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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج
 ومدخل البحث البحث نوع -أ 

الباحث يف اؼبكان مباشرا  ىو حبث الذي يبحث ميداين نوع ىذا البحث حبث
درسة الثانوية ستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبتعليم اللغة الغربية ابيبحث أن 

مية اغبكومية نوية اإلسبلر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثااإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنج
  .منتان اعبنوبيةيوت كالبتانو الؤ 

 الوصفي البحث. وصفي مدخل ىو العاؼبي البحث ىذا يف اؼبستخدم اؼبدخل
لظواىر اؼببلحظة أوجو إىل ربليلو وفيو توجيو ديناميكي عبلقة ا الذي حبث ىو النوعي

ابستخدام اؼبنطق العلمي وحاجة مساعد بياانتو وأنو توجيو على إجابة أسئلة البحث 
تعليم  ىو إجراؤه سيتم الذي البحث أن دبا 60ابستعمل تقنيات التفكَت الرظبي اعبدايل.

اإلسبلمية اغبكومية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية  اللغة العربية
وت  وية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثالرابعة ببنجا

 .منتان اعبنوبيةيكال

 تصميم البحث -ب 
البياانت  علومات أو اؼبىذا البحث العلمي حبث وصفي نوعي ويطلب الباحث 

 واالستفتاء الواثئقو  واؼببلحظات اؼبقاببلت نتائج من ت الرئيسية واؼبساعدةكالبياان
تعليم اللغة  على ىذا البحث العلمي واػببلصةرائي فاالستليلها ابستخدام التحليل ورب

يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة  ابستخدام وسيلة السمعية البصرية العربية
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منتان يوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثاببنج
 .اعبنوبية

 البحث موضوع لبحثا ذايت -ج 
قسم  00طلبتها للفصل و اللغة العربية  يف ىذا البحث ىو معلما ذاٌب البحث

طلبتها و اللغة العربية  معلمو  راإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجيف اؼبدرسة الثانوية اؼبوىبة 
مدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية يف قسم علوم الطبيعية  00للفصل 

تعليم  البحث يف ىذا البحث العلمي ىو . وأما موضوعمنتان اعبنوبيةاليوت كؤ نو البتا
اإلسبلمية اغبكومية اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية 

نوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت  ر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثاالرابعة ببنج
 .كاليمنتان اعبنوبية

 البحث وقعم -د 
ر اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية  بيئةيف  نبا البحث ذاؽب انوقعاؼب

 منتان اعبنوبية.يوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نومدرسة إنسان تشنديكيا الثا
. الشارع يف البحث ىذا يفر سبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية اإل تقعو 

 تقعوو  .ةاعبنوبي نتانميكال: قاطعةمراتبورا، اؼبديرية: بنجار، اؼب :الناحية ،يديكانبند
يف  منتان اعبنوبيةيوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نمدرسة إنسان تشنديكيا الثا

ت، و اؼبديرية: اتنو آلؤ  ،ابليهاري :الناحية ،أمبوكان: القرية ايين.أ. الشارع يف البحث ىذا
  .ةاعبنوبي نتانميكال: ةقاطعاؼب

 مصادرىاو  انتاالبي -ه 
 البياانت -2

 ت الرئيسية واؼبساعدة.ياانت يف ىذا البحث قسمان: البياانالب
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 البياانت الرئيسية (2
ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة تعليم اللغة العربية  البياانت

وية اإلسبلمية نديكيا الثار ومدرسة إنسان تشناإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجالثانوية 
 ما تلي: منتان اعبنوبيةيوت كالاغبكومية بتانو الؤ 
وتقوًن تعليم  تعليم اللغة العربية وعملية العربيةتعليم اللغة  زبطيط (0)

ستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية اللغة العربية اب
وت  وية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نكيا الثاالرابعة ببنجار ومدرسة إنسان تشندي

