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 الباب الثالث
 االبحث يةمنهج

 نوع ومدخل البحث - أ
. ىي باستخدام مدخل كيفيالبحث ئلة السابقة، أن مدخل ساملبناء على 
ألن و  1.، جيري الباحث حبثًا خبلفية طبيعية أو وفًقا للسياق احلايلدخلباستخدام ىذا امل

يف مدرسة دار املكرم الثانوية األىلية  ثيف ىذا البحث يبحث عن حدوث الذي حيد
وصفي ، أي حتليل احلقائق وعرضها  وىو نوع البحث املستخدمو . أجنَت موارا بريطو كواال

يونج، البحث الوصفي ىو قال ميل2بشكل منهجي حبيث يسهل فهمها واستنتاجها.
 ىذا ألنو 3البحث الذي مجعت البيانات يف شكل الكلمات، والصور، وليس األرقام.

 4اإلحصاءات. بإجراءات ليس إكتشافو ينال الذي البحث نوع أيضا ىو البحث
 تصميم البحث - ب

مدرسة دار يعٍت: بريطو كواال منطقة  يف ارساملدإحدى يف البحث ىذ اسينفذ 
: مراحل ثالثة علىالدراسة  ىذهأجرية وقد  را بريطو كواالاملكرم الثانوية األىلية أجنَت موا

 النهائية.املرحلة والتنفيذ التخطيط 
وفقا لناسوتيون، يف البحث الوصفي ىناك ثالث مراحل من خالل الذىاب، وىو 

املراحل وتلك  5أن يكون تكليفا قبل امليدان، على العمل امليداين وبعد النهائى امليدان.
 :ىي كما يلي

                                                           
1
 Lexy J Moleong, Metodolog Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 4  

2
 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hal. 5-6 

3
 Lexy J Moleong, Metodolog Penelitian Kualitatif, hlm. 6 

4
 Syamsudin, Viasmaia S. Damayanti, Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. III, hlm. 73 
5
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung, PT. Alfabeta, 

2008), hlm. 373-374 



72 

 مرحلة التخطيط -1
دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو   اختيار امليدان، خيتار املدرسة -أوال
 كواال.

البحث، لرئيس املدرسة واملدرسُت ىناك، وخاصة عمال تقريبا لعمل  -ثانيا
 مدرس اللغة العربية.

دار املكرم الثانوية  مدرسة إجراء التقييم امليداين، لتناسب مع الطلبة يف -ثالثا
 كموضوع من البحث.األىلية أجنَت موارا بريطو كواال  

 مرحلة التنفيذ -2
لثانوية األىلية أجنَت دار املكرم اعمل املالحظات مباشرة إىل مدرسة  -أوال

على دور املدرس يف تعزيز قدرات الطلبة يف قراءة اللغة العربية، موارا بريطو كواال 
 اليت تنطوي على بعض املخربين حلصول البيانات.

 دخول امليدان، دبالحظة من األنشطة التعليم اللغة العربية للطلبة يف -ثانيا
  موارا بريطو كواال.دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت مدرسة

 . القراءة قدرةليعرف صف احلادي عشر الطلبة  اإلختبار لدىتنفيذ  -ثالثا
  .الطلبةوبعض  ومعلموناملدرسة رئيس مع  مقابلة -رابعا

 مرحلة النهائي -3
 .امليدانيف توجد اليت البيانات جيمع كل  -أوال
 البيانات.حتليل  -ثانيا
 االستنتاج.رسم  -ثالثا
 التقاريرإعداد  -رابعا
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 ذات البحث  -ج
دار صف احلادي عشر يف مدرسة الالطلبة مجيع  وىو البحثىذا يف  والذات

 طلبة أربعة ومخسُتبريطو كواال، عددىم  املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا 
 موضوع البحث -د

