
 الباب الثالث

 منهج البحث 
 ه مدخلو  نوع البحث -أ

مباشرا   ة الباحث  به   تقام  البحث الذي  حث يعين البحث امليداين، و هو نوع هذ الب
بعهد اإلسالمي هداية   مؤسسة تدريس اللغة العربيةتعليم اللغة العربية يف  إىل امليدان عن  
 كيفي ال   املدخل  ةستخدم الباحثت ف هذا البحث  يف  دخل املما  أو   . مراتبورا  هللا اتمن هدااي
.(kualitatif)   البياانت  و تؤنتج  الذي  البحث  طريقة  فهو  الكيفي  ابملدخل  املراد  أما  

  1املنظورة. الوصفية كمثل الكلمات املكتوبة أو الشفهية من الألشخاص والسلك 
وأما اهلدف من هذا البحث الكيفي ليؤنتج تصويرا منظما، واقعيا، ودقة عن الواقع 

 واحلال  يف املبحوث من البياانت. 
 

   موضوع البحث -ب
هو   البحث  هذا  يف  يف  تعليماملوضوع  العربية  مبعهد   اللغة  املسكن  و  الفصل 

 الذي يشتمل على مكّونه يعين :  اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي
ا -1 اللغة  تدريس  ابلعربية  ختطيط  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  اإلسالمي  مليف  عهد 

 .هداية هللا اتمن هدااي
  عهد اإلسالمي هداية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابمللعربية  تنفيذ تعليم اللغة ا -2

 . هللا اتمن هدااي

 
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 

h. 4. 



عهد اإلسالمي هداية  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابمللعربية  تعليم اللغة ا  تقومي -3
 . هللا اتمن هدااي

اإلسالمي  عهد  ملاب   ةاإلسالمياملدرسة املتوسطة    يف  تعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت -4
 ؟هداية هللا اتمن هدااي

 .اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايتعليم اللغة العربية يف املسكن ابملعهد  -5
 

   ذايت البحث -ج
العربية    يمعلم 3 الذايت يف هذا البحث   ة اإلسالمي املدرسة املتوسطة    يفاللغة 

 ابملعهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي. 

 
   البياانت و مصادرها -د

 البياانت  -1
 البياانت يف هذا البحث، هي:

 ختطيط، يتكون عن: (أ
عهد اإلسالمي  امل  يفتعليم اللغة العربية    أهداف تعليم اللغة العربية يف (1

 .هداية هللا اتمن هدااي
عهد اإلسالمي  امل  يفتعليم اللغة العربية    املواد الدراسية املستخدمة يف (2

 .هداية هللا اتمن هدااي
 تنفيذ، يتكون عن:  (ب 



عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن امل  أساليب التعليم املستخدمة يفطرق و  (1
 .هدااي

املستخدمة يف (2 التعليمية  اإلسالمي هداية هللا اتمن امل  الوسائل  عهد 
 .هدااي

عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن امل  يفهو أساليب التقومي املستخدمة  تقومي، و  (ج
 .هدااي

 البياانت التكميلية، هي:  (د
عهد اإلسالمي امل   يفتعليم اللغة العربية    اللغة العربية يف  حالة معلمي (1

 .هداية هللا اتمن هدااي
عهد  امل  يفتعليم اللغة العربية    عامة عن موقع البحث، يعينالاللمحة   (2

 .اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي
 

 مصادر البياانت  -2
العربية    يمعلم  3:  اجمليبون (أ املتوسطة    يفاللغة  ابملعهد    ة اإلسالمياملدرسة 

   اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي.
 :ىتوهم كما يف اجلدول اآل

 1,2اجلدول 
 حال إسم رقم

 يف الفصل اللغة العربية معلم مسهودى 1

 يف الفصل اللغة العربية معلم حممد عشقي   2



 املسكنيف  اللغة العربية معلم حممد رفعا 3

املدير    ن،ياملخرب ا (ب  ابملعهد    الطالبة  و  لطالبا,  اإلدارة,  املدرسةوهي 
 اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي.  

وهي املستندات املدرسية اليت ميكن أن توفر اكتمال املعلومات ،   توثيقال (ج
 . ا البحث العلمىالواردة يف هذ

   أساليب مجع البياانت  -ه

 األساليب املستخدمة جلمع البياانت يف هذا البحث، هي:

   املقابلة  -1
أساليب مجع البينات الكثرية املستخدم يف حبث الوصفية  املقابلة أسلوب من  

بعض  يف  الفرد.  على  موجها  شفهيا  املقابلة  جترى  الكمية.  والوصفية  النوعية 
اجملموعة كمثل  على  فتجري  اجملموعة  على  البينات  جلمع  هدفها  لو  األحيان، 

املقاب تتم  الرائد وغري ذلك.  املؤسسة، رئيس  الىت  املقابلة على عائلة، مديرين  لة 
  2هتدف إىل احلصول على البينات من الفرد بشكل فردي. 

قابلة كثرية يف حبث النوعي، وميكن حيت أن يقال أهنا أسلوب  تستخدم امل
النوعي ال ُيرتَتب وال يستخدم توجيهية املقابلة   الرئيسية. يف حبث  البينات  مجع 

 3مفصلة.
طرفني عن  فعلت  احملاورة  خاص.  بقصد  حماورة  املقاِبل  املقابلة  أي   ,

(interviewer)  ( واملقاَبل  أسئلة  يستخدم  يستخدم    الذي(  intervieweeالذي 

 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 216. 
3 Ibid, h. 217. 



