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الباب الثالث
منهج البحث

أ- نوع ومدخل البحث
Fieldهذا البحث تستخدم الباحثة البحث الميداني (

Researchإجرائه بالمدخل الوصفي الكيفي. البحث الميدان (
هو يأخذ موضوع البحث وذاتي بـحثه في الميدان. كل
البيانات التي تحصل وتبحث وتثبت في الميدان، وذلك

يستخدم الكتب للاطار النظري ومادة التحليل.
أما مدخل الكيفي هو إجراءات البحث التي تنتج
بيانات الوصفي له الكلمات المكتوبة أو باللسان من

 البحث الكيفي هو1الناس ومن العمل الذى يمكن أن يلحظ.
نوع البحث اكتشافه ل يتحصل من إجراءت الحصاء أو

2شكل الحساب الخرى.

تعليممشكلت تستخدم الباحثة هذا المدخل لمعرفة 
المدرسة للطلبة للصف الخامس في اللغة العربية

، بنجرماسين1البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا 
.اللغة العربيةوالعوامل التي تؤثر  على تعليم 

ب- موضوع البحث
تعليممشكلت موضوع البحث في هذا البحث هو 

اللغة العربية للطلبة في المدرسة البتدائية العامة
، والعوامل التي تؤثرها. بنجرماسين1الحكومية تلاغا بيروا 

ج- ذاتي البحث 

1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 36
2 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007), h. 4
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ذاتي البحث- 1
 ذاتي البحث في هذا البحث هو المدرس و الطلبة

المدرسة البتدائية العامةللصف الخامس في 
 بنجرماسين في سنة دراسية1الحكومية تلاغا بيروا 

 م.2013-2014
- مجتمع البحث2

هو كل البيانات الذي يكون اهتماما لنا في
يين.  إذن، المجتمع هو كل من ذاتي3النطاق والوقت المع

البحث، في هذا البحث الذى يكون المحتمع هو الطلبة من
1المدرسة البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا 

). 170 وعددهم (بنجرماسين
جدوال مجتمع البحث.

الرق
م

عددالطالبةالطالبالصف
الطلبة

111425الول1
121527الثاني2
101323الثالث3
171835الرابع4
91626الخامس5
101626السادس6

170العدد

- عينة البحث3
العينات هي جزء من المجتمع. لنها بعض من

المجتمع التي اتخذت وتمثلت كل المجتمع.

3 S. Margono, op.cit, h. 118
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الجدوال العينات البحث.
الطالالصف

ب
عددالطالبة

الطلبة
91626الخامس

د- البيانات ومصادرها
. البيانات1

تنقسم البيانات في هذا البحث إلى نوعين البيانات،
البيانات الساسية و البيانات الفرعية.

أ- البيانات الساسية
الطلبة على- البيانات الساسية في هذا البحث هي 1

المدرسة للطلبة في اللغة العربيةتعليم مشكلت 
 بنجرماسين1البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا 

 هي:اللغة العربية- العوامل التي تؤثر على تعليم 2
) العوامل الداخلية من الطلبة هي: خلفية التربية1

الطلبة، والعوامل العضوية، العوامل النفسية
(كالراغبة، كالدافعة).

) العوامل الخارجية من الطلبة هي: عامل2
يرسة والعوامل كالجهزة المدرسية و البيئة. المد

ب- البيانات الفرعية
- تاريخ تأسيس المدرسة البتدائية العامة الحكومية1

 بنجرماسين.1تلاغا بيروا 
يرسات2 يرسين والمد - أحوال رئيس المدرسة والمد

والموظفين من المدرسة البتدائية العامة الحكومية
 بنجرماسين.1تلاغا بيروا 

- أحوال أجهزة في المدرسية المدرسة البتدائية3
 بنجرماسين.1العامة الحكومية تلاغا بيروا 

- مصادر البيانات 2
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لتحصل البيانات، فتتحصل الباحثة من مصادر
البيانات، فهي:

