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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 ةحثابحث وموقع البحث وخضور البلحيتوي ىذا الباب الثالث على مدخل ا

الطريقة ربليل البياانت وتفتيش صحة البياانت ومصادر البحث والطريقة مجع البياانت و 

 ومراحل البحث.

 مدخل البحث وتصميمه . أ

 مدخل البحث ( أ

ألهنا  بحث الكيف،التخدم يف ىذا البحث ىو حث ادلسإن مدخل الب

 1.ونتيجتها معلومات نفدات البياانت اليت ربتاج إليها الباحثة تكون على الكيفية

ىو البحث الذي يهدف إىل اكتشاف ادلظاىر عن طريق صادق بحث الكيفي الو 

ابخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع البياانت من خلفية الطبيعية  واقعي وشاملي ومناسب 

بحث الكيف إىل الينقسم و  2كمصدر مباشر أبدوات البحث الرئيسية نفسها.

  3بحث ادلكتب.البحث ادليدان و القسمُت مها 
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حبث الكيف ىو مدخل البحث الذي وصف وتفسَت  أن   وفقا لسوكاردي

ث يف ىذه احلالة فهو اإلجابة من األسئلة اجياد البح 4ادلوضع وفقا دلا وجود عليو.

اليت توجد يف العقل البشر تظهر ادلسئلة وربتاج حلها. البحث اعضاء الرئسية العلوم 

ويهدف دلعرفة تعمق احلياة. مث البحث ىو النشط العلمي اإلكتساب ادلعرفة الصدق 

م والتعميمات تتكون من البياانت وادلفاىعن ادلسائل. ادلعرفة ادلكتسبة من ادلدرسة 

 5والنظارية اليت سبكن اإلنسان لفهم الظوار وحل ادلشاكلو.

 تصميم البحث ( ب

صميم ىذا البحث ىو التصميم الوصفي أسلوب يف حالة البحث كمجموعة ت

 ىورأ 6من البشر وكائن وشرط ونظام الفكر أوفئة األحداث يف حبث احلاضر.

سومادي سورايبراات أن البحث الوصفي ىو ادلدخل الذي يتم عن طريق احلس بطريقة 

 7منظمة واقعية وصادقة عن ادلظاىر وصفات اجملتمع أوالدائرة ادلعينة.

الوصفي التقدمي صورة واضحة ودقيقة عن  وكان اذلدف الرئيسي للبحث 

تطبيق تعليم عن واألىداف من ىذا البحث ىي للوصف  8ادلادة أو الصورة حبثت.
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ادلدرسة يف لدى طالب الصف التاسع تصنيف أندرسون  مهارة القراءة دبدخل

، فتصميم البحث ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج

ادلناسب ىو يصميم الوصفي. و التصميم الوصفي و طريقة البحث الذي حاولت 

بنسبة عليو، فيهدف لتصور بنظام احلقائق إىل تصوير الشيئ أو اإلنسان قيد الدراسة 

  9وخصائص الكائن ربت الدراسة ادلناسبة.

بعد أن تبحث الباحثة من مسائل البحث وأىداف البحث وفوائد البحث 

فيمكن أن تستخدم الباحثة يف كتابة ىذا البحث بتصميم الوصفي. البحث الوصفي 

شكالت اعتمادا على ىو البحث الذي يسعى إىل التصوير والتعبَت عن حل ادل

 10البياانت.

مث تبحث الباحثة يف ىذا البحث البياانت اليت تتعلق بعملية التعليم اللغة 

لدى طالب الصف تصنيف أندرسون  تطبيق تعليم مهارة القراءة دبدخلالعربية وىي 

للعام  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونجيف التاسع 

 م.2019/2020الدراسي 
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 موقع البحث . ب

مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار مستخدم يف ىذا البحث ىو موقع البحث 

 تطبيق تعليم مهارة القراءة دبدخل. والبحث عن الفالح سومربكمفول تولونج أجونج

 . وأسباب إختيار ىذه ادلدرسة دلكان البحث كما يلي:تصنيف أندرسون

تطب ق فيها عملية تعليم مهارة القراءة دبدخل التصنيف ىذه ادلدرسة ألن   ( أ

 أندرسون

اإلصلازة الكثَتة ادلتفو قة مثل احلصول بطل على ألن  ىذه ادلدرسة سبلك  ( ب

 مسابقة اخلطابة اللغة العربية

 ألن  ىذه ادلدرسة سبلك وسائل تعليم ادلميزة  ( ج

 ةضور الباحثح . ج

وادلنف ذ  الباحثة ادلخططة معقد جدا. ألن  بحث العلمي ىو الزلل الباحثة يف 

خضور الباحثة يف ادليدان مهم  11جلمع البياانت وربليلها حىت أخَتا إىل نتائج البحث.