األسلوب استخدمت لنيل البياانت احملتاجات    اوهذ  4أجوبة على تلك األسئلة.
املستجيب اجلواب مع  و  املقابل ني و ابلسؤال  املعلمني و املخربين، هذه  إىل  تقام  ة 

 مراتبورا.   معهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي  يف  نشرتكييت  الال  البات بعض الط
 
 

   التوثيق -2
التوثيق هو سجل  األحداث املاضى. التوثيق مثل الكتابة، والصورة، وحتفة 
آثرية من أحٍدما. احلصة التوثيق تكملة من  أسلوب املالحظة واملقابلة يف البحث 

 5الكيفي.
عن   البياانت من املصادر غري البشرية هذا األسلوب جلمع    الباحثة   استخدم

 مراتبورا.  معهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي يفعملية تعليم اللغة العربية 
 عن مصفوفة البياانت ومصادرها وأسلوب مجع البينات 2,2اجلدول 

أساليب مجع   املصادر البينات  البينات  رقم
 البينات 

 الرئسية البياانت 

العربية   1 اللغة  تدريس    يفحتطيط 
املتوسطة اإلسالمية اب  عهد  ملاملدرسة 

 املقابلة   وناملعلم

 والتوثيق

 
4 Op.cit Lexy, Metodologi Penelitian h. 186. 
5 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cv, 

2015), cet. Ke-22, h. 240. 



هدااي اتمن  هللا  هداية    اإلسالمي 
 مراتبورا. 

العربية   2 اللغة  تعليم  املدرسة    يف تنفيذ 
ابمل اإلسالمية  عهد  املتوسطة 

هدااي اتمن  هللا  هداية    اإلسالمي 
 مراتبورا. 

 املقابلة   ملعلمون والطلبةا

 والتوثيق

العربية   3 اللغة  تعليم  املدرسة    يف تقومي 
ابمل اإلسالمية  عهد  املتوسطة 

هدااي اتمن  هللا  هداية    اإلسالمي 
 مراتبورا. 

 املقابلة   املعلمون والطلبة

 والتوثيق

عهد  ابملتعليم اللغة العربية يف املسكن   4
هللا   هداية  هدااياإلسالمي    اتمن 

 مراتبورا. 

 املقابلة   املعلمون والطالب 

 والتوثيق

 البياانت التكميلية 

املؤسسة   1 موقع  عن  عام   يف تصوير 
اتمن  هللا  هداية  اإلسالمي  معهد 

 مراتبورا.  هدااي

 التوثيق املوظفة اإلداري



بياانت عدد املعلمات والطالبات يف   2
عهد اإلسالمي هداية  امل  يفاملؤسسة  

 مراتبورا.  هللا اتمن هدااي

 والتوثيق املقابلة  املوظفة اإلداري

حالة املعلمات تعليم اللغة العربية يف  3
عهد اإلسالمي هداية  امل  يفاملؤسسة  

 مراتبورا.  هللا اتمن هدااي

 والتوثيق املقابلة  املعلمون

اللمحة عمة عن موقع البحث، يعين  4
عهد اإلسالمي هداية  امل  يفاملؤسسة  

 مراتبورا.  هللا اتمن هدااي

 املقابلة والتوثيق  املعلمون

 

   أسلوب حتليل البياانت    -و
الباحث حتل   ةاستخدم  و يف  ميليس  ملنهج  اتبعا  البياانت   Miles dan)هربمني  يل 

Hubberman  )األن يف  أبن  و شطة  متفاعلة  البياانت  من  حتليل  الطبقة  يف كل  مستمرة 
 الطبقات البحث حىت تكمل البياانت، فاخلطوات يف هذا التحليل هي: 

 (data reduction)تنقيض البياانت  -1
يتحد، وخيتار أمرا أساسيا، ويرتّكز يف أمر مهم، ويباحث   هوتنقيض البينات  

صورة ظاهرة واستسهل  موضوعه وشكله. وبذلك البينات بعد تنقيض قد تصور  
 للباحث جلمع البينات التالية ويباحث إذا لزم األمر. 

 ( data display) عرض البياانت  -2



البحث    البينات.  لو يف  التالية هي عرض  البينات، اخلطوة  بعد تنقيض 
الكمي البينات اُستخِدم بشكل اجلدول، ورسم بياين، وفيد تشارد وغري ذلك.  

البينات مرتبة ومنظمة يف اشكال متعلقة حىت تكون سهال وبعرض البينات صار  
 لُتفهم.

وأما يف البحث الكيفي، عرض البينات استخدم بشكل التصوير القصري، 
   :واخلطّة وارتبات بني الرتبة وخمطط وغري ذلك. ميلس هوبرمان يقول

“the most frequent form of display data for qualitative research 

data in the past has been narrative text”  
الشكل األكثر الذي أستعمل يف عرض البينات للبحث الكيفي هو  

 النص الوصفي.
 (conclusion drawing & verification)التحقيق أخذ االستنباط و  -3

النوعي عند ميلس هوبرمان هو   البينات  الثالثة يف حتليل  االستنباط اخلطوة  أخذ 
يف حتديد  . وبذلك، املالخص يف البحث النوعي ميكن أن جييب األسئلة التحقيقو 

يف  يف حتديد املسألةاليت قد سبك مما سبق أم ال، ألنه قد أتى أبن األسئلة  املسألة
 6يتطّور بعد البحث قد أقام يف امليدان. البحث النوع يّتصف بصفة انتقالية و 

 

 
6 Ibid h. 247-253. 