يرس اللغة العربيةأ-  يصفالمستجيب هو مد  في ال
المدرسة البتدائية العامة الحكومية تلاغاالخامس من 

 بنجرماسين. 1بيروا النموذجية 
يرسة اللغة ب- المخبرون هو رئيس المدرسة، ومد

المدرسة البتدائية العامةمن العربية، والموظفون 
 بنجرماسين واغيرهم1الحكومية تلاغا بيروا النموذجية 

الذي يـمكن اطلب الخبر منه.
ج- الوثائق، كل التقرير المكتوب المرتبط بالبيانات

الذى يحتاج إلى هذا البحث.

ه-   أساليب جمع البيانات
في هذا البحث، تستخدم الباحثة أساليب جمع البيانات

كما تلي:
- الملحظة، تستخدم الباحثة الملحظة المباشرة في1

. الميدان ليحصل البيانات المعلقة بمشكلة البحث
- المقابلة، تعمل الباحثة المحاورة المباشرة إلى2

المستجيبين والمخبرين الذي يعطى البيان عن البيانات
.المقتضى

التوثيق، تستخدم الباحثة هذا السلوب ليحصل1
البيانات أحوال التصوير العامة للموقع البحث

يلق بالبحث. والبيانات الخرى المع

المصفوفة
البيانات ومصادر البيانات و أساليب جمع البيانات
أساليب

جمع
مصادر

 البيانات
البيانات رق

م
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البيانات

الـمقابلة و
الملحظة

الـمقابلة و
الملحظة

الـمقابلة و
الملحظة

المدرس

المدرس 

المدرس

البيانات الساسية:
خطة الدراسة1

اللغة العربية لتعليم
المدرسةللطلبة 

البتدائية الحكومية
1العامة تلاغا بيروا 

.بنجرماسين
تطبيق الدراسة2

اللغة العربية لتعليم
المدرسة البتدائية

الحكومية العامة
1تلاغا بيروا 

بنجرماسين. 
مشكلة الدراسة3

اللغة العربية لتعليم
المدرسة البتدائية

الحكومية العامة
1تلاغا بيروا 

بنجرماسين.

والـمقابلة،
والتوثيق

والـمقابلة،
والتوثيق

والـمقابلة،
والتوثيق

رئيس
المدرسة

يظف، والمو
والوثائق
رئيس

المدرسة
يظف، والمو
والوثائق

البيانات الثانوية:
تاريخ تأسيس1

المدرسة البتدائية
الحكومية العامة

تلاغا بيروا النموذجية
 بنجرماسين1

 أحوال رئيس2
المدرسة

يرسين والمد
يرسات والمد
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الملحظة،
والـمقابلة،
والتوثيق

رئيس
المدرسة

يظف، والمو
والوثائق
رئيس

المدرسة
يظف، والمو
والوثائق

والموظفين من
المدرسة البتدائية

الحكومية العامة
تلاغا بيروا النموذجية

 بنجرماسين.1
أحوال الطلبة من3

المدرسة البتدائية
الحكومية العامة

تلاغا بيروا النموذجية
 بنجرماسين.1

أحوال الجهزة من4
المدرسة البتدائية

الحكومية العامة
تلاغا بيروا النموذجية

 بنجرماسين.1

و- أسلوب معالجة البيانات وتـحليل البيانات
أسلوب معالجة البيانات1

هذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب معالجة
البيانات وذلك:

: هو التحقق أو تحرير الكتمال من الجوبةالتنفيحأ
التي قدمها المستجيبون والمخبرون.

: هو الذي يوجد التصنيف من كلالترميزب
الجوبة من المستجيبين والمخبرين.

تحليل البيانات2
الوصفي النوعي. وتعطيتحليل البيانات ب

الصورة العامة بالطريقة الستنبااطية يعني تستنتج
الخلصة بصورة عامة.