 .منتان اعبنوبيةيكال
 ت ادلساعدةالبياان (0

البياانت اؼبساعدة بياانت اليت تساعدىا، وتصَت البياانت اؼبساعدة يف ىذا 
 البحث العلمي مايلي:

 الصور العامة موقعا البحث العلمي. (0)
لغة العربية طيط تعليم اللغة العربية وعملية تعليم الصور توثيق زب (0)

 .وتقوًن تعليم اللغة العربية
 أحوال الطبلب ابؼبدرستُت. (0)
 أحوال اؼبدرسُت ابؼبدرستُت.  (1)

 البياانت مصادر. 0
 حصول البياانت دبصادر البياانت ما تلي:وبتاج 

ؼبدرسة الثانوية ابيف الصف اغبادي عشر اللغة العربية  امعلميعلم  (0
نور  ودمحم أحياين اؼباجستَت ونبا ؼبنهج الديٍتخاصة ا راإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنج
ري اإلسبلمية اغبكومية الذي يعمل واظفة اعبامعة أي اسفؤدي وىو طالب يف جامعة أنت



31 
 

 
 

درسة يف الفصل اغبادي عشر دبمعلم اللغة العربية الذي يعلم و  (PPL)يدين تطبيق خربة اؼب
قسم خاصة منتان اعبنوبية يوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نإنسان تشنديكيا الثا

 .أضبد رافعي اؼباجستَت علوم الطبيعية وىو
اإلسبلمية ابؼبدرسة الثانوية  متعلمو يف الصف اغبادي عشر (0

ر خاصة اؼبنهج الديٍت ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنج
 .علوم الطبيعية منتان اعبنوبية خاصة قسميوت كالية بتانو الؤ اغبكوم

السجبلت اليت فيها البياانت واؼبعلومات ؼبساعدة يف الواثئق و  (0
 ىذا البحث العلمي.

 البياانت مجع أساليبو.
وفيو   البياانت صبع تقنياتجودة حصول االكتساف يف البحث النوعي يعُت  

 فبذلك 60كفاءة الباحث على صبع البياانت أىم ألنو يعُت جودة البياانت اجملمعة.
 :التالية التقنيات الباحث ستخدمي ،العلمي البحث ىذا يف دقيقة بياانت على حصوللل

 ادلالحظة -2
البحث أو  ات دبشاىدة مباشرة يف عمليات ذاٌباؼببلحظة تطلب معلوم
ىدة مباشرة وتروط تقصد ىذه اؼببلحظة ىي مشا61األحداث اليت تتعلق أبسئلة البحث.

ستخدام وسيلة السمعية اب يف تعليم اللغة العربية مباشر إىل معلمو اللغة العربية والطبلب
ر ومدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجالبصرية يف اؼبدرسة الثانوية 

 .منتان اعبنوبيةيوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نالثا

 ادلةابلة -0
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اب اؼبقابلة شكل االتصال الشفهي بتقدًن األسئلة اؼبعينة الكتس 
 ،ةالباحث ىذه التقنية الكتساب البياانت بشفهي دبقابلة معينيستخدم  62اؼبعلومات.

اإلسبلمية اغبكومية الرابعة لمدرسة الثانوية ل ة أو اؼبعلمُتبالطل مع اؼبقابلة ىذه أجريت
منتان يوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثاببنج

ابستخدام وسيلة  العربية اللغة ميتعل أنشطة شكل يف اؼبطلوبة البياانت توكان .اعبنوبية
ر ومدرسة إنسان اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجيف اؼبدرسة الثانوية  السمعية البصرية

 .منتان اعبنوبيةيوت كالاإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نوية تشنديكيا الثا

 التوثيق  -3
يشكل الكتابة والصورة أو األشغال رد. و ىامش ظاىرة فبا اطالتوثيق ىو 

ابستخدام تقنية  يف ىذا البحث العلمي اؼبطلوب التوثيق 63األشخاص.األثرية اليت سبتلك 
الكتابة أو الرسوم وىاؤالء لتم البياانت اليت  شكل يف اؼبطلوبة صبعة اؼبستندات أهناالواثئق 

