
 الباب الثالث 
 البحث  منهج

 
 ومدخلهنوع البحث  -أ

نوع البحث الذي يقوم به املؤلف هو نوع البحث امليداين )البحث امليداين( مع 
النوعي هو إجراء للكتابة ينتج عنه بياانت وصفية أو تصف األشياء وفًقا    اتباع هنج نوعي.

مكتوبة أو شفهية من أشخاص  ملا هي عليه وتوضح املشكلة قيد الدراسة يف شكل كلمات  
 1  .وسلوكيات ميكن مالحظتها ابستخدام هنج نشط

 طريقة البحث -ب

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية. وفًقا لنذير، فإن الطريقة 
الوصفية هي طريقة لفحص حالة جمموعة من األشخاص، أو كائن، أو فكر، أو حدث 
يف الوقت احلاضر. الغرض من البحث ابستخدام األساليب الوصفية هو توفري وصفية أو  

بدقة فيما يتعلق ابحلقائق واخلصائص والعالقات وحقائق و   منهجيةوصفية أو دهان بشكل  
 2بني الظواهر اليت مت حبثها. 

يُعرف البحث الوصفي أبنه يهدف إىل إعطاء خصائص لبعض األشخاص أو 
قابالت املاجملموعات أو الظروف. ميكن مجع املعلومات اخلاصة هبذا البحث مبساعدة 

 املباشرة.  والتوثيق واملالحظة
 ذايت البحث   -ج

 
1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet   

ke-2,  hal. 36 
2 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63 



املباحث يف هذه الدراسة كانت طلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية للربانمج الديين 
(MAPK)  ميثلون   شخًصا  48  الطلبة  عدد  إمجايل  مبراتبورا. خاصة للطلبة الصف العاشر يبلغ 

 للبنني. 25 و للبنات  23

 البياانت و مصدرها -د

  والبياانت  الرئيسية البياانت  ومها نوعني، من هي الدراسة هذه يف تنصهر اليت البياانت 
 .الداعمة

 البياانت   -1
 الرئيسية  البياانت  .أ

نتائج اللغة العربية   لتحسنيتعليم مادة النحو يف الربانمج املكثف  إهنا بياانت تتعلق  
لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج  ييف الفصل النظام

 هو:  الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية

   )يف الربانمج املكّثف(النحو   مادة يفتنفيذ تعليم  (1
و نتائج تعلم  الربانمج املكّثف يف النحو مادة يف نتائج تعلم الطلبة (2

 الفصل النظامي يف يف مادة اللغة العربية الطلبة
 الداعمة  البياانت  .ب 

 األساسية   البياانت   وتدعم  مهمة  تعترب  اليت  التكميلية  البياانت   أي  ،الداعمة  البياانت 
  الرئيسية  البياانت دعم على قادرة تعترب اليت البياانت . البحث من عليها احلصول يتم اليت
 :هي

 (MAPK)الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن  املدرسة اتريخ (1
 مبراتبورا 



الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن  ملدرسةا اجلغرايف املوقع (2
(MAPK)  مبراتبورا 

الثانوية اإلسالمية احلكومية   املدرسة  وأهداف رؤية ، رسالة ،شعار (3
 مبراتبورا  (MAPK)للربانمج الدييّن 

الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج   املدرسة يف املعلم لوحة حالة (4
مبراتبورا الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن  (MAPK)الدييّن 

(MAPK)  مبراتبورا 
الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن  املدرسة يف ةالطلب حالة (5

(MAPK)  مبراتبورا 
الثانوية اإلسالمية احلكومية   املدرسة  يف التحتية  والبنية  املرافق حالة (6

 مبراتبورا  (MAPK)للربانمج الدييّن 
 النظامي الفصل ويف املكثف  الربانمج يف الطلبة تعلم نتائج  (7

 مصدر البياانت  .ج
املدرسة   يفالطلبة  وشؤون املناهج يف املدرسة رئيس انئب اجمليبني، (1

  . على مبراتبورا (MAPK)الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن 
 عن البياانت  مصادر من بياانت  على الباحثة صلحت املثال، سبيل
  واملقابالت   املالحظة  خالل  من  ذلك   يف  مبا  البياانت   مجع   تقنيات   طريق

 .والواثئق
املدرسة الثانوية اإلسالمية   ومدير املدرسة مدير وهم املخربون، (2

 واإلدارة املعلمني وجملس مبراتبورا (MAPK)احلكومية للربانمج الدييّن 
 . وغريها( اخلاص  املكثف مجانرب ال بتدريس يقوم الذي ) واألساتيذ



املدرسة الثانوية    يف  العاشر   الصف   يف  العربية  اللغة  تعلم  ودرجات   التوثيق (3
 أنشطة وصور ،مبراتبورا  (MAPK)اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن 

