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  الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع و مدخل البحث  - أ

مدرسي اللغة العربية مهنية  كفاءة  عن )Field Research(نوع البحث هو حبث امليدان     

  .اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني الثانوية 1ملدارس

الوصفي  مدخل النوعىو  ،)kualitatif( نوعيا 1ستخدام مدخال ةالباحث تلذلك قام    

هذا وتبحث الباحثة عنها إىل امليدان مباشرة. 1يصوران عن أحوال املعلومات والبياNت.هو 

  م تصميم البحث النوعى. ستخديالبحث هو 

املوضوعية تعريف البحث النوعى هو عملية البحوث اليت جتريه بطبيعي وفقا لألحوال     

يف امليدان دون تالعب، مع نوع البياNت اليت جتمعه وأفضلها بياNت النوعية. البحث 

دقة  ومبالحظة إىل خلفية الرتبية و  الوصفي هو البحث الذي يستخدمه للوصف والشرح.

 تطبيق التقوميمهارة  تطبيق عملية التعليم، ومهارة التعليم، و  صميممهارة ت، و كفايتهم

 ه.عناصر و 

 ضوع البحثمو   -ب

 الثانوية 1ملدارس مدرسي اللغة العربية  مهنية كفاءةو  أّما املوضوع من هذا البحث ه  

  .اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني

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

2002) hlm, 245 
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 ذايت البحث  -ج

اإلسالمية  الثانوية رسااملديف ثالثة  هو واحد من مدّرس اللغة العربية ىف هذا البحث يتاالذ

  .احلكومية ببنجرماسني

 مصادرهاالبيا�ت و 

 البيا�ت - 1

 البياNت اليت حتتاج يف هذا البحث هي نوعني، مها:
 البيا�ت األساسية  )أ

Nخلفية الرتبية، وخربة التعليم فهي األساسية ىف هذا البحث تأما البيا ،

  .تطبيق عملية التعليم، وتطبيق التقوميو التعليم،  صميمتوخربة التمرين، و 

 )داعمة(ال الثانويةالبيا�ت   )ب

حملة ة موقع البحث اليت تشمل على يت عن خلفNهي البيا الثانويةNت البيا

ال و حأو  نيال املدرسو حأال الطلبة و و حأ و املدرسة لتأسيس ية~رخي

  .ىف املدرسة أحوال األجهزيةو  نياملوظف

 مصادر البيا�ت - 2

Nة إليها:جااحملت تللحصول على البيا  

ومية كمدرسي اللغة العربية 1ملدرسة االسالمية احل املستجب، هو  )أ

 ببنجرماسني.
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1ملدرسة االسالمية املخربون، هو رئيس املدرسة و املوظف اإلداري ىف   )ب

 ومية ببنجرماسني.كاحل

الوثيقة، أي كل السجالت أو احملفوظة اليت تتضمن بياNت أو معلومات   )ج

 إلدارى أو الطالب.املدعمة هلذا البحث تصدر من املدرس أو املوظف ا

 أساليب مجع البيا�ت - 3

 طريقة مجع البياNت املستقدمة ىف هذا البحث كما يلى:

 املالحظة   )أ

فصل ستخدم املالحظة للوقوف على عملية التعليم بني املدرس، الطلبة ىف الي

  ة املدرسية حاالت الطلبة.ز مباشرة وحاالت اآلالت واألجه

 املقابلة  ب) 

اللغة العربية  دريسيع البياNت املتعلقة حبالة تاملقابلة جلم استخدم الباحث

وقف مدرسة اللغة العربية عن  ، وم ومية ببنجرماسنيك1ملدرسة االسالمية احل

  .ومية ببنجرماسنيك1ملدرسة االسالمية احلمدرسي اللغة العربية  مهنيةكفاءة 

  ةالتوثيق )  ج

املوثقة من املدرسة املتعلقة عن هذه الوسيلة مستخدمة لتحصيل البياNت 

 املدرسةساتذة واحلاالت املادية ملباىن املدرسة و~ريخ �سيس الاحالة الطلبة و 

وملزيد الوضاحة عن تلك البياNت ومصادرها والوسيلة جلمع البياNت أنظر إىل 

  املفردات اآلتى:
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  4.1اجلدول 

  البياNت ومصادر البياNت وأسلوب مجع البياNت.

  وسيلةمجع البياNت  مصدر البياNت  أنواع البياNت  الرقم

 خلفية الرتبية . 1  1

 وخربة التعليم . 2

 التعليم تصميموخربة التمرين، و  . 3

 تطبيق عملية التعليم . 4

  وتطبيق التقومي. . 5

  مدرس

  مدرس

  مدرس

املالحظة واملقابلة 
  والتوثيق

  

  

  

~رخيية  حملة لنظرة العامة عن موقع البحث ا  2
ومية كاالسالمية احلاملدرسة �سيس 
 ببنجرماسني

احلاالت املادة ملباىن   -أ

 املدرسة.

املدرسون  حاالت  - ب
 واملدرسات واإلداريني.

ومية كاملدرسة االسالمية احل حاالت الطلبة
 ببنجرماسني

    

  رئيس املدرسة

  

  

  

املدرسون 
  واملدرسات

املسؤولني عن 
  ئون الطالبش

املالحظة واملقابلة 
  والتوثيق

  

  



34 
 

 البيا�تأسلوب حتليل  - 4

سالك البحث يف حتليل البياNت اليت وجودها، هو ~بع ملنهج ميلس و هبريمن 

(miles dan hubbermen)   ت تفاعلية ومستمرة يفNأ�ا رأى أن األنشطة يف حتليل البيا

   كل طبقة من طبقا~ البحث حىت تكمل البياNت، فاخلطوات يف هذا التحليل هي:

وهو عملية تلخيص األشياء  (reduksi data)تنقيص البياNت  - 1

الرئيسية واختيارها وتركيزها إىل األمور املهمة اليت تتعلق مبوضوع 

كفاءة مدرسي اللغة عن  البحث حىت يسهل البحث جلمع البياNت 

 العربية 1ملدرسة اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

أي تقدمي البياNت ببيان قصري   (display data)عرض البياNت  - 2

 أو 1لعمود و1لصلة بني الطبقة.

 & conclusion drawing)أخذ االستنباط والتحقيق  - 3

verificacation)  استخدمها الباحث إلجابة األسئلة يف حتديد

بعد أسلوب حتليل البياNت ووصف بوصفي واستمرار حتليل املسألة. 

كفاءة مدرسي اللغة العربية 1ملدرسة البياNت. أي إعطاء الوصف  

المية احلكومية ببنجرماسني.حبيث أن البياNت وحتليلها، ميكن اإلس

  أن يفهم كما ينبغي أن يكون.

  

 

 


