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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث -أ

قام الباحث بالبحث مباشرا إىل امليدان  .نوع هذا البحث يعين حبث امليدان
 لمرحلةل تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثاينعن 

 .املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا

الوصف. البحث الوصفي هو البحث الذي يستختدمه  البحث مبدخل إجراءه
للوصف الشرح واإلجابة على األسئلة هلذه الظاهر على هذا النحو، وكذلك حتليل 

 44العالقة بني املتغريات املختلفة يف الظاهرة.
ليم مهارة تطبيق طريقة القصة يف تعف يستخدم الباحث هذا املدخل ملعرفة كي

 .ورااملتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتاف للمرحلة الكالم لطالب الفصل الثامن

 

 موضوع البحث -ب
رة الكالم مها و أما موضوع البحث فيكون تطبيق طريقة القصة يف تعليم

 .املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا للمرحلة لطالب الفصل الثامن

 

 ذايت البحث -ج
 ذايت البحث .1

ويكون ذايت البحث يف هذا البحث العلمي هو مدرس اللغة العربية 
 رتافورا.موالطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني 

وأما الطالب تصويره كما يلي:

                                                           
44 Moh.Nazir, Metodologi Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.63 
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 : أمساء طالب الفصل الثامن مبعهد دار اهلجرة للبنني 3،1جدول 

 الفصل األمساء الرقم
 الفصل الثامن )ب( عبدهللا 1
 الفصل الثامن )ب( أمحد فيصال 2
 الفصل الثامن )ب( أمحد فوزي 3
 الفصل الثامن )ب( أمحد ولدي حبييب 4
 الفصل الثامن )ب( أمحد زيين 5
 الفصل الثامن )ب( أمحد مشتمل البصري 6
 الفصل الثامن )ب( بوو فرمان شاه 7
 الفصل الثامن )ب( أدوين أندري ينتو 8
 الفصل الثامن )ب( فرمان شاه 9
 الفصل الثامن )ب( غسيت رجلدي أظهار 10
 الفصل الثامن )ب( حلمان نزمي 11
الثامن )ب( الفصل إندرا وجيايا سافوترا 12  

 الفصل الثامن )ب( إرشاد مبشر 13
 الفصل الثامن )ب( خري الورى 14
 الفصل الثامن )ب( مهدا خليل 15
 الفصل الثامن )ب( حممد فاقه 16
 الفصل الثامن )ب( حممد حمدي 17
 الفصل الثامن )ب( حممد نافس 18
 الفصل الثامن )ب( حممد زيين أنوار ريادي 19
 الفصل الثامن )ب( حممد دمياس شاه فوترا  20
 الفصل الثامن )ب( حممد فضيل اجملاهد 21
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 الفصل الثامن )ب( حممد حبييب الرمحن 22
 الفصل الثامن )ب( حممد هيكال 23
 الفصل الثامن )ب( حممد هردي فتح الرشيد 24
 الفصل الثامن )ب( حممد إحسان 25
 الفصل الثامن )ب( حممد نافس 26
 الفصل الثامن )ب( حممد نور الرجب 27
 الفصل الثامن )ب( حممد رمحات أكرب 28
 الفصل الثامن )ب( حممد ردوان النور 29
 الفصل الثامن )ب( حممد زين الفهم 30
 الفصل الثامن )ب( نزرالدين 31
 الفصل الثامن )ب( نور احلفيظ الفرزي 32
 الفصل الثامن )ب( فريو دانار فريوغي 33

 

 البيانات ومصادرها -د

 البيانات .1

تنقسم البيانات يف هذا البحث إىل نوعني ، البيانات األساسية و البيانات 
 الداعمة.

 أوال البيانات األساسية.

 البيانات عن تطبيق طريقة القصة يف تعليم اللغة العربية وهي تشمل: (أ

 خطوات تنفيذ طريقة القصة. (1

 أساليب عرض القصة من املدرس. (2

 مهارة الكالم الطالب بعرض القصة تشمل: البيانات عن (ب

 النطق (1
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 القواعد (2

 املفردات (3

 الطالقة (4

 الفهم (5

 ثانيا البيانات الداعمة

 البيانات الداعمة هي البيانات الدافعة لتكمل البيانات األساسية، حتتوي على:

 .معهد دار اهلجرة للبنني تأسيستاريخ  (1

 .للبننيحالة املدير واملدرس من الطالب يف معهد دار اهلجرة  (2

 األجهزة يف معهد دار اهلجرة للبنني. (3

 مصادر البيانات .2

أوال املستجيبون هو املدرس اللغة العربية ملادة املطالعة و الطالب مبعهد دار 
 اهلجرة للبنني مرتافورا.

 ثانيا املخربون هو املوظفون اإلداريون مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا.
 ا البحث.املكتوب املرتبط بالبيانات احملتاجة يف هذثالثا الوثائق، كل التقرير 

 
 أساليب مجع البيانات -ه

كيفية تطبيق طريقة القصة  املالحظة. مالحظة يف هذه الدراسة هو أن يالحظ .1
 يف تعليم اللغة العربية.

املقابلة. حمادثة أو حوار موجه بني الباحث من جهةِ شخص أو أشخاص  .2
املعلومات الالزمة للبحث العرب طرح آخرين من جهة أخرى بغرض مجع 

جمموعة من األسئلة من الباحث اليت يطلب اإلجابة عليها من الشخص 
املعنيني بالبحث. ويستهدف الباحث من هذا األسلوب إىل احلصول على 
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املعلومات الصادقة عن تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة القصة مبعهد دار 
 اهلجرة للبنني.

خدم الباحثة هذا األسلوب ليحصل البيانات أحوال التصوير التوثيق، تست .3
 العامة للموقع البحث  والبيانات األخرى املعّلق بالبحث.

 مصفوفة عن البيانات ومصادرها وأساليب مجعها:  3،2جدول 

أساليب مجع  مصدر البيانات البيانات الرقم
 البيانات

 البيانات األساسية -1
 تطبيق طريقة القصة يف -أ

تعليم اللغة العربية 
لطالب الفصل الثامن 
للمرحلة املتوسطة مبعهد 
دار اهلجرة للبنني 

 مرتافورا.
مهارة الكالم اللغة  -ب

العربية بعرض القصة 
لطالب الفصل الثامن 
للمرحلة املتوسطة مبعهد 
دار اهلجرة للبنني 

 مرتافورا.

 املدرس
 
 
 
 

 املدرس و الطالب

 املالحظة واملقابلة
 
 
 
 

 املقابلة

 البيانات الداعمة -2
تاريخ التأسيس معهد  -أ

 دار اهلجرة للبنني

مدير املعهد 
واملوظفون 
 اإلدريون

 التوثيق
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حالة مدير املعهد  -ب
واملدرس والطالب دار 

 اهلجرة للبنني

أجهزة معهد دار  -ج
 اهلجرة للبنني

 املوظفون اإلدريون
 

 
 املوظفون اإلدريون

 التوثيق
 

 
 التوثيق

 
 البيانات و حتليلهاأسلوب معاجلة  -و

 أسلوب معاجلة البيانات .1

 هذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب معاجلة البيانات وذلك:

طبيق تالتصحيح، إعادة البحث يف اكتمال البيانات اليت جمموعة عن  (أ
طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة 

 .ااملتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافور 

تطبيق  ، التقسيم والتفريق بني البيانات الفرضية عنقسيم والتفرسقالت (ب
طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة 

 والبيانات الداعمة عن حلمة ميدان البحث وفقا لنوعها. املتوسطة

 موقع البحث  يف تفسري البيانات، تفسري البيانات اليت مجعه الباحث (ج
 كي يستطيع أن يفهمه.

 حتليل البيانات .2

ية الوصفي. وتعطي الصورة العامة بالطريقة االستنباطحتليل البيانات ب
يعين تستنتج اخلالصة بصورة عامة عن تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة 

 الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني.
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 اءات البحثإجر  -ز

 يف تنفيذ هذا البحث االجراءات هي:

 خطوات التقدمي -1
 املالحظة إىل موقع البحث (أ

 تشاور إىل احملاضر الناصح (ب

 تقدمي تصميم البحث العلمي (ج

 اقرتاح تصميم البحث العلمي (د

 

 خطوات اإلعداد -2

 تنفيذ ندوة اقرتاح البحث (أ

 استطالب رسالة إذن البحث إيل عميد كلية الرتبية (ب

 إذن البحث إىل موقع البحثإلقاء رسالة   (ج

 إعداد توجيه مجع البيانات (د

 خطوات التنفيذ -3

 اتصال اجمليبني واملخربين الكتشاف البيانات (أ

 مجع البيانات مالئما بأسلوهبا (ب

 ترتيب وحتليل البيانات مالئما بأسلوهبا (ج

 خطوات التقرير -4

 استشارة مع حماضر املرشد لتصحيح البحث وترتيب حاصل البحث


