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 الباب الثالث 

 البحث  منهج

 

منهج  التطوير،  حيتوي  منوذج  البحث،  منهج  على  تنفيذ   البحث  وخطوات 

البحث، وجمتمع البحث وعيتنه، والبياانت ومصادرها، وأدوات اجلمع البياانت، وأسلوب  

 حتليل البياانت،. 

 منهج البحث  .1

والتجريب،   التطويري  منهج  على  والكمي  الكيفي  البحث  هذا  يستند 

عملية  هو  والتجريب  لألطفال.  األغاين  إلنتاج  عملية  هو  التطويري  املنهج 

ية األغاين لألطفال لرتقية ثروة املفردات مبدرسة االبتدائية رشيدية  ملعرفة صالح

 اخلالدية آمونتاي كليمانتان اجلنوبية. 

 منوذج التطوير .2
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وهو وصفي يدل     Prosedural Modelالباحثة منوذجيا إجرائيا    تستخدما

رت الباحثة وسيلة  فلذلك طو    1على خطوات معينة البد اتباعه إلنتاج النتاج.

 التعليمية يف تعليم اللغة العربية من خالل املراحل األتية: 

 مرحلة اإلعداد اليت  تتكون من عدة مراحل وهي: -أ

ختطيط التطوير خطة اإلنتاج احملصولة. وهدف هذا التطوير  -1

اللغة   لتعليم  استخدامها  تستطيع  اليت  األغاين  حصول  هو 

ضع هذه تو العربية خاصة لرتقية ثروة املفردات العربية للتالميذ 

 األغاين يف ابور بوينت. 

التعليمية   -2 وسيلة  األساسية.  تطوير  مبراحل  تناسبها  اليت 

مدرسة   ت أخذو  يف  املدروسة  الكتاب  من  املادة  الباحثة 

إسالم  االبتدائية   آمونتاي هو كتاب رشيدية خالدية  نورمال 

العربية مل االبتدائيةاللغة  العربية  درسة  اللغة  نتعلم  طبعة امل  هيا 

ا. وهذه الوسيلة تكون األغاين العربية لألطفال حتتوي إرالجن

 من سبعة األغاين.

 
1 Seyiosari, Ponaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, cet 2, (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 228-230. 
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وحتكيمه   -3 التعليمية  وسيلة  إعداد  عملية  وهي  التنفيذ  مرحلة 

 وحتسينه. حتسني وحتكيم األغاين من اخلرباء.

 خطوات تنفيذ البحث  .3

البحث ابستخدام   تنفيذ  ل    Reserch & Developmentتكون خطوات 

Sugiono    وجتربة  يعين معني  إنتاج  على  للحصول  املستخدام  البحث  منهج 

 2فعالة كما يلي:

 

الباحثة يف خطوات التنفيذ خبمس اخلطوات فقط لضيق الوقت  تملكن قا

 لتحصيل واالنتفاع على هذه الوسيلة، والبيان كما التايل:وسرعة ا
 

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 297. 
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الباحثة إجراء املالحظة واملقابلة مع املدرس   تنحتليل االحتياجات، وكا (أ

املستخدمة  التعليمية  واملادة  الطالب  خصائص  ملعرفة  العربية  اللغة 

والكتاب التعليمي املستخدام وطريقة تعليمها والوسائل املستخدمة لتعليم 

عملية   املدرس يف  تواجه  اليت  واملشكالت  اختبارها  وطريقة  العربية  اللغة 

خصوصا   مضموهنا  التعليم.  ملعرفة  املستخدمة  الوسيلة  مبالحظة 

 وخصائصها.

جتمع   (ب  أن  الباحثة  تبدأ  احتياجات  لتحليل  واملعلومات،  البياانت  مجع 

 املعلومات والواثئق املتعلقة بوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية. 

ابملصاد  (ت  التعليمية  وسيلة  بتطوير  يتم  وهذا  التعليمية،  وسيلة  ر  تطوير 

الباحثة.    األساسية عينتها  واملتعلقة طو  اليت  اجلديدة  الوسيلة  الباحثة  رت 

مث  للتطوير.  ماحيتاج  بزايدة  وهو  املدروسة  الكتاب  من  التعليمية  ابملواد 

 بيان إنتاج الوسيلة املطورة لسهولة اخلرباء يف مالحظته وحتكيمه. 

اخلرب   (ث  من  وسائل    اءالتحكيم  حيث  من  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف 

وسائل ال الباحثة  ترسل  املفردات،  تعليم  يف  لألطفال  تعليمية كاألغاين 

اخلبي  إىل  لألطفال  ليقوم    ين التعليمية كاألغاين  العربية  اللغة  تعليم  يف 
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واإلرشادات  االقرتاحات  وإعطاء  والتقومي  مايتعلق   ابلتحكيم  سواء كان 

 .مبفرادات األغاين و بربانجمها

اإلنتاج   (ج بتصحيح  وتكون  املوجودة التحسني،  والنقاص  األخطاء  من 

 حسب التحكيم من اخلرباء.

رتحات اخلرباء ومدرس اللغة العربية ورئيس اإلنتاج النهائي وهو حبسب اق (ح

. مث يستخدم الوسيلة التعليمية يف التعليم اللغة العربية لرتقية ثروة  املدرسة

 املفردات. 

 

 جمتمع البحث وعينته  .4

أما اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع التالميذ يف مرحلة االبتدائية الفصل  

الدراسي األول مبؤسس معهد رشيدية خالدية آمونتاي بكليمانتان اجلنوبية يف  

م حيث عددهم أربعة وستون، الذي يتكون  2020/2021السنة الدراسية  

ثلثة وثالثني طالبا يف فصل األول   )أ( و  من فصلني، كل فصل يتكون من 

الباحثة من   أخذت  فهي  البحث  عينته  وأما  وثالثني يف فصل )ب(.  واحد 

 التالميذ يف فصل األول )أ( و)ب(.  

