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 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث - أ
يعٍت عملت  (Field Research)نوع يف ىذا البحث ىو حبث ميداين 

الباحثة مباشرة إىل ادليدان عن دراسة التعقب, أداء وتعليقات متخرجي قسم 
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

ىو يبحث عن  (Tracer Study)بنجرماسُت. الدرسة ادلسحية او الدرسة التعقب
معلومات واقعية عن ادلؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية جملموعة أو 

 1للحصول على معلومات اداء وتعليقات متخرجُت.  منطقة
ىو منهج الذي  (Deskriptif)مدخل البحث ىو البحث ادلنهج الوصف 

ار يستخدم عادة إلختبار نظرية التقدمي احلقائق وتصوير الإلحصاءات الظه
 2االرتباط بُت وتطوير عن الفكرة ومفهوم وتصوير أشياء كثَتة.

 تصميم البحث - ب
يف ىذا البحث العلمي تصميم البحث ادلستخدم ىو الوصفي وتستخدم 

البحث الوصفي ىو استطالع  (Whintney)الباحثة مبدخل النوعي. قال ونتٍت 
ادلؤكدة ،  احلقائق ابلتفسَت الصحيح. وىو يدرس مشكالت اجملتمع واألحوال

وأيضا فيو العالقات واألنشطة وادلواقف واآلراء والعمليات اليت حتدث وآاثر من 
البحث الوصفي حيّلل ويقدم البياانت انتظاما كي يسّهل لفهم  3الظواىر.

واستنباج. ويقّدمو االستنباج أبساس الواقعي الواضح  دائما حىت ميكن أن يرجعو  

                                                             
1 Moh. Aimin,”Metodelogi Penelitian Bahasa Arab”(Malang, CV.Bintang Sejahtera, 

2016) 37ص.   
2 M. Subana dan Sudrajat, Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung, Pustaka Setia, 2005)cet.2, 

 25 .ص
3 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), h. 48 



وختتار الباحثة ىذا النوع لتعرف درسة  4جد.كل استنباٍج إىل  البياانت التوا
 تعقب عن حتليل تقومي أداء وتعليقات متخرجي قسم تعليم اللغة العربية.

 يعمل ىذا البحث كما يلي :
 حتديد الظاىرة او ادلشكلة او نوع السلوك ادلطلوب دراستو -1
 حتديد ادلفاىيم والفروض العلمية والتأكيد من توفر البياانت ادلتعلقة -2
 اختيار العينة ادلمثلة للحالة اليت يقوم بدراستها -3
حتديد وسائل مجع البياانت كادلال حظة وادلقابلة والواثئق الشخصية كتواريخ  -4

 احلياة والسَت وادلفكرات
 مجع البياانت وتسجيلها وحتليلها -5
 5استخالص النتائج ووضع التعميمات -6

 موضوع البحث - ج
ليل تقومي أداء وتعليقات حت أّما موضوع البحث يف ىذه البحث ىي حول

من متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكلّية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري 
 اإلسالمية احلكمية بنجرماسُت.

 ذات البحث - د
ذات البحث ىو متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم 

يف السنة  65 - 59جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت مبرحالة 
2116- 2119. 

 البياانت ومصادرها - ه
 البياانت -1
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البياانت ىي ادلواد اخلام اليت دتت معاجلتها إلنتاج ادلعلومات النوعية 
 6والكمية اليت تظهر احلقائق.

 البياانت األساسية ( أ
البياانت األساسية ىي البياانت اليت مجعها من الباحث مباشرة من 

البياانت ادلتعلقة  7إجراء موضوع البحث.حيث مت ادلصدر االول او 
-2116اجملموع اإلمجايل متخرجي قسم تعليم اللغة العربية يف سنة 

من  65 – 59تواجد من الكتاب متخرجي مرحلة خترج  2119
SIAKAD 

 البياانت الثانية ( ب
البياانت ادلتعلقة من البياانت الشخصية جامعة أنتساري اإلسالمية  (1

 احلكومية بنجلرماسُت
البياانت ادلتعلقة من البياانت الشخصية قسم تعليم اللغة العربية بكلية  (2

 الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجلرماسُت.
 مصادر البياانت -2

 لتجيد البياانت يف ىذا البحث, واستخرج مثادر البياانت التالية:
 ادلستجب يعٍت متخرجي قسم تعليم اللغة العربية ( أ
  يعٍت رئ  وموظفون قسم تعليم اللغة العربيةادلخرب ( ب

 أساليب مجع البياانت - ه

 وىي :  بطرق خمتلفةيفعل مجع البياانت 

إرسال عدد من األسئلة ادلكتوبة إىل ادلستجيبُت ابلوسائط األستبيان ىو   ( أ
 Google Formاو اذلاتف حممول او  whatsapp: اإللكًتونية وىي
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استبيان أداء ادلتخرجُت واستبيان تعليقات متخرجُت قسم كان االستبيان ادلستخدم ىو 
 تعليم اللغة العربية.

 كما الؤثر اإلستبيان لألداء ادلتخرجُت قسم تعليم اللغة العربية وىي : (1
 البياانت الشخصية ( أ)
 البياانت ادلؤسسة ( ب)
 كفاءة اداءات متخرجُت قسم تعليم اللغة العربية ( ج)
 احلاجة إىل الكفاءة يف ادلؤسسة ( د)
 الؤثر اإلستبيان لألداء ادلتخرجُت قسم تعليم اللغة العربية وىي :كما  (2

 البياانت الشخصية ( أ)
 األنشطة التعليمية وخربات التلم. ( ب)
 اتريخ العمل ( ج)
 جتربة التعلم وادلدخالت لقسم تعليم اللغة العربية ( د)
 مؤشر الكفاءة والقدرة تنافسية ( ه)
الواثئق ذات الصلة، مجع البياانت عن طريق االعتماد على خمتلف الواثئق ىو  (3

 مثل التقاط البياانت من خالل كتب خرجيي الكلية.
 أسلوب حتليل البياانت - و

ومشل البحث اليت أجراه الباحث يف ىذه ادلناسبة البحث الوصف الدرسة 
عن حتليل تقومي أداء وتعليقات متخرجي قسم تعليم  (Tracer Study)التعقب 

 اللغة العربية. 
أن حتليل البياانت يتكون من ثالث عمليات  Miles & Hubermanفقال 

 Display)عرض البياانت  ،Data Reduction)فرعية مًتابطة، وىي: تقليل البياانت 

Data، .)8والتحقق )االستنتاج 
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  (Data Reduction)تقليل البياانت  (1
التقليل البياانت ىو عملية اختيار أو تبسيط أو تركيز أو تغيَت  احلد من

 Written-up field)البياانت اخلام اليت تظهر يف ادلالحظات ادلكتوبة يف احلقل 
notes).9. أو يشار إليها أيًضا بفرز واختيار البياانت ادلتعلقة هبدف الدراسة  

  (Display Data)عرض البياانت  (2
بنية معلومات متينة منظمة تتيح اختاذ االستنتاجات عرض البياانت ىو 

واإلجراءات. بياانت العرض ىذه ىي ادلرحلة الثانية يف حتليل البياانت. ميكن أن 
يتضمن عرض البياانت األكثر تركيزًا من ملخصات منظمة؛ موجز؛ وصف 

يف ىذه العملية سيتم ترتيب وعرض البياانت  11قصَت؛ ومصفوفة مع النص.
 مسبًقا وفًقا ألىداف البحث وأسئلة البحث أو وفًقا للمواضيع الفرعية. ادلخفضة 

 (Verification)والتحقق أو االستنتاج  (3
تتضمن ىذه ادلرحلة من االستنتاجات الباحث يف عملية تفسَت وحتديد 
معٌت عرض البياانت. ىذه ادلرحلة سوف جتيب على أىداف البحث واألسئلة 

اجو فهو السبب الذي يكمن وراء أفكار اجمليبُت أما ما جيب استنت 11البحثية.
 ووجهة النظر اليت ىي أساس التفكَت ادلصمم وفًقا ألىداف البحث.
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