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 الباب الثالث

 البحث هجمن

 حث نوع الب  .أ

اليت  هو البحثو  ،(field research)هذا النوع من البحث هو البحث امليداين 

  أجريت من خالل القفز مباشرة إىل امليدان للحصول على املعلومات والبيانات املتعلقة

مدرسة دار العلوم من الصف الثامن لطلبة تدريس اللغة العربية يف  والعقاب  الثواب  طريقة

  هنجانوعيا، البحث  الباحثيستخدم البحث  ايف هذ .وتاباروك اإلسالمية  املتوسطة

يف والعقاب  الثواب  طريقة وصف حالة البيانات يف مجل أو أوصاف حبيث تبدو كيف

  اإلسالمية مدرسة دار العلوم املتوسطة من الصف الثامن لطلبة تدريس اللغة العربية 

 الثواب  طريقة لذا فإن هذا البحث سيعطي الطالب شعورا باإلدراك 44. كوتابارو

  مدرسة دار العلوم املتوسطة من الصف الثامن لطلبة تدريس اللغة العربية يف  والعقاب 

 .  كوتابارو  اإلسالمية

 

 

 
46Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54 
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 تصميم البحث  .ب

 حبيث  التصميم  هو الوصفي والتصميم الوصفي،  لتخطيطبا مصمم البحث هذا

 البحث ويف وصفية، البحث هو الوصفي والبحث ٤5. حقيقية حالة  يف املتغري يصف

  أن بعد. مفصال شرحا البحثي امليدان أو اجملال يف وقع شرحت الباحثة عما الوصفية

 حملة تعطي البحث اهذ فإن لذا. احلال أو والصفة النوع حبيث وصنفتها البيانات  مجعت

الصف   لطلبةوالعقاب يف تدريس اللغة العربية  الثواب طريقة  الطالب  تصور عن عامة

 كوتابارو.   اإلسالميةمدرسة دار العلوم املتوسطة من الثامن 

 مواضيع البحث  .ج

احلاج حممد  األستاذ هو معلم مواد اللغة العربية  ١ البحث هذايف  واضيعن املوكا

  اإلسالمية ملتوسطة ا العلومدار مدرسة من صف الثامن الومجيع الطالب  زيين يثرب 

طالبا   ٧٠، ولكن مت أخذ عينات من ٣.١ اجلدولمالحظة ذلك يف وميكن  كوتابارو

 فقط من الصف الثامن.

لطلبة تدريس اللغة العربية يف والعقاب  الثواب  طريقةول حالبحث هو واألشياء 

 . كوتابارو  اإلسالميةمدرسة دار العلوم املتوسطة من الصف الثامن 

  
 

45Moh.Ainin, Metodologi  Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2016), h. 

71. 
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 ها در ا مصبيانات و ال .د

 البيانات  .1

البيانات اليت مت التنقيب عنها يف هذا البحث هي نوعان من البيانات  

 .الداعمة األساسية والبيانات 

 األساسية البيانات  (أ

 :وه هذا البحثالبيانات األساسية اليت يتم التنقيب عنها يف 

 الثواب طريقة املعلم بعد حول دافع الطالب لتعلم اللغة العربية  (1

 .والعقاب 

بعد املعلم مواد تعلم اللغة العربية يف لطلبة حول نتائج تعلم  (2

 .والعقاب الثواب طريقة 

 الداعمة  البيانات   (ب 

ت هي بيانات تكميلية أو أساسية فيما يتعلق بنظرة عامة هذه البيانا

 على موقع البحث واليت تشمل:

  كوتابارو   اإلسالمية املتوسطة مدرسة دار العلوممن  نبذة تارخيية (1

 . كليمنتان اجلنوبية 
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  مدرسة دار العلوم املتوسطةمن شعار، الرؤيه، البعثه واألهداف  (2

 . نوبية كوتابارو كليمنتان اجل   اإلسالمية

  مدرسة دار العلوم املتوسطة من حالة املرافق والبنية التحتية  (3

 . كوتابارو كليمنتان اجلنوبية    اإلسالمية

   مدرسة دار العلوم املتوسطةمن حالة املعلمني واملوظفني  (4

 . كوتابارو كليمنتان اجلنوبية    اإلسالمية

  ةاإلسالمي مدرسة دار العلوم املتوسطةمن ظروف الطالب  (5

 . كوتابارو كليمنتان اجلنوبية

 مصدر البيانات  .2

النحو  عاله مصدر البيانات املطلوبة علىللحصول على البيانات املذكورة أ

 التايل:

