  الكثرية عن

  سوجني الوسطى كادلنتان اجلنوبية.ىيلري منطية ىولو 

 الىت تستطيع أن تكتمل ادلعلومات الواردة يف ىذا البحث. : أي واثئق ادلعهد الواثئق  ج(
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 أساليب مجع البياانت   -و

 الحظة ادل  -1

وسيلة التيومي ادلستعملة ليعاير السلوك أو حتدث عملية  دلالحظةأن ا  (Nana) انان قالت 

يف معهد احلكمة  ادلالحظة ادلباشرة ةفعل الباحث. ت1ادلتبعة يف الوضعية احلييية أو الوضعية الصنعية

الىت  نشاط احلركة اللغوية يف تعليم مفرداتة عن ياحلييي البياانت تشهد الباحثةحىت توجد و  للبنات

نتان كادلجني الوسطى  منطية ىولو سو  يف معهد احلكمة للبنات اتبودارات ىيلري تالطالبا تيام ها

  اجلنوبية.

 ادليابلة   -2

إلياء فردين أو أكثر لتبادل ادلعلومات واألفكار من ىي ادليابلة  (Esterberg)يعرف اسًتبرغ و 

ا البحث ىذيف  ستعمل الباحثة. ت2يف ادلعٌت ادلعني يث كمكن بناهىاسؤال واجلواب حبالخالل 

لطريية السؤال واجلواب ابادليابلة  وتستعمل الباحثة ،ادليابلة دليلة ادليابلة احلرية يعٌت ادليابلة بال

عملية شاركات يف ادل شرفاتادلطالبات و الإىل يف تعليم ادلفردات  ركة اللغويةاحلتطبيق عن  يتعليان

لو و منطية ى رييلىرات ابودللبنات اتعهد احلكمة ميف  يف تعليم ادلفردات احلركة اللغوية نشاط

 نتان اجلنوبية. كادل جني الوسطىو س

                                                           
1
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 84. 

 
2
Sugiyono, “Metode Penilitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D”, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 317. 
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  الواثئق -3

يتطل ب تتعلق مع ادلسألة الذايّت و ثة و برىان بوجن الوثيية تسجيل احلادثة اليريبة عن احملاد قال

تبحث الباحثة  .بكتو والكلمة الوثيية مبعٌت بضائع م. 3التفسري الذى يرتبط بتسجيل احلديث

 4غري ذلكو دفًت اليومية و دفًت اإلجتماعية ات و الشرعاجملالت والواثئق و كالكت ب و   كتابةالالبضائع 

 نتان اجلنوبية.كادل جني الوسطىو لو سو منطية ى رييلىرات ابودعهد احلكمة للبنات اتمب الىت تتعلق

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

3
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 

Kontemporer, (Jakarta: PT Raha Grafindo Persada 2001), h. 130-132. 

  
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), h. 

158-159. 
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 مصفوفة

تر البياانت، وأساليب مجع البياانالبياانت، ومصاد  

 أساليب مجع البياانت مصادر البياانت   ت البياان رقم

   بياانت أساسية: أ

 1 

إجراءات احلركة اللغوية يف تعليم 

عهد احلكمة للبنات مب ادلفردات

اتبودارات ىيلري مبنطية ىولو سوجني 

 .كادلنتان اجلنوبية سطىالو 

 ادليابلةادلالحظة و  مربية ادلعهد وادلشرفات 

2 

 مبعهد وادلشرفات الطالبات تيوم أين

 ادلفردات تعليم أداء للبنات احلكمة

 .اللغوية ابحلركة

 ادليابلةادلالحظة و  ادلشرفاتمربية ادلعهد و 

3 

 مبعهد وادلشرفات الطالبات تفعل ومىت

 ادلفردات تعليم أداء للبنات احلكمة

  .اللغوية ابحلركة

 ادليابلةادلالحظة و  ادلشرفات مربية ادلعهد و 

4 
 تعليم أداءوأي زوائد احلركة اللغوية يف 

 ؟للبنات احلكمة ادلفردات مبعهد
 ادليابلة مربية ادلعهد



53 
 

5 
 تعليم أداء وأي أغراض احلركة اللغوية يف

 ؟للبنات احلكمة ادلفردات مبعهد
 ادليابلة مربية ادلعهد

6 
 ابحلركة ادلفردات تعليم وأي العيوبة ىف

 ؟للبنات احلكمة مبعهد اللغوية
 ادليابلة ادلشرفات

7 
 ادلفردات تعليم وأي عراقيل يف أداء

 ؟للبنات احلكمة اللغوية مبعهد ابحلركة
 ادليابلة ادلشرفات

   بياانت فرعية: ب

1 

صورة العامة دلوقع لالبياانت تتعلق اب

عام عن معهد التصوير المنها  البحث

منطية يلري احلكمة للبنات اتبودارات ى

 نتان اجلنوبية.كادل ىولو سوجني الوسطى

 واثئق موطفة اإلداري

2 

يف  الطالباتو  بياانت عدات ادلعلمني

يلري معهد احلكمة للبنات اتبودارات ى

نتان منطية ىولو سوجني الوسطى كادل

 اجلنوبية.

 واثئق موطفة اإلداري

 

 حتليل البياانت  أساليب   -ز
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من احلصول ادليابلة وادلالحظة  ب البياانت ترتيحتليل البياانت ىي عملية البحث و أسلوب 

الشيء  ، وإختياراألمناط حاد، وترتي بيف اآل جراءنف، وإي ب البياانت يف الصل ترتالوثيية من خالو 

 5ستنتاج قبل يكمن فهمها أبنفسهم.الا أتليفو تعلمهاو  ادلهم منها

 :لذلك لتنجلي البياانت من حصول البحث تستعمل الباحثة بثالث اخلطوات

لية تلخيص األشياء الرئيسية واختيارىا وتركيزىا مىو عو   (Reduksi data)البياانتتنييص  -1

ادلتعلية  عن  مع البياانتجت أن باحثةلاموضوع البحث حىت يسهل  تتعلق إىل األمور ادلهمة الىت

جني و لو سو منطية ى رييلى راتابودللبنات اتعهد احلكمة مب فرداتادلتعليم  يف ركة اللغويةاحلتطبيق 

 نتان اجلنوبية. كادلالوسطى  

صري أو ابلعمود والصلة بني أي تيدمي البياانت ببيان ق (Display data)عرض البياانت  -2

 الطبية.

استخدامها الباحثة  (Conclusion Drawing and Verification)التحييق أخذ االستنباط و  -3

 إلجابة األسئلة يف حتديد ادلسألة.

                                                           
   

5
Sugiyono, Metode Penelitian..., h. 335. 

 