تعليم اللغة العربية ىي بياانت ال تتم ولتأكيد البياانت األخرى. وتقصد ىذه البياانت 
 .ة البصرية يف اؼبدرستُتالسمعي ابستخدام وسيلة

 االستكتاء -4
الباحث غَت يسأل االستفتاء ىو أحد تقنية صبع البياانت بغَت مباشرة أي 

 64األسئلة اؼبكتوبة ليجاب بكتابة. مباشرة دبصدر البياانت، ولكنو يسأل بطريقة إعطاء
تعليم اللغة العربية ابستخدام  حث العلمي ىو إعطاء أسئلةيقصد االستفناء يف ىذا الب

إىل  (google form)عرب االستفتاء االفًتاضي أي كوكال ابروم  وسيلة السمعية البصرية
خاصة لقسم اؼبوىبة يف الفصل  راإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية طبلب 
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منتان اعبنوبية يية اغبكومية بتانو الؤوت كالالثانوية اإلسبلم ومدرسة إنسان تشنديكيا 00
 .00خاصة لقسم علوم الطبيعية يف الفصل 

 البياانت حتليل . تةنياتز

ربليل البياانت ىو طريقة اليت تستخدم لتحلل البياانت الذي حصلها الباحث، 
الباحث تقنية اليت تستخدم يف حبث يعُت  أن وىذا التنفيذ العلمي يف حبث علمي. وجب

 65لو. علمي

. يف ىذا اغبال، تقنية التحليل االستفرائي ىي زبلص الظواىر من تقدًن البياانت
أو أنو يقابل فصيلة بناء على بياانت ؾبتمعة. الفصيلة شكل مًتتب أو موضوع مشكلة 

 66بياانت ؾبتمعة. إذ، الفصيلة تظهر بعد عملية التحليل عملت.

البياانت الباحث ربليل  يكتبالعلمي  البحث اىذ يف البياانت ربليل يتم
من البياانت  نقل ،ىذا البحث العلمي ػببلصة يفرائي واالتحليل االستفتقنية ابستخدام 

ستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اب تعليم اللغة العربية عنبحث الباحث يالذي 
ة ويالثان ر ومدرسة إنسان تشنديكيااإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية 

 .منتان اعبنوبيةيوت كالاإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ 

 البياانت صحةمن  التحةق. ح
التحقق تقنية صبع البياانت ابختبلط تقنيات صبع البياانت ومنبع البياانت فبا 

يستخدم تقنيات وجدت. إذا الباحث يستخدم التححق يف البحث العلمي حقيقة أنو 
 وتقنية االستفتاء حظة وتقنية اؼبقابلة وتقنية التوثيقصبع البياانت اؼبقسم أي تقنية اؼببل
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ابلتحق فحقيقة أنو  البياانت الباحثيبحث ت من منبع البياانت. إذا غبصول البياان
 011هبمع البياانت ووبحص البياانت من منبع البياانت فبا وجد معا.

 عن ذلك يتم، تقنيات مع اؼبصداقية درجة معايَت ابستخدام الدراسة ىذه يف
تعليم اللغة  نشطةأل واالستفتاء الواثئقو  واؼببلحظات اؼبقاببلت نتائج من التحقق طريق

ر الثانوية اغبكومية الرابعة مدرسة بنجالسمعية البصرية يف  وسيلةستخدام العربية اب
 يتم ،حبيث منتان اعبنوبيةيوت كالبتانو الؤ  الثانوية اغبكومية مدرسة إنسان تشنديكياو 

 اؼببلحظاتو  اؼبقاببلت خبلل من مناقشتها سبت اليت هابين موثوقة انتبيا على اغبصول
 .اجملال ىذا يفو  والتوثيق واالستفتاء
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