 املتوسطة مدرسة دار العلوممن صف الثامن الاكمله  الطالب أي ،اجمليبني (أ

 كوتابارو.   اإلسالمية

 تقدمي املعلومات حول املخرب، أي أن األشخاص الذين يساعدون يف (ب 

البيانات اليت يتم التنقيب عنها يشملون مدير املدرسة ومعلمي اللغة 

 العربية واملوظفني اإلداريني وغريهم من املوظفني.
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الوثائق، أي أن السجالت اليت حتتوي على بيانات أو معلومات تدعم   (ج

 يف هذا البحث تأيت من الطالب واملعلمني واإلدارة.

 جمع البيانات  ليبأسا .ه

وهي: أساليبيستخدم عدة  الباحثجلمع البيانات يف هذا البحث   

 املالحظة  .١

وتفسر املالحظة على أهنا مراقبة وتسجيل ومنهجية لألعراض املرئية للكائن  

يتم إجراء املالحظة للعثور على البيانات واملعلومات عن األعراض أو   46البحثي.

الظواهر )األحداث أو األحداث( بشكل منهجي واستناًدا إىل الغرض من التحقيق 

تعرف وترى   وتستخدم هذه التقنية للعرض الفوري للمواقع، 47الذي متت صياغته. 

من خالل إجراء مالحظات مباشرة على البيانات   مباشرة تنفيذ تعلم اللغة العربية،

البيانات اليت يتم التنقيب  للحصول على بيانات ملموسة. اليت سيتم التنقيب عنها،

يف  والعقاب  الثواب  طريقةهي بيانات عن تنفيذ عنها من خالل تقنية املالحظة هذه 

  اإلسالمية مدرسة دار العلوم املتوسطةمن الصف الثامن لطلبة تدريس اللغة العربية 

 . كوتابارو

 
 

48Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158 
49Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 168 
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 ةقابل امل .٢

وتستخدم املقابالت كتقنيات جلمع البيانات عندما يرغب الباحثون يف إجراء  

وتستخدم هذه التقنية   48دراسات أولية للعثور على مشاكل يف البحث.

الستكشاف البيانات الالزمة من خالل إجراء األسئلة الشائعة املباشرة  

يف  والعقاب  الثواب  طريقة للمستجيبني واملخربين الستكشاف البيانات حول

 مدرسة دار العلوم املتوسطةمن الصف الثامن ة لطلبتدريس اللغة العربية 

أيضاً على املخرب   الباحث واستكماالً  للبيانات اليت يطرحها . كوتابارو  اإلسالمية

 أسئلة، يتم ذلك من أجل: 

  اإلسالمية  املتوسطة مدرسة دار العلوممن  معلم واحد يف املواد العربية  (أ

 . كليمنتان اجلنوبية  كوتابارو

  اإلسالمية ة دار العلوم املتوسطة مدرسمن الب الصف الثامن مجيع الط (ب 

 .٣.١كليمنتان اجلنوبية وميكن رؤية ذلك يف اجلدول  كوتابارو

 االستبيانات   .٣

هذه التقنية هي سلسلة  وكثريا ما يشار إىل االستبيانات أيضا باالستبيانات.

هجي، مث إرساهلا أو قائمة من األسئلة أو البيانات اليت يتم جتميعها بشكل من

 
50Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alpabeta, 2010), h. 194 
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االستبيان هو تقنية فعالة جلمع البيانات عندما يعرف   49مللئها من قبل اجمليبني. 

بالضبط ما هي املتغريات اليت تقاس ومعرفة ما ميكن توقعه ومناسبة لالستخدام 

 50دما يكون عدد اجمليبني كبري مبا فيه الكفاية وتنتشر على مساحة كبرية.عن

هو استبيان مغلق مع نوع املقياس   هذا البحثنوع االستبيان املستخدم يف 

االستبيان املغلق هو استبيان يقدم بطريقة تعطي   ملستخدم هو مقياس الشبهات.ا

فاستطالع الرأي املغلق هو   51اجمليبني عالمة على العمود أو املكان املناسب. 

باشر، وهو استطالع للرأي لديه بالفعل إجابة حبيث خيتار اجمليبون  استطالع م

، مت استخدام االستبيانات ملعرفة كيف دوافع  هذا البحثيف  52اإلجابة عنه. 