 البياانت ومصادرها  .5
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األغاين  تطوير  عملية  من  الباحثة  ستجمع  اليت  البياانت  مصادر  إن 

رشيدية اخلالدية آمونتاي   نورمال إسالم لألطفال وجتربته يف  مدرسة االبتدائية

ومصدر كلي البشري  مصدر  مها  مصدرين،  إىل  ينقسم  اجلنوبية  مانتان 

يت البشري  املصدر  تالميذ الواثئقي.  االبتدائية    مثل يف  إسالم مبدرسة    نورمال 

مثل يف األغاين رشيدية اخلالدية ومدرسوا العربية فيه. أما املصدر الواثئقي يت

 اخلرباء.  تحكمت و حسناملطورة اليت قد 

 أدوات مجع البياانت .6

ها الباحثة يف هذا البحث حلصول تستخدمأما أدوات مجع البياانت اليت ا

 ات التالية:و على درجة الصحة والثقة يف ميدان البحث فهي األد

 املالحظة -1

بني   التدريس  عملية  على  للوقوف  املالحظة  هبذه  تستخدم 

الحظ املرحلة  هذه  ويف  مباشرة.  الفصل  يف  والتالميذ    تاملدرس 

لصف األول من حيث ترقية استيعاهبم يف املفردات  الباحثة التالميذ ا

 العربية قبل استخدام األغاين املطورة وما بعدها.

 اإلستبانة  -2
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والبياانت   املعلومات  على  للحصول  مالئمة  أدة  اإلستبانة  يعترب 

واحلقائق املرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب 

عنه املاإلجابة  األفراد  عدد  قبل  من  واا  الباحثة   تستخدمعينني 

مدرسة   مدرس  أراء  عن  البياانت  جلمع  البحث  هذا  يف  اإلستبانة 

االبتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي عن األغاين املطورة.  

االبتدائية   مدرسة  لرئيس  االستبانة  الباحثة  البحث، ستعطي  يف هذا 

العربية. اللغة  ومدرس  آمونتاي   خالدية   تماقوكذلك    رشيدية 

 الباحثة االستبانة إىل اخلرباء لتحكيم وحتسني األغاين املطورة.  

 املقابلة  -3

استبي قاوهي  شفوي  املعلومات   تمان  مجع  خالل  من  الباحثة 

جلمع    استخدمت الباحثة املقابلة  والبياانت الشفوية من املفحوص.  

االبتدائية   مدرسة  يف  العربية  اللغة  مدرس  من  واملعلومات  البياانت 

خصائص الطالب واملادة    عنل إسالم رشيدية خالدية آمونتاي  نورما

تعليمها  وطريقة  املستخدام  التعليمي  والكتاب  املستخدمة  التعليمية 

والوسائل املستخدمة لتعليم اللغة العربية وطريقة اختبارها واملشكالت  

الوسيلة   مبالحظة  خصوصا  التعليم.  عملية  يف  املدرس  تواجه  اليت 
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ملعرفةامل خاصة    ستخدمة  وخصائصها  املفردات  مضموهنا  تعليم  عن 

 العربية وكيف أسلوب تعليمها والوسيلة اليت تستخدم يف تعليمها .     

 أسلوب حتليل البياانت .7

الباحثة   تمورة لألطفال يف تعليم املفردات. قاإلنتاج فعالية األغاين املط

 املالحظة واملقابلة واإلستبانة. وهذا حتليل البياانت:  

 حتليل البياانت من املقابلة -1

الباحث  ة بتحلي  ل البي  اانت م  ن املقابل  ة ملعرف  ة آراء املدرس  ني ع  ن  تم   قا

امل      واد التعليمي      ة أي املف      ردات العربي      ة يف املرحل      ة االبتدائي      ة فص      ل 

آمونت   اي و الوس   ائل  الدراس   ي األول مبؤسس   ة معه   د رش   يدية خالدي   ة

 التعليمية اليت ُتستخدم يف تعليمها.

 حتليل البياانت من اإلستبانة   -2

األغاين   تماق عن  اخلرباء  استبانة  من  البياانت  بتحليل  الباحثة 

حتليل   وكذلك  األغاين.  وتطوير  لتحسني  تستخدمها  حىت  لألطفال 

املدرسة   ورئيس  العربية  اللغة  املدرس  استبانة  من  بتدائية  االالبياانت 

 نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي.



65 

 

 

من   تستخدموا البياانت  حتصيل  لتقومي  املتغي  املعيار  الباحثة 

 االستبانة يف هذا البحث كما يلي: 

P= F
N

 x 100% 

 الدراجة كنسبة من مائة =    Pبيان: 

       F  = اجملموعة الذين خيتارون اإلجابة املعينة 

 N    = اجملموعة عدد العينة أو 

لصالحية  الكمي  فالتحديد  املقيس ميسافة مخس،  تستخدم  االستبانة  ملا كانت 

 األغاين العربية لألطفال املطورة كما اآليت: 

 النسبة الئونية الرقم
تقرير صالحية  

 املنتج
 البيان

 ممتاز % 100-% 90 1
صاحل الستخدامه ال حيتاج إىل 

 تعديل 

 جيد جدا  % 89-% 75 2
الستخدامه ال حيتاج إىل صاحل 

 تعديل 
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 صاحل الستخدامه حيتاج إىل تعديل  جيد  % 74-% 65 3

 مقبول  % 64-% 55 4
غي صاحل الستخدامه  حيتاج إىل 

 تعديل 

 انقص % 0-% 45 5
غي صاحل الستخدامه  حيتاج إىل 

 تعديل 

 


