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 الباب الثالث 

 منهج البحث 

 نوع و مدخل البحث -أ
الباحث مباشرا إىل    ث يعين البحث امليداين، و هو يعمل نوع هذ البح

طريقة  عن    لتبحث  امليدان مدرسة  التعليم  يف    Sekejapتطبيق  يف  رتمجة 
 ابرو.بنجار هداية القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية  

ال  مدخلو   هذا  الكيفي يف  املدخل  الباحث  يستخدم  بحث 
(Kualitatif البياانت يؤنتج  البحث  طريقة  فهو  الكيفي  املدخل  أما   .)

املكتوبة   الكلمة  هي  و  هذا   الوصفية  وسلكه.  املبحث  من  الشفهية  أو 
يوجه على خلفية وشخصية   يباعد املةشاملدخل  أن  احلالة مينع  هذه  . يف 

 ولكن ننظره ابحتاد الوحدة. على املتغري أو الفرضية،  شخصية أومنظمة 
البحث  هذا  يف  ألن  الكيفي  املدخل  ابستخدام  البحث  حجة  أما 

البياانت   تنيؤنتج  الذي  الوصفية  بياانت  و  وهي  كتابيا،  البياانت  ال 
 كلمات، وثيقة من منبع أوخمرب املبحوث واملوثوق.

 
 تصميم البحث -ب

الوصفي. التصميم  على  ابلتخطيط  مصّمم  البحث  والتصميم    هذا 
الوصفي هو من تصميم البحث الذي يصف املتغري كما يف حالة احلقيقة.  

يعين الوصفي  البحث  ال  وهذا  دراسة   صفية.و دراسة  التصميم  وهذا 
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صفية هي من مباحث الذي يشرح ما وقع يف اجملال أو ميدان البحث  و ال
 واحلال. وقد متتشرحاً. فجمعت البياانت وُصنّ َفت حبيث النوع والصفة  

آخره  يف  اخلالصة  مث  ليبحث  1البياانت  التصميم  هذا  استخدام  عن . 
طريقة   املتوسطة  التعليم    يف  Sekejapتطبيق  القرآن  هداية  مدرسة  يف  رتمجة 

 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 
 موضوع البحث  -ج

هو   البحث  هذا  يف  طريقة  عن  املوضوع  تعليم  يف    Sekejapتطبيق 
هداية  ال مدرسة  يف  التكامليةرتمجة  اإلسالمية  املتوسطة   SMPIT)القرآن 

Hidayatul Qur’an Boarding School )   على   ابروبنجار يشتمل  الذي 
 مكّونه يعين :

القرآن    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  ختطيط   .1 هداية  مدرسة  يف 
 .ابروبنجار املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

يف مدرسة هداية القرآن املتوسطة    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تنفيذ   .2
 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

القرآن املتوسطة    يف  Sekejapبطريقة    رتمجة التعليم  تقومي   .3 مدرسة هداية 
 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

 ذايت البحث  -ج
هو   البحث  هذا  يف  هداية  التعليم  يف    املعلمالذايت  مدرسة  يف  رتمجة 

التكاملية   اإلسالمية  املتوسطة  معلومات ل  ابرو.بنجار القرآن  على  يحصل 
 

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 2 
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الرتمجةحول   املتوسطة    Sekejapبطريقة    تعليم  القرآن  هداية  مدرسة  يف 
 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

 البياانت و مصادرها  -د
 البياانت -1

 يف هذا البحث، هي:  اليت متت اكتشافها البياانت
 : البياانت الرئيسية تتكون عن  (أ

هداية    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  ختطيط   (1 مدرسة  يف 
 .ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

هداية    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تنفيذ   (2 مدرسة  يف 
 .ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

هداية    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تقومي   (3 مدرسة  يف 
 .ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

 : البياانت التكميلية، و هي  (ب
موقع   (1 عن  العام  املتوسطة  تصوير  القرآن  هداية  مدرسة 

 ابرو.بنجار اإلسالمية التكاملية 
و  (2 املعلمني  عدد  القرآن    الطلبةبياانت  هداية  مدرسة  يف 

 ابرو.بنجار املتوسطة اإلسالمية التكاملية 
معلمني  3 حالة  اإلسالمية (  املتوسطة  القرآن  هداية  مدرسة  يف 

 ابرو.بنجار التكاملية 
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البحث،  4 موقع  عن  عامة  اللمحة  هداية    يعين(  مدرسة 
 ابرو.بنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

 مصادر البياانت    -2
 حلصول تلك البياانت وجد الباحث من املصادر األيت: 

ه -1 ال  معلم  واجمليب  القرآن  حصة  هداية  مدرسة  يف  رتمجة 
 ابرو.بنجار املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

املعهد واإلداري -2 مدير  مدرسة هداية القرآن  يف    املخرب هو 
 ابرو.بنجار املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

تكّمل   -3 أن  تستطيع  اليت  املعهد  الواثئق  أي  الوثيقة، 
 . اردة يف هذا البحثاملعلومات الو 

 مجع البياانت أساليب  -ه

 األساليب املستخدمة جلمع البياانت يف هذا البحث، هي:

 املالحظة -1
املسجلة   املالحظات  إىل  استنادا  للبحث  طريقة  هي  املالحظة 
واضحة   بعناية  فيها  التحقيق  مت  اليت  الظاهرة  على  منهجي  بشكل 

البحث. موضوع  البياانت    2على  لنيل  األسلوب  هذه  استخِدم  و 
عن   الرتمجةالرئيسية  املتوسطة    تعليم  القرآن  هداية  مدرسة  يف  القرآن 

 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 
 

2John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hlm. 254 
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 املقابلة  -2
ابجنني) برهان  الدكتور  عملية  2008رأى  هي  املقابلة   )

و   السؤال  طريق  عن  البحث  لغراض  املعلومات  على  للحصول 
على   وجها  أو  اجلواب  املقابلة  إرشادات  ابستخدام  املخرب،  مع  وجه 

اجتماعية  حياة  يف  املخربون  و  احملاورون  يشارك  حيث  بدوهنا، 
احملتاجات   3نسبية. البياانت  لنيل  استخدمت  األسلوب  هذه  و 

ابلسؤال و اجلواب مع املستجيبني و  املخربين، هذه املقابلة تقام إىل  
القرآن    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  املعلم   هداية  مدرسة  يف 

 .ابروبنجار املتوسطة اإلسالمية التكاملية 
 التوثيق  -3

ال جلمع  األسلوب  هذا  غري  استخدم  املصادر  من  بياانت 
ي هذاالبشرية.  شكل    تكون  يف  التسجيالت.  الواثئق و  على  املصدر 

 4وجداول األعمال وغريها. ِسجالت و نسخة وكتب 
األسلوب   هذه  البياانتواستخدمت  عملية    لنيل  تعليم  عن 

اإلسالمية    Sekejapبطريقة  رتمجة  ال املتوسطة  القرآن  هداية  مدرسة  يف 
وحصل الباحث على التوثيق من الصورة العامة    .ابروبنجار التكاملية  

وأخذ   وموقعه.  ومؤسسه  نشأته  واتريخ  املعهد  اسم  على  للمعهد 
يف مدرسة    Sekejapبطريقة  رتمجة التعليم  الباحث البياانت من أنشطة  

 
3Jamal Ma’mur Asmani, Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 223 
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm.274 
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التكاملية   اإلسالمية  املتوسطة  القرآن  وعند    .ابروبنجار هداية 
مجيع   وعدد  أمسائهم  مع  احملتاجة   الطلبةاملعلمني  البياانت  من  وغريها 

 يف هذا البحث.
مجعها،   وأساليب  ومصادرها  البياانت  على  انظر  لوضوح 

 الرسم البيان التايل :  
 عن البياانت ومصادرها وأساليب مجعها   3.1اجلدول

املصادر   البياانت رقم
 البياانت

أساليب 
مجع 

 البياانت
   البياانت الرئيسة  

بطريقة  رتمجة  التعليم  ختطيط   .1
Sekejap    هداية مدرسة  يف 

اإلسالمية  املتوسطة  القرآن 
 .ابروبنجار التكاملية 

و   املعلم  املقابلة 
 املالحظة

بطريقة  رتمجة  التعليم  تنفيذ   .2
Sekejap    هداية مدرسة  يف 

اإلسالمية  املتوسطة  القرآن 
 .ابروبنجار التكاملية 

و   املعلم  املقابلة 
 املالحظة

بطريقة  رتمجة  التعليم  تقومي   .3
Sekejap    هداية مدرسة  يف 

اإلسالمية  املتوسطة  القرآن 
 .ابروبنجار التكاملية 

و   املعلم  املقابلة 
 املالحظة
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   البياانت التكميلية  
موقع   .1 عن  العام  مدرسة  تصوير 

املتوسطة   القرآن  هداية 
 ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

املوظف 
 اإلداري 

 التوثيق 

املعلمني و  .2 يف الطلبةبياانت عدد 
املتوسطة   القرآن  هداية  مدرسة 

 ابرو.بنجار اإلسالمية التكاملية 

املوظف 
 اإلداري 

 التوثيق 

معلمني   .3 هداية  حالة  مدرسة  يف 
اإلسالمية  املتوسطة  القرآن 

 ابروبنجار التكاملية 

و   املعلم  املقابلة 
 التوثيق 

موقع  .4 عن  عامة  اللمحة 
يعني هداية  البحث،  مدرسة 

اإلسالمية  املتوسطة  القرآن 
 ابروبنجار التكاملية 

و   املعلم  املقابلة 
 التوثيق 

 أسلوب حتليل البياانت -و

هربمني   و  ميليس  ملنهج  اتبعا  البياانت  حتليل  يف  الباحث  استخدم 
(Miles dan Hubberman و متفاعلة  البياانت  حتليل  يف  األنشطة  أبن   )

من   الطبقة  كل  يف  البياانت،  مستمرة  تكمل  حىت  البحث  الطبقات 
 فاخلطوات يف هذا التحليل هي: 
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1- ( البياانت  األشياء  data reductionتنقيض  تلخص  عملية  هو  و   )
مبوضوع  املتعلقة  املهمة  األمور  إىل  تركيزها  و  اختيارها  و  الرئيسية 

 البحث ليسهل الباحث يف مجع البياانت.
2- ( البياانت  أي  data displayعرض  أو (  قصري  ببيان  البياانت  تقدمي 

 ابلعمود و ابلصلة بني الطبقة. 
(،  conclusion drawing & verificationأخذ االستنباط و التحقيق ) -3

 5استخدمه الباحث إلجابة األسئلة يف حتديد املسألة. 
 

 
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: ALFABETA,2013), hlm. 337 