 .والعقاب  الثواب يق املعلمني هلذه الطريقة لتقدمي الطالب ونتائج التعلم بعد تطب

 التوثيق   .٤

البيانات اليت مت  البحثهو تقنية جلمع البيانات من خالل  التوثيق

  وظفي اإلدارة ومعلمي الصف ومديري هذه التقنية التوثيقية موجهة مل 5٣توثيقها. 

البيانات اليت مت  . كليمنتان اجلنوبية   كوتابارو   اإلسالمية  املتوسطة درسة دار العلومامل
 

51Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 

123 
52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 199 
53Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.103 
54Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuatitatif, (Bandung: Alfabeta. 

2012), h. 44 
55Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 148 
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احلصول عليها هي بيانات ال ميكن احلصول عليها من خالل املقابالت 

 ظات، وتشمل هذه البيانات: واملالح

كليمنتان   كوتابارو  اإلسالمية املتوسطة مدرسة دار العلوم من نبذة تارخيية  (أ

 . اجلنوبية

  اإلسالمية  سة دار العلوم املتوسطةمدر  منشعار، الرؤيه، البعثه واألهداف  (ب 

 . كليمنتان اجلنوبية  كوتابارو

  اإلسالمية العلوم املتوسطة  سة دارمدر  منحالة املرافق والبنية التحتية  (ج

 . كليمنتان اجلنوبية  كوتابارو

 كوتابارو   اإلسالمية ة دار العلوم املتوسطةمدرس منحالة املعلمني واملوظفني  (د

 . كليمنتان اجلنوبية 

كليمنتان    كوتابارو  اإلسالميةسة دار العلوم املتوسطة مدر  منظروف الطالب   (ه

 . اجلنوبية
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 ر البيانات وتقنيات مجع البيانات ، مصاد٣.٢اجلدول 

 تقنيات مجع البيانات  مصدر البيانات  البيانات  الرقم

١ 

 

 

 

٢ 

إعطاء الثواب والعقاب يف تعليم 

اللغة العربية لطالب الصف 

الثامن من مدرسة دار العلوم 

 . املتوسطة الإلسالمية كوتابارو

دافع التعلم ونتائج التعلم بعد 

تعليم إعطاء الثواب والعقاب يف 

اللغة العربية لدى طالب الصف 

الثامن من مدرسة دار العلوم 

 املتوسطة الإلسالمية كوتابارو. 

 

 

املعلمون 

 والطالب

 

 

املعلمون 

 والطالب

 

 

املالحظات  

 واملقابالت 

 

 

املالحظات  

واملقابالت  

 واالستبيانات 

 

 البياناتأساليب تحليل  . و

اجلهود املبذولة عن  نوعية مت حتليلها.حتليل البيانات النوعية هو بيانات وصفية 

اكتشف ما هو مهم وما  البحث والعثور على أمناط، نظامة، طريق العمل مع البيانات،
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،  عاجلتها وتفسريهاد مجع البيانات ومبع 54جيب تعلمه وقرر ما ميكن أن يقال لآلخرين. 

 يتم تقدمي البيانات وحتليلها.

 إجراءات البحث  . ز

 :الباحثيف هذا البحث هناك العديد من اإلجراءات اليت يتم متريرها من قبل 

 مقدمة املرحلة .١

 وقع البحث.املمراقبة إىل  (أ

 لتشاور مع حماضر إرشادي إلنشاء تصميم مقرتح.  (ب 

وتقدمي تصميم مقرتح إىل احملاضر املشرف لتصحيحه وطلب  إنشاء (ج

 املوافقة عليه مع احملاضر املشرف.

 تقدمي تصميم االقرتاح. (د

 مرحلة اإلعداد .٢

 تنفيذ احللقات الدراسية املتعلقة باملقرتحات. (أ

 اقرتاح منقح بعد اقرتاح احللقة الدراسية.  (ب 

توجيهية للمراقبة، املقابالت  مجع البيانات )لوضع مبادئ  إعداد  (ج

 والوثائق(. 
 

56Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2011), h. 248 
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 مرحلة التنفيذ .٣

 اتصل باملخرب حلفر البيانات. (أ

 مجع البيانات.  (ب 

 معاجلة البيانات وحتليل البيانات للحصول على استنتاجات.  (ج

 مرحلة صياغة التقارير  .٤

 جتميع نتائج البحث. (أ

 استشارة معلم الّتّسّليب. (ب 

 الحات. إجراء اإلص (ج

 اخلضوع حملاكمة رسالة املنققة وإجراء إصالح.  (د


