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 الباب الثالث
 منهج الدراسة

 

 الدراسةو مدخل نوع  -1

تعليم عن  صوتية عن دراسة (Filed research) ةنوع الدراسة هو الدراسة ادليداني
 Anakمن أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية اللغة العربية لدى التالميذ 

Sholeh Mandiri  أما مدخل هذه الدراسة ابستخدام حتليل الوصفي . بنجرماسني
من أصول تعليم اللغة العربية لدى التالميذ الكيفي يستعمل ليحفر البياانت عن 

ليحفر  "Software Praat"الربانمج اجلاهزة اليت تسمى ب  ابستخدامو  .العرب
ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية  التالميذ من أصول العرب يف خصائص البياانت عن

Anak Sholeh Mandiri  من انحية الصوتية بنجرماسني. 
 

 ميدان الدراسة  -2

ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية مناسبة ابدلوضوع أن ميدان يف هذه الدراسة هو 
Anak Sholeh Mandiri  بنجرماسني. 

 

  الدراسة ذايت -3

من أصول  فصل الثاينال تالميذ سبعةهو مدرستا اللغة العربية و  الدراسة ذايتإما 
 .بنجرماسني  Anak Sholeh Mandiriالعرب يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 
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 البياانت ومصادرها -4

 البياانت ( أ

 البياانت الرئيسية (5

 اليباانت الرئيسية يف هذه الدراسة هي: 
من أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية تعليم اللغة العربية لدى التالميذ  -5

 بنجرماسني.  Anak Sholeh Mandiriاإلسالمية 

خصائص التالميذ من أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية  -2
Anak Sholeh Mandiri  .بنجرماسني من انحية الصوتية 

 الذين يقرؤون مفردات. التالميذ من أصول العربالتسجيل عن أصوات  -3

 

 البياانت الثانوية (2

 يف هذه الدراسة هي: الثانويةاليباانت أما 
  Anak Sholeh Mandiriادلدرسة االبتدائية اإلسالمية التاريخ عن  -5

 .بنجرماسني

 Anakأحوال ادلدرسني وادلدرسات يف ادلدلرسة االبتدائية اإلسالمية  -2

Sholeh Mandiri  بنجرماسني. 

 Anakادلدرسة االبتدائية اإلسالمية يف  من أصول العرب أحوال التالميذ -3

Sholeh Mandiri  بنجرماسني. 

  Anak Sholeh Mandiriأحوال رئيس ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية  -4
 .بنجرماسني

 
 



507 
 

 

 مصادر البياانت ( ب

 من : احثة مصادر البياانت يف هذه الدراسةوجدت الب
من أصول العرب يف التالميذ  سبعةو  مدرستا اللغة العربية ادلستجيبون: -5

من  بنجرماسني  Anak Sholeh Mandiriادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 
  .فصل الثاين

ادلخربون: رئيس ادلدرسة وادلدرسني وادلدرسات وادلوظفون وادلوظفات يف  -2
 .بنجرماسني  Anak Sholeh Mandiriادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 

 رتباط ابلدراسة.الواثئق يعين مجيع الواثئق اليت ذلا ا -3

 

 أساليب مجع البياانت -5

 ادلقابلة -5

وبعض ادلخربون لتوجيد البياانت الىت  ادلستجيبونادلقابلة هي إتصلت الباحثة مع 
خصائص التالميذ من أصول  حفر البياانت عنتستعمل لت 88يناسب ابلدراسة.

 Anakادلدرسة االبتدائية اإلسالمية والبياانت الثانوية عن  العرب من انحية الصوتية

Sholeh Mandiri  .بنجرماسني 
 

 ادلالحظة  -2

ستعمل ليالحظ . هذه ت89ادلالحظة هي مالحظة وتسجيل مرتبة عن عرض البحث
من أصول العرب يف ادلدرسة لدى التالميذ أي أنشطة التعلم تعليم اللغة العربية عن 

 .بنجرماسني  Anak Sholeh Mandiriاالبتدائية اإلسالمية 
                                                 
88
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 الواثئق -3

 Anak Sholehادلدرسة االبتدائية اإلسالمية الثانوية عن تستعمل لتحفر البياانت 

Mandiri  .بنجرماسني 
 

 حتليل البياانتأسلوب  -6

 و  Miles جهندل ةعبات يه ،اهتدجو  يتلاحتليل البياانت  ةثحابلا تكلس
Hubberman،  ىأر Miles  و Hubberman  حتليل البياانت يف ةطشنألا نأ 

 ،تانايبلا لمكت ىتح ثحبلا تاقبط نم ةقبط لك يف ةر متسمو  ةيلعافت
 طوات يعين :خلاف

شياء الرئيسية ألعملية تلخص ا هوو  (Reduksi Data) تانايبلا ضيفنت  -5
يسهل  ىتوضوع البحث حمبتتعلق  يتهمة الدلمور األا ىلإ اهتركيز و  اهواختيار 
 .البياانت معجلالباحثة 

أو ابلعمود  ريالبياانت ببيان قص ميأي تقد (Data Display)  عرض البياانت  -2
 . الطبقةبني وابلصلة

 ،(Verification & Conclusion Drawing) أخذ االستنباط والتحقيق  -3
 90لة.سأدلديد احت يفسئلة ألاجابة إلالباحثة  استخدامها

 
 هيكل الدراسة -7

 أما هيكل الدراسة يف هذه الدراسة حيتوي على مخسة أبواب هي:

                                                 
90

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2013), h. 337 
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الباب األول: ادلقدمة تتكون من خلفية الدراسة وحتديد الدراسة وأهداف 
 الدراسة والتعريف العملي وفوائد الدراسة والدراسة السابقة. 

تعليم اللغة العربية ومفهوم التالميذ  الباب الثاين: اإلطار النظري تتكون من
 . ومفهوم الصوتية

ج البحث نوع ومدخل الباب الثالث: إجراءات الدراسة تتكون من منه
البحث، تطوير منوذج التعليم، فًتة البحث، موقع وعينة البحث، أداة الدراسة، حتليل 

 أداة الدراسة، رلتمع الدراسة وخطوات الدراسة.
الباب الرابع: التفسري والتحليل تتكون من احلالة السابقة، تطوير النموذج، 

 حتقيق النموذج، نتيجة لتجربة النموذج.
امس: ملخص نتائج الدراسة والتوصيات تتكون من ملخص، الباب اخل

 نتائج الدراسة، التوصيات، ادلراجع وادلالحق.
 

 