جدا. ويتصور اخلضور الباحثة ابلوضحفي تقرير البحث وتكون الباحثة مشًتكا غَت 

 12يف ادليدان. ةحثامباشرة. ويف ىذا البحث يعلم ادلخرب حضور الب
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian,... hlm. 121. 
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ادلتوسطة للحصول البياانت دقيقة يف ىذا البحث, زبضور الباحثة يف ادلدرسة 

للحصول البياانت الكثَتة، يف ىذا  اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج

البحث الكيف الباحث تستخدم أسلوب البحث ادليدان. أثناء العمل ادليداين يلعب 

األداة الرئيسية ىي بياانت ألن  يف حبث الكيفي الباحثة دورا كأداة رئيسية يف مجيع ال

 13البشر.

ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج الباحثة يف ادلدرسة  تضر وح

 انت، وزبتار الباحثة كما يلي:مخسة مرات لتناول البيا أجونج

 م.2019نوفمرب  28ادلالحظة يف ادلدرسة يف التاريخ  ( أ

 م.2019نوفمرب  29يف التاريخ  وانئب رئيس للمنهج ادلقابلة مع ادلدر س ( ب

 م.2019نوفمرب  30ادلقابلة مع الطالب يف التاريخ  ( ج

 م.2019ديسيمرب  10لتناول الوثيقة يف التاريخ  ( د

 م.2019ديسيمرب  11لتفتيش صحة البياانت يف التاريخ  ( ه
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 مصادر البيااتت . د

الذي حصول على البياانت. إذا  البحث مدارمصادر البياانت يف الدراسات ىو 

و ىو البشر و دبالحظة مث مصادر البياانتو األشياء مث مصادر البياانت قابلةمجع البياانت دب

 14أو احلركة أو شيئ من العممليات بوثيقة مصادر البياانتو ىو صورة وتوثيق وجريدة.

 15مصادر البياانت ىي مصادر من أين البياانت احلصول.

 نوعان فيما يلي: ومصادر البياانت

 مصادر البياانت األساسية ( أ

 مدرسوىناك أيضا  16ىي البياانت احملصولة من ادلبحوث عنو بطريق مباشر.

ادلصادر الذي جيب عن األسئلة الباحثة كل األسئلة ادلكتوبة والشفوية. وزبتار الباحثة 

اللغة العربية  ةومدر س إمسو األستاذ سلتار لطفي البياانت األولية انئب ادلدرسة للمنهج

ج إمسهم فاريس و دكي -فصل التاسع والطالبإمسها أستاذة ىارتيك نور األكمال 

 .و زلفي و نور عيدا
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 مصادر البياانت الثانوية ( ب

 17ىي البياانت اليت ربصلها الباحثة من ادلبحوث عنو بطريق غَت مباشر.

البياانت الثناوية ىي البياانت اليت مت مجعها ألىداف إىل جانب حل ادلشكلة يف 

تناول اليد. يف ىذا البحث مصادر البياانت الثنوية ىي األدب وادلقاالت واجملالت 

وادلواقع على اإلنًتنت ذات الصلة ابلبحث الفعل. اإلضافة إىل البياانت األولية، فإن 

ل الباحثُت ىو مصادر البياانت الثنوية، والبياانت تستخدم من قبمصدر البياانت 

الثنوية تتيم احلصول عليها من خالل سلتلف ادلصادر ىي أدبيات ادلقال ادلواقع ذات 

 الصلة على اإلنًتنت مع البحوث اليت أجريت.

 الطريقة مجع البياانت . ه

اإلجراء ادلنهجي ومعياري أىم مرحلة يف الدراسة ىي مجع البياانت، وىو 

طريقة مجع البياانت ىي جزء من أدوات مجع البياانت اليت تعُت  18صول البياانت.للح

النجاح أو الفشل الدراسة. يف مجع البياانت من انحية النظرية، زو مراجعة األدبيات اليت 
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أىداف من طريقة مجع البياانت  19ىي من خالل قراءة الكتب و األدب أو األخري.

 20كسب احلقائق احملتاجة.ىي اإلجرائي ادلنهجي والقياس ل

 اليت تستخدم الباحثة جلمع البياانت فهي كما يلي:أما الطريقة 

 طريقة املالحظة املتشاركة ( أ

 21ىي طريقة قام هبا ادلالحظة موضوعات مبحوثة مباشرة أم غَت مباشرة.

ىي طريقة ادلتشاركة يف ربصيل البياانت الذي تعمل جبعل  طريقة ادلالحظة ادلتشاركة

اإلمكان إىل ما يفعلو الناس والستمع إىل ما ادلالحظة وتستمع بعناية أكرب قدر 

 22يقولونو وشارك يف ما يقولون.

ابستخدام احلواس الست، مثل  تعليم اليوميادلالحظة أي مشاىدة أنشطة ال

اللسان واجللد وما أشبو ذلك. والغرض من البصر والفم و العُت واألذن والشعر و 

طريقة ادلالحظة ىو الطريقة مجع البياانت اليت تستفاد جلميع البياانت البحث 

ادلالحظة ىي األسلوب الذي يعمل بو الباحثة  23ويستطيع الباحث أن يالحظها.
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بطريقة ادلالحظة التامة والكتابة ادلرتبة. ويرجي للباحثة عند ادلالحظة أن يالحظ 

 24صديقا وليس فيو كذااب.

إن طريقة ادلالحظة يف ىذا البحث العلمي قد استعملها الباحثة لنيل 

البياانت الوجودة يف ميدان البحث ادلتعلقة كالت الطالب يف فهم مهارة القراءة. 

وىذه ادلالحظة تسَت بطريقة منتظمة ومقتصدة ابألدوات البصرية على ادلظاىر 

 يستعملها الباحث فهي اإلرشادات للمالحظة. وىذه الوقعية. وأما األدوات اليت

الطريقة تستخدمها الباحثة يف نيل البياانت عن حلة البيئة والطريق اليت تستخدمها 

ادلعلم يف عملية تطبيق تعليم مهارة القراءة ميدخل تصنيف أندرسون يف الصف السابع 

خبضور  ونج أجونجادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول توليف 

نفسها وتشهد عملية تطبيق تعليم مهارة القراءة ميدخل تصنيف أندرسون وتكتب 

 الباحثة ما فعل ادلعلم يف الفصل.
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S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 

106. 



45 
 

 وتستخدام الباحثة جلمع البياانت يف ادليدان كما يلي:

مهارة القراءة دبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب الصف تطبيق تعليم ال ( أ)

وسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج ادلدرسة ادلتيف التاسع 

 .أجونج

كفاءة تعلم ادلهارة القراءة دبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب ال تتم ( ب)

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول يف الصف التاسع 

 .تولونج أجونج

شكالت تعليم مهارة القراءة دبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب ادل ( ج)

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول يف االصف التاسع 

 .تولونج أجونج

 طريقة املقابلة املتعمقة ( ب

ادلقابلة ادلتعمقة ىي شكل مجع البياانت اليت يتم األكثر استخداما يف 

ول على مجع البياانت بوسيلة زلدثة وزلورة البحث النوعي. ىي إحدى طريقة للحص

ادلقابلة ىي احملادثة   25مع موضوع البحث. وىذه الطريقة تقع بُت األسئلة واإلجابة.
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Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hlm. 64. 
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اليت يستخدف مشكلة زلددة وعملية استخالص ادلعلومات عن طريق الفم حيث 

 شحصُت او اكثر للتعامل جسداي.

وي الذي يشبة احلوار التعامل الشفنعرف ادلقابلة بطريقة التسهيل وىي نوع 

ويهدف إىل نيل ادلعلومات. وىي ادلناىج جلمع البياانت اتصاال ابدلباشرة بُت الكاتب 

 26وبُت ادلوضوع.

خالل األسلوب ادلقابلة أجري الباحثة االتصال ادلباشر وادلناقشة مع ادلدر س 

تقدمي السؤال  كانو الطالب لتخصيل ادلعلومات من أسلوب مجع البيانتا اآلخر.  

ذلذا ادلوضوع حرية يف تركيز البحث وأجريت يف جوعادي ال قاس فيو. وبعد انتهاء 

ادلقابلة كان الباحثة جيعل نتائج ادلقابالت التجريدة سجال أساسيا ألجل ربليل 

 احلقائق. ىذه الطريقة يستخدمها الباحث يف اكتساب البياانت من:

توسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول دلدرسة ادليف امدر س اللغة العربية  ( أ)

 .تولونج أجونج

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح يف اانئب ادلدرسة للمنهج  ( ب)

 .سومربكمفول تولونج أجونج

                                                           
 .439(، ص. 2007، )قاىرة: دار النشر للجامعات، مناىج البحث يف العلوم النفسية والًتبويةرجاء زلمود، 26
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دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح يف اأربعة الطالب الصف التاسع  ( ج)

 .سومربكمفول تولونج أجونج

 طريقة الوثيقةال ( ج

الطرق تستعمل احلصول على تصوير انحية الفرد بوسيلة ىي إحدى من 

الوثيقة ىي ذبمع  27الكتابة والتوثيقات ادلكتوبة األخرى أو الذي يكتبو الفرد مباشرة.

ذبمع البياانت مع تنظر أو تكتب ادلعلومات ادلقدمة. تستخدم  28األدلة والتعليق.

والعملية من أغراض  عن نشط الذي تتعلق مع حالةىذه الطريقة لتحصيل البياانت 

 29البحث.

استخدام الباحثة ىذه الطريقة لنيل البياانت عن ادلعلمُت والتالميذ وادلنهج 

الدراسي من خطة التعليم والربانمج الدراسي صورة اجلانبية يف ادلدرسة. ذبتمع الباحثة 

لقة البياانت من موضف اذلجال اإلدارة منها ادلنهج الدراسي ادلستخدمة والعوامل ادلتع

 والعوامل ادلتعلقة ابدلدرسة وادلعلمُت.

و غإلحصاء البياانت. ابلواثئق سبكن الباحثة تستخدم الكلمات و الصور 

يف ىذا البحث تسعى الباحثة مجع البياانت من الواثئق ادلتعلقة ابألنشطة التعلمية 
                                                           

27
Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humaika, 2011), hlm. 143. 
28
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للعام الدراسي  ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونجابدلدرسة 

 م2019/2020

 5.5اجلدول 
 ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونجالوثقة يف ادلدرسة 

 الوثيقة منرة
 صورة ادلقابلة .1
 صورة ادلالحظة .2
 ربطيط الدراسي .3
 الكتاب العليمي اللغة العربية .4

 

 الطريقة حتليل البياانت . و

يل تتم التحليلها. ربليل البياانت ىو جزاء مهمة البياانت اخلام التكن منفعة إذا 

يف حبث العلمي، ألن بتحليل البياانت ميكن أن تعطي ادلعٌت ادلفيد يف حل مشكالت 

ربليل البياانت ىو عملية لتنظم النظام البياانت ويرتب إىل اخلط ة والفئات  30البحث.

 31ووحدات التسلسل األساسية.
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إن ادلعيار ألمهية البياانت يتعلق إبسهام البياانت ادلذكورة للمحاولة إىل إجابة 

بعد أن ذبمع البياانت فاخلطوة التالية ىي تنظيم البياانت وربليلها.  32مسائل البحث.

البياانت ىو عملية يف مطالعة البياانت وترتبيها ومجعها غرضا إىل أتليف وادلراد بتحليل 

 33ومحلها إىل أن تكون خالصة أو نظرية كنتيجة البحث.االفًتاض العملي 

تتجها الباحثة يف ربليل البياانت إىل التحليل الوصي، وتقوم ىذه الطريقة لوجود 

ادلعٌت وعالقة البياانت بعضها بعضا يف حاذلا كامال. وىي طريقة ربليل البياانت العملية 

لتحليل البياانت ه الطريقة ويستخدم الباحثة ىذ 34عن زلتوى معلومات من البياانت.

منها إختار البياانت وتقدمي البياانت وتلخيص أو  ومعرفة صحة ادلعلمات ادلضمونة فيها.

 ربقيق.

 (Reduksi Data) إختيار البياانت ( أ

واتساعا إختار البياانت ىو عملية التفكَت احلساسة اليت تتطلب ذكاء عاليا 

إختيار البياانت عملية يف إختيار و تركيز علي األمور ادلهمة.  35عمقا للبصَتة.
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), hlm. 210. 
33
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وطلبت الباحثة موضوعها وتصميمها. وتركة األمور اليت ال ربتاجها الباحثة. بعدىا 

 يف عملية مجع البياانت. فتعطي الباحثة عن تصوير، حىت لسهولة الباحثة

 (Penyajian Data/Display) تقدمي البياانت ( ب

ادلعلومات ادلنظمة اليت ميكن أن يؤخذ عنها االستنتاج رلموعة من  ىو

تقدمي البياانت ىو عملية تركيب اإلخبار أو ادلعلومات ادليسرة  36واختيار اإلجراءات.

لنيل تلخيص كالنتائج البحث واإلجراءات. اىداف من عملية تقدمي البياانت يعٍت 

لبياانت أن يتكمل رتب الناص ادلخلوصة من إختيار البياانت. يف ىذا تقدمي ا

 بتحليل البياانت الذي يتكزن من نتيجة ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة.

 (Kesimpulan dan Verifikasi) التلخيص أو التحقيق ( ج

خيص على ربصيل التفسَت والتقييم. وعمل التلخيص ىو تقدمي التل

اخلاسبة نشاط اإلفصاحات التلخيص أو التحقيق تستند على البياانت مقدم, و ىو 

من نتائج البحث مازال حاجة إلختبار صحة اليت الظهور من البياانت. إذا نتائج 

 من ىذا التلخيص أقل القوي فتعُت لتنفيذ التحقيق البياانت.
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Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16. 
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ادلقابلة ويقابل أيض ادلالحظة و  بُتعملية التحقيق البياانت بيقابل البياانت 

التحقيق لتأكد دق ة  مع ربصيل مصادر البياانت األخرى. ولذلك أىداف من

أما نتائج يف ىذا البحث يتكون من البحث الكيفي أو اإلفًتاصية أو  37البياانت.

 النظرايت.

م الباحثة ابلتدقيق منذ أول العملية يف مجع البياانت حىت ويف ىذا البحث تقو 

هنايتها. تؤدي الباحثة يف ىذا البحث مجع البياانت واالستنتاج منها. ابلطريقة الوصفي 

كيف حيث ترجي أن سبكن لنتائج ىذا التحليل من تصوير ادلظاىر واألحوال اجلارية يف 

 ادلدرسة وفقا دبسائل البحث.

 

 

 

 

 
 

 

 Huberman)وىيربمان  (Miles). ربليل لبياانت للبحث الكيفي عند ملس 3.1صورة 
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 إختيار البياانت مجع البياانت

 تقدمي البياانت

 تلخيص

1 

4 

3 

2 
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 البياانتصحة  تفتيش . ز

صحة  تفتيش 38يف عملية البحث ذبيب علي تعمل تفتيش صحة البياانت.

البياانت ىو اخلطواط لناقس ادلشكلة يف عملية ربصيل البياانت البحث الذي أتثَته على 

صحة البياانت لتخصسل البياانت الذي  صديقات ربصيل البحث. وأىداف تفتيشالت

 يستطيع دلسؤولية وادلوثوق بو ويلتقي دبستوى عال من ادلصداقية.

صحة البياانت تطوير األوقات اخلضور  ثة تفتيشيف ىذا البحث تستخدم الباح

 وادلناقشة مع بعض اإلخوان والتفتيش التثليثي.

 تطوير أوقات اخلضور ( أ

الباحثة يف ميدان البحث حىت تشبع البياانت تطؤير األوقات اخلضور ىو 

ادلدرسة ادلتوسطة الباحثة يف عملية مجع البياانت الغوص احلق إىل  39ربققت.

كمكان البحث و يعمل مراجعة   اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج

 الذي ليس متعمد.البياانت وذبنب األكاذيب 

ل ضلتاج إىل الوقت الطويل فيموقع وحضور الباحثة ليس يف وقت القصَت، ب

البحث. ميكن تطويل أوقات حضور الباحثة لزايدة درجة التصديق البياانت اجملموعة. 
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39
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وال يتحدد فيو ما زال تطبيق تعليم مهارة القراءة دبدخل تصنيف أندرسون لطالب 

ة مع . بدأء ادلقابلادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج

 ادلدر س والطالب لتؤدي ادلقابلة اليت تتعلق ادلذكورة.

 املناقشة مع بعض اإلخوان ( ب

إن ىذه الطريقة ذبري بطريقة عرض نتائج البحث النهاسية ادلصولة وميكن 

بوسيلة ادلناقشة التحليل مع بعض اإلخوان، وكلما الباحثة تؤخذ البياانت. وأحينا 

يصاحبو. وتستخدم ىذه الطريقة مع بعض جيمع الباحثة مع بعض اإلخوان لبحث 

اإلخوان القائمُت ابلبحث خالل مجع البياانت لتكون البياانت مالئمة مسائل 

 البحث.

وتستخدم ىذه الطريقة لنيل السهاب من بعض اإلخوان حىت يتمكن 

حصول النتائج النهائية ادلطلوبة. ربتاج الباحثة مناقشة مع بعض اإلخوان رات 

مناقشة ذلم عند صحة البياانت من غَتىا مل تكن البياانت فعالية. اذان الباحثة أن 

 الباحثة استخدام لتلك السبس.
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 منهج التثليثي ( ج

التثليثي ىو أسلوب تفتيش صحة البياانت اليت عملية لتفتيش صحة 

البياانت ابلوصيلة األسلوب األخرى. ينقسم منهج التثليثي إىل ثالثة األنواع فهي 

 التثليثي ابدلصدر والطريقة والنظرية.منهج 

 منهج التثليثي ابدلصدر ( أ)

مصادر البياانت الباحثة يف مجع البياانت ذبيب أن تستخدم 

ىو مقارنة وتفتيش درجة الصدق عن اإلختبار احملصولة من  40ادلختلفة.

من حبث الكيفي. ىذا ادلنهج يستطيع أن حيصل الوقت واأللة ادلختلفة 

نتائج ادلالحظة ونتائج ادلقابلة ومقارنة بُت كل ما الذي بوسيلة مقارنة بُت 

يقول الناس يف احوال العامة وأن يقوذلم يف احوال اخلاصة ومقارنة بُت نتائج 

 ادلقابلة ونتائج الوثيقة.

 منهج التثليثي ابلطريقة ( ب)

متجانس بل بطريقة ىو منهج تفتيش صحة البياانت جبمع البياانت 

ىو تفتيش صحة البياانت من نتيجة اكتشاف  41مجع البياانت األخرى.
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البحث ابلطريقة مجع البياانت وتفتيش صحة البياانت بُت أنواع مصادر 

 البياانت و الطريقة ادلتساوية.

ويف ىذا البحث تستخدام الباحثة منهج التثليثي ادلصادر ومنهج التثليثي 

 الطريقة.

 مراحل البحث . ط

ة قبل حلأربعة مراحل البحث، وىي مر ة على يف عمل البحث تستخدم الباحث

 42إبالغ نتائج البحث. ةحلة ربليل البياانت ومر حلة عمل ادليدان ومر حلادليدان ومر 

 مرحلة قبل ادليدان ( أ

  خبطوات التالية:مرحلة قبل ادليدان  وقد أعدت

 .ذبمع ادلوضوع إىل رئيس قسم تعليم اللغة العربية ( أ)

ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح زبتار ادلوقع البحث ىو يف ادلدرسة  ( ب)

 سومربكمفول تولونج أجونج.

 .ذبمع خطة البحث دبوضوع الذي مقبول ( ج)

 اإلذن إىل جامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.الباحثة يرفع  ( د)
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تدبَت الباحثة اإلذن ضلو مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح  ( ه)

 سومربكمفول تولونج أجونج.

 البحث.اعداد معدات  ( و)

 مرحلة عمل ادليدان ( ب

ىذه ادلرحلة ىي أسس البحث لتنفيذىا. بعد احلصول على اإلذن من 

مث الباحثة تبداء  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج

أن ذبمع ادلصادر البياانت الذي تتعلق مع مسائل البحث يف موقع البحث. يف 

 خدم الباحثة بطريقة ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة.عملية اجلمع البياانت تست

 مرحلة ربليل البياانت ( ج

وبعد ذبمع البياانت، الباحثة تنفيذ أن ربليل البياانت بطريقة التحليل الذي 

يتم قد حبثت يف الباب قبلو. مث تصفح ويباحث بشكل أعمق شلا سبت الدراسة حىت 

 خرين.فهم بسهولة وميكن إبالغها بوضوح اآلالبياانت 
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 مرحلة إبالغ نتائج البحث ( د

مث  وىذه مرحلة األخَتة من مراحل البحث، وىي كتابة نتائج البحث

. ويف كتاهبا أن الباحثة مصحوبة ايدلشريف الذي يتم كتابة النتائج أن مل يتم. إبالغها

 الكتابة واإلرشاد وتقدمي التقرير البحث العلمي.

 