 .وغريها التعلم

 أساليب مجع البياانت -ه

 أساليب مجع البياانت يف هذه الدراسة ابستخدام أساليب التالية: 

 املالحظة  -1

  سواء  ،الكتابة مكان إىل املالحظة طريق عن البياانت  مجع تقنيات  أيًضا املؤلف يستخدم
  على لإلجابة الالزمة املعلومات  على للحصول ، السمع أو الرائحة أو البصر ابستخدام

  أو  أشياء أو أحداث  أو أحداث  أو أنشطة شكل يف املالحظات  نتائج. الكتابة مشكلة
 على للحصول مالحظات  إجراء مت. العاطفية الشخص ومشاعر ،معني جو أو ظروف
  املستخرجة البياانت  كانت.  الكتابة سؤال على لإلجابة حدث  أو حلدث  حقيقية صورة
 من ترتاوح املكثف  الربانمج يف النحو مادة  يف التعلم عملية  وهي ، املدرسية البيئة  تراقب
 .الفصل خريج إىل الفصل دخول

 املقابلة -2

 أسئلة  أو مقابالت  إجراء خالل من البياانت  على للحصول التقنية هذه ُتستخدم
 لتحسني املكثف الربانمج يف النحو مادة بتعليم يتعلق فيما العربية اللغة ملدرس وإجاابت 

  ،التعليم عملية  بتنفيذ  يتعلق العاشرو الصف لطلبة النظامي الفصل يف العربية  اللغة نتائج 
 يصدرها اليت الدرجات  نتائج يتم وكيف  ،التعليم عملية متابعة يف الطلبة نشاط ومدى
 املكثف.  الربانمج هذا يف الطلبة

 

 



 بياانت عن نتئج التعلم توثيق -3

التوثيق هو تقنية تستخدم للحصول على البياانت اليت مت معاجلتها من قبل 
 يستخدم الباحثون البياانت فقط.  3اآلخرين.

يتم استخدام هذه التقنية جلمع البياانت واستكمال البياانت املوجودة عن طريق 
 املستندات يف املدرسة حول: عرض 

 يف العاشر الصف طلبةل ةالطلب تعلم نتائج درجات  حول بياانت توثيق  (أ
 . كثفامل الربانمج يف مادة النحو

 ة اللغةدما يف العاشر الصف ةطلبال تعلم نتائج قيمة  حول بياانت توثيق  (ب 
 النظامي. الفصل يف العربية

 مصفوفة البياانت

مجع  أسلوب  البياانت مصدر  البياانت  رقم
 البياانت 

 البياانت الرئسية ( أ  .1
تعليم إهنا بياانت تتعلق 

مادة النحو يف الربانمج املكثف  
نتائج اللغة العربية يف   لتحسني

لطلبة الصف  يالفصل النظام
العاشر يف املدرسة الثانوية  
اإلسالمية احلكومية للربانمج  

األستاذ   و املعلمون
 يقومون الذين)

  مج انبر  بتدريس
 ةبوالطل  ( املكّثف

 

 قابلة املو  املالحظة

 
3 Ihyaul Ulum, Klinik skripsi, (Malang: Aditya Media, 2011), Cet ke-1, hal.97 

 



  الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية 
 هو:
النحو   مادة يفتنفيذ تعليم  (1

   )يف الربانمج املكّثف(
  مادة  نتائج تعلم الطلبة يف (2

الربانمج املكّثف   النحو يف
يف   و نتائج تعلم الطلبة
  يف  مادة اللغة العربية 

 الفصل النظامي

 البياانت الداعمة (ب  .2
  أي  ،الداعمة  البياانت 

 تعترب اليت التكميلية البياانت 
  األساسية   البياانت   وتدعم  مهمة
 من عليها  احلصول يتم اليت

 تعترب اليت البياانت . البحث
 البياانت  دعم على قادرة

 : هي الرئيسية
الثانوية  املدرسة  اتريخ  (1

اإلسالمية احلكومية  
للربانمج الدييّن 

(MAPK)  مبراتبورا 
  املدرسة  اجلغرايف املوقع (2

الثانوية اإلسالمية  

رئيس املدرسة  
 اإلدارينيواملوظفني 

 التوثيق

 



احلكومية للربانمج 
 (MAPK)الدييّن 

 مبراتبورا 
  رؤية  ،رسالة  ،شعار (3

  املدرسة  وأهداف
الثانوية اإلسالمية  
احلكومية للربانمج 

 (MAPK)الدييّن 
 مبراتبورا 

 يف املعلم لوحة حالة (4
الثانوية  املدرسة 

اإلسالمية احلكومية  
للربانمج الدييّن 

(MAPK)   مبراتبورا
الثانوية اإلسالمية  
احلكومية للربانمج 

 (MAPK)الدييّن 
 مبراتبورا 

  املدرسة  يف الطلبة حالة (5
الثانوية اإلسالمية  
احلكومية للربانمج 

 (MAPK)الدييّن 
 مبراتبورا 



  والبنية  املرافق حالة  (6
  املدرسة  يف التحتية

الثانوية اإلسالمية  
احلكومية للربانمج 

 (MAPK)الدييّن 
 مبراتبورا 

 يف الطلبة تعلم نتائج (7
  ويف  املكثف الربانمج
 النظامي الفصل

 تقنيات معاجلة البياانت -و
بعد مجع بياانت البحث، فإن اخلطوة التالية هي إجراء معاجلة البياانت على النحو 

 :التايل

 التحرير -1

 اكتمال شكل يف إما مجعها مت اليت البياانت  فحص إلعادة التقنية هذه ُتستخدم
  هذه   ألهداف  وفًقا  الكمال  كتابة  وضوح  ورؤية   تصحيحها  سيتم  اليت  األخطاء  أو   اإلجاابت 

 . الدراسة

 يف الواردة  البحث لبياانت  فحص إعادة هو  التحرير. فتحوين الرمحن لعبد وفقا
  واحدة  إجابة  مالءمة ومدى  اإلجاابت، حمتوايت  ووضوح اكتمال مدى لتحديد  املقابلة

  املثال،  سبيل على 4 .البياانت  حتليل عملية يف األخطاء لتجنب األخرى اإلجاابت  مع

 
4 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hal. 104 



 ووفًقا   كاملة  كانت  إذا  ما  أثريت   اليت  األسئلة  إجاابت   أو  البياانت   اكتمال  من  التحقق  إعادة
 .ال أم البحث لرغبات 

 البياانت  تصنيف -2

 تستخدم.  البياانت   تصنيف  هي  التالية   اخلطوة  فإن   ،التحرير  مرحلة  من  االنتهاء   بعد
 على احلصول بعد  ،املثال سبيل  على. املشكلة لنوع  وفًقا البياانت  لتجميع  التقنية  هذه

  لصياغة   وفًقا   عليها  احلصول  مت   اليت  البياانت   جتميع   هي  التالية   اخلطوة  فإن   ، ومجعها  البياانت 
 .املشكلة

 البياانت  تفسري -3

. البياانت  تفسري هي التالية اخلطوة فإن ،البياانت  تصنيف مرحلة اكتمال بعد
  سهلة  تكون حبيث عليها احلصول مت اليت البياانت  لشرح التقنية هذه املؤلف يستخدم

 .االستخدام

 البياانت  حتليل  -ز

 النوعية  البياانت  حتليل إن. نوعيا حتليلها مث ،وتفسريها معاجلتها متت اليت البياانت 
  وعالقتها األجزاء  بني والعالقات  أجزاء إىل االجتماعي املوقف فهم يف  الرغبة أساًسا  هو

  اخلاصة   لالستنتاجات   االستقرائية  الطريقة  تستخدم  املؤلفني  استنتاجات   أن  حني  يف  5.ابلكل
نتائج اللغة  لتحسنيتعليم مادة النحو يف الربانمج املكثف  حول العامة ابالستنتاجات 

لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يالعربية يف الفصل النظام
 . للربانمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية

 إجراء البحث -ح

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 362 



 يف هذه الدراسة ابستخدام عدة مراحل، على النحو التايل:

 املقدمة -1
 حتديد موقع الدراسة وإجراء تقييم أويل ملوقع الدراسة.  .أ

 تقدمي تصميم االقرتاح .ب 
تصميم مقرتح األطروحة إىل رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  تقدمي  .ج

 الرتبية و جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
تقدمي تصميم مقرتح األطروحة إىل مكتب أطروحة كلية الرتبية جبامعة  .د

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 مراحل اإلعداد -2

 أطروحةعقد ندوة اقرتاح  .أ
 إجراء إصالحات أطروحة االقرتاح .ب 
طلب خطاب حبثي لرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتدريس   .ج

 جامعة انتساري بنجرماسني من أجل مجع البياانت 
 التنفيذ حلامر  -3

 تقدمي خطاب حبثي إىل السلطات .أ
 اتصل ابجمليبني واملخربين ابستخدام التقنية املخططة. .ب 
ليت مت احلصول عليها وجتميعها وحتليلها، مع التشاور  معاجلة البياانت ا .ج

 مع املشرف.
 املراحل النهائية  -4

البحث   نصطلب توفر املشرف لتصحيح وإدخال حتسينات على  .أ
 .العلمي

، مث إحضارها إىل حمكمة املنقصة لفحصها  البحث العلمي نصحتضري خمطوطة 
   وحساهبا.