ا باللهجات احمللية يف مهارة واملوضوع يف ىذا البحث يعٍت دراسات صوتية وعالقته
رم الثانوية األىلية أجنَت موارا دار املكصف احلادي عشر يف مدرسة الالقراءة لدى طلبة 

 بريطو كواال.
 البيانات ومصادرها - ه

 البيانات  -1
 .والثانويةاألساسية البيانات مها نوعان البحث ىذا يف البيانات أما 

 :ىي األساسيةوالبيانات 
 صف احلادي عشر يفاليف القراءة اللغة العربية لدى طلبة  الصوتية األخطأعن  ( أ

دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال، يوجد من املقابلة  مدرسة
 واملالحظة الذي عمل الباحث إىل بعض الطلبة.

صف احلادي الة يف القراءة اللغة العربية لدى طلبعن أشكال األخطأ الصوتية  ( ب
دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال، يوجد من  مدرسة عشر يف
 .الذي عمل الباحث إىل بعض الطلبة والتوثيق املالحظة

صف اللدى طلبة ج( عن عالقة أخطأ الصوتية يف القراءة باللهجات احمللية 
جنَت موارا بريطو كواال، يوجد دار املكرم الثانوية األىلية أ مدرسة احلادي عشر يف

 .من املقابلة واملالحظة الذي عمل الباحث إىل بعض الطلبة
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 والبيانات الثانوية وىي:
 حملة عامة عن تلك املدرسة ووضعها. ( أ

 حملة عامة عن عملية الطلبة يف وقت االسًتاحة. ( ب
 املصادر -2

 يف ىذا البحث كان مصادر البيانات، ىي:
 بونياملستج ( أ
 طلبة. صف احلادي عشر جمموعها أربعة ومخسُتالىف  ملستجيبون ىم مجيع الطلبةا

 املخربين  ( ب
  .املخربين ىم رئيس املدرسة والطلبة واملدرسون اللغة العربية يف تلك املدرسة

 لوثائق ج( ا
الوثائق ىي البيانات اليت حتتفظ هبا املدرسة الستكمال البيانات املوجودة 

 قراءة اللغة العربية من ناحة نطق احلروف اجهجائية، مثل خاصة البيانات يف
   قيمة الطلبة يف تعليم اللغة العربية. 

 أساليب جمع البيانات -و
أما أساليب مجع البيانات اليت استخدمها الباحث يف ىذا البحث للحصول على 

 درجة الصحة والثقة يف ميدان البحث،  على النحو التايل:
 املالحظة -1
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حظة ىي تركيز االنتباه على األحداث واألسباب. أما مالحظة العلمي املال
ىي تركيز االنتباه على األسباب واألحداث أو الشيئ باملقصود تفسَتىا، 

 6اكتشاف اسباب عواملها، والتحديد القواعد ترتيبها.
 إىل امليدان لرؤية/ملراقبة مباشرة احلال، الباحث مباشرةيف ىذا 

دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو  مجيع املشاكل يباحث، يعٌت ىف مدرسة 
ويالحظ الباحث أنشطة التعليمية خاصة اللغة العربية يف مادة القراءة.  كواال، 
 .عند عملية تعليم اللغة العربية. وسائل ومرافق املدرسة بشكل عامالطلبة وانتباه 

 املقابلة -2
املقابلة وىي أسلوب مجع البيانات املستعملة من خالل األسئلة واألجوبة 
مباشرة دبصادر البيانات. وهبذا احلال قال مارغونو أن املقابلة آلة جلمع البيانات 

واألجوبة لسانا أيضا، وعالمة األوىل من من املخربين بأسلوب طرح األسئلة لسانا 
 7املقابلة ىي مباشرة اتصال وجها بوجو بُت حبث املعلومات ومصادر املعلومات.

مات من ىو احلوار الذي جعل املقابلة حلصول معلو وكما قال سوىرمسي أركونتو 
 8املقابالت.

يف ىذه احلالة جيرئ الباحث املقابالت مباشرة مع رئيس املدرسة واملعلمُت 
القضايا املتعلقة اللغة العربية من أجل احلصول على معلومات أكثر تعمقا حول 

 باملدرسة والعملي املدرسي وعملية التعلم وغَت ذلك
 التوثيق -3
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أما أريكونتا قال  حبث النوعي ىناك مصادر البيانات من الوثائق والصور.
أسلوب التوثيق ىي يبحث البيانات بأحوال املتنوعة كالكتابة، والنسخة، 

  9والكتاب، واجلريدة، واجمللة، وغَت ذلك.
مجع الباحث أيضا البيانات من خالل وثائق يف املدرسة، مثل نتائج الطلبة 

 يف مادة اللغة العربية وغَت ذلك.
أسلوب جمع  مصادر البيانات البيانات رقم

 البيانات
 

1. 
  الصوتية يف مهارة القراءة البيانات عن األخطأ

 الطلبة
 

 الصوتية يف مهارة القراءة البيانات عن أشكال األخطأ بلة والتوثيقاملقا
 الصوتية يف مهارة القراءة األخطأالبيانات عن حتليل 

 
2. 

أحوال عن تعليم مهارة القراءة يف مدرسة دار املكرم 
 الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال

  واملعلمُت الطلبة
 الحظةامل

 
 

 
3. 

املباين يف مدرسة دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت أحوال 
 موارا بريطو كواال

  املوظف اإلداري
 
 

 توثيقال
تصوير عام عن موقع يف مدرسة دار املكرم الثانوية 

 األىلية أجنَت موارا بريطو كواال
 املوظف اإلداري

بيانات عدد الطلبة واملوظفُت اإلداريُت واملعلمُت يف 
 ملكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواالمدرسة دار ا

 املوظف اإلداري

 املوظف اإلداريجدول الدروس يف مدرسة دار املكرم الثانوية األىلية 
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 أجنَت موارا بريطو كواال
 
 أسلوب تحليل البيانات - ز

لتحليل البيانات يف ىذا البحث، استخدام الباحث حتليل البيانات من شكل 
 الذي اشتمل على ختفيض البيانات (Miles dan Hiberman) برمانميلس وىو 

(Reduktion Data)  تقدمي البيانات(Display Data)  االستنتاج(Conclusion drawing) 

 10.(Verification)واملراجعة 
  (reduksi data)ختفيض البيانات  -1

ختفيض البيانات ىو الذي اشتمل على صورة فكرية يف مكان البحث، 
إعطاء اإلشارة وصنع املالحظة عن البحث. والباحث يف ىذا البحث ختفيض 

صف الالصوتية يف مهارة القراءة لدى طلبة  األخطأتحليل مجيع البيانات املتعلقة ب
 رسة دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال.احلادي عشر يف مد

  (Display Data)تقدمي البيانات  -2
تقدمي البيانات الذي اجتمعت وحيلت قبلها بطريقة التقدمي البيانات مث وصل 

 .بُت الظواىر عند حتليل البيانات
 االستنتاج واملراجعة -3

راجع إذا كانت البيانات االستنتاج على البيانات الذي حصلت ونفذ امل
  عاضده حىت يكون البيانات الصحيحة.
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بعد ختفيض البيانات الواردة،يعرض الباحث البيانات اليت تعترب ذات صلة وجدير 
يف ىذا البحث. وبعد تقدمي البيانات، حاول الباحث لفهم وتفسَت البيانات واالستنتاج 

لهجات احمللية يف مهارة القراءة الصوتية وال األخطأيف ىذا البحث حىت حيصل حتليل 
صف احلادي عشر يف مدرسة دار املكرم الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو  اللدى طلبة 

يستعمل الباحث حتليل البيانات قبل يدخل امليدان ومدة  ألن ىذا البحث كيفيا، كواال.
11.(Nasution)يف امليدان حىت خيلص يف امليدان، كما عرفو ناسوتيون 
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