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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 مدخل وأنواع البحث  -أ

املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو منهج نوعي. وتسعى هذه الدراسة إىل حتديد ووصف        

تعليم حمادثة اللغة العربية مع الرتكيز على القضااااااااااااااااط طا يف تلف التاليق والتن يذ والتقييم 

 للحديث التعليمية ىف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية السادسة ىف متبان طنلقة ابريتو

 كواال و ىف معهد الدعوة اإلسالمية ىف مكارساري طنلقة ابريتو كواال. 

اهلدف من هذا البحث هو الساااالو  إلو اإلاراوال والسااااياسااااال املتبعة وال  ا ذل 

يف احملاداثل التعلم ىف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية السادسة ىف متبان طنلقة ابريتو 

 سالمية ىف مكارساري طنلقة ابريتو كواالكواال و ىف معهد الدعوة اإل

 حمل البحث  -ب

يف هذه الدراسااااااااااة على النحو احملدد يف مو ع الدراسااااااااااة هي ىف املدرسااااااااااة املتوساااااااااالة        .

اإلسااااااالمية احلكومية السااااااادسااااااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلسااااااالمية ىف 

 مكارساري طنلقة ابريتو كواال بسبب:
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كانت املدرسااااة املتوساااالة اإلسااااالمية احلكومية السااااادسااااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال هي إل.  

املدرساااااااااة املواصااااااااا ال والبلد الوإيد يف  وإلبدا إققت إةايفا املدار، الدينية يف احلكومة  

وخاصااااااة ويفارة الدينية ابريتو ملبور ومكتب مقالعة كاليمانتان ا نوبية اللاااااامون الدينية مع 

 . عة طا فيه الك ايةفائدة مرت

ب. ىف املدرسااة املتوساالة اإلسااالمية احلكومية السااادسااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال لديها بنية 

 حتتية كافية لتعلم اللغة العربية  وخاصة تعلم التاالب اللغة العربية بوص ها لغة املاترب.

الدعوة اإلسالمية تلبيق ثقافة ج. ملعهد الدعوة اإلسالمية مزاط نظام مدرسة داخلية وىف معهد 

الدينية وتلاااكيخ يااااطاااية اللالب وفقا سهداف املمساااساااة  يفراعة ثقافة دينية تساااتند إىل 

 تقاليد إلهخ السنة واحلماعة.

 هيكل البحث  -ج

ليكون هذا البحث العلمي هيكاال   سااااااامه الباإسة إىل اساااااااة إلبواب  ولكخ ابب           

 مباإث خاصة ترتبق بعضها بعضا  فيما يلى

الباااب اسوا املقاادمااة حتتوي على خل يااة البحااث و إلساااااااااااااا لااة البحااث و إلهااداف               

 .البحث و فوائد البحث و التحديد اإلارائ و الدراسال السابقة

الباب الساين فيه حبث العام اإللار النظري عن تعليم احملادثة يلاااااااااااتمخ على م هوم              

احملادثة و تعريف تعليم ومهارة احملادثة وإلهداف تعليم مهارة احملادثة و اساااااااااااااارتاتي ية تعليم 
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مهارة احملادثة واملعايري اخلاصاااااااااااااااة ملادة احملادثة و اخللوال على تدريب الكالم و العوامخ 

ملمثرة على تكلم ابللغااة العربيااة ومعيااار ك اااوة الكالم العربيااة والعوامااخ الع تمثر على تعليم ا

 اللغة العربية

الباب السالث  يلااااااااااااااتمخ منهج البحث احملتون على مدخخ و إلنوا  البحث و حمخ             

البحث و هيكخ البحث و إلدوال البحث و البياانل ومطااااااااادر البياانل إلساااااااااليب  ع 

 ياانل و حتليخ البياانل و التحقق عن الطحة و مراإخ البحثالب

حملة عن مدرسة املتوسلة اإلسالمية  فيه تقدمي البياانل ومنا لتها يلتمخالباب الرابع  

احلكومية السااادسااة ىف متبان ىف منلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلسااالمية ىف مكارساااري 

 البياانل و منا لة البياانل وت سريها.ىف منلقة ابريتو كواال و تقدمي 

 يلتمخ اخلامتة يلتمخ عن خالصة البحث و توصيال البحث.الباب اخلامس  

 أدوات البحث  -د

املباااادئ التوايهياااة للمقاااابلاااة  كااا لاااار إلو  ااااعااادة يف مقاااابلاااة مع ا هاااال املعنياااة             

 كمطدر   بياانل يف: 

 . الدراسة1

 را بة. املبادئ التوايهية للم2



57 
 

 

 . القرلاسية   من إلاخ تس يخ املقابلة وعندما نلهد إداث يف الدراسة.  3

.كامريا لتوليد البياانل الوص ية ال  هي  يمة ادا وغالبا ما تستادم لدراسة اوانب تاتية 4

 والنتائج غالبا ما حتليلها ابحلث.

 البياانت ومصادر البياانت -ه

 .البياانت األساسية1

الللبااة ىف تعليم احملااادثااة من عمليااة  ليلااه و تن يااذه إع تقو ااه إل( نتي ااة تعلم 

ططدر البياانل من مست يب يعىن الللبة تتعلم دراسة اللغة العربية ىف املدرسة 

املتوسلة اإلسالمية احلكومية السادسة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد 

 الالدعوة اإلسالمية ىف مكارساري طنلقة ابريتو كوا

ب(  تكلااااف العوامخ إلن تساااابب امللااااكالل من إيث ملااااكلة لغوية و ملااااكلة 

غري لغوية  ىف تعليم احملادثة ططاااااااااااادر البياانل من مساااااااااااات يب و مدر، اللغة 

 العربية 

 ج( يالإظ املعاملة وإاابة الللبة عند تعليم احملادثة ططدر البياانل من مست يب 

ادم املدر، عند تعليم احملادثة ططاااااادر د( يالإظ الوساااااايلة واللريقة التعليمية اساااااات

البياانل من مدر، اللغة العربية ىف املدرساااااااااااة املتوسااااااااااالة اإلساااااااااااالمية احلكومية 
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الساااااااااااااااادساااااااااااااااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلسااااااااااااااالمية ىف 

 مكارساري طنلقة ابريتو كواال

 . البياانت الفرعية 2

اإلسالمية احلكومية السادسة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و إل( املالمح املدرسة املتوسلة 

ىف معهد الدعوة اإلسااااااااالمية ىف مكارساااااااااري طنلقة ابريتو كواال ططاااااااادر البياانل من 

 رئيس املدرسة إلