
1

الفصل الثالث

البحثمنهج

تصميم البحث.1

طالب هو حتليل عن صعوبة تعلم.يتحليلالصفي الو بالبحث هذا البحثالباحثة م تصم

.  وحتليل البيانات الكمية يف تعلم مادة النحوالثاين يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدىالصفا

حتليل وصفي مئوي بشكل العدد. 

مكان البحث ووقته.2

ستقوم الباحثة بالبحث يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنظقة كامبار. 

ة ة يف هذه املدرسة. واما وقت كتاباختارت الباحثة هذا املكان ألن املسألة الىت ستبحثها موجود

2014فربير  5يناير حىت 10البحث من التاريخ 

فراد البحث وموضوعهأ. 3

يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى. وموضوع الصف الثاينالبحث طالبفراد أوأما 

النحو يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنظقة الطالب يف تعلم مادةالبحث صعوبة

كامبار.
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. مجتمع البحث4

م عشرون الثاين يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى، وعددهالصفجمتمع البحث طالب .أ

وال تأخذ الباحثة العينته ألن عدد الطالب قليل. طالبا.

. طريقة جمع البيانات5

االستبيان، وهذا االستبيان يتوظف إىل معرفة صعوبة الطالب يف تعلم النحو.1

هي لقائة بني الشخصني لتبادل األفكار من خالل السؤال واجلواب حىت نشيد و املقابلة، .2

دف إىل معرفة صعوبة تعلم الطالب. 1املوضوع املعني.املعىن اخلاص يف  هذه املقابلة 

ا الباحثة مع مدرس النحو. وهذه املقابلة قامت 

. طريقة تحليل البيانات6

الثاين لصفهذا البحث حبث وصفي حتليل يعىن من خالل حتليل صعوبة تعلم الطالب ا

. وحتليل البيانات الكمية حتليل وصفي النحويف تعلم مادةيف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى

:مئوي على شكل العدد. والرمز املستخدم ملعرفة نتيجة البيانات عن صعوبة تعلم الطالب فيما يلى
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االيضاح:

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung 2012.
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P :املئوية

Fتردد :

N :جمموعة النتائج

:واملعيار املستخدم فيما يلى

: غري موجود0%

: غري موجود مطلقا5%-% 1

: قليل25%- 6%

: بعض الطالب تقريبا49%-26%

%            : بعض الطالب 50

: بعض الطالب فأكثر75%- % 51

: معظم الطالب95%- % 76

: مجيع الطالب تقريبا99%- % 96

: مجيع الطالب مطلقا100%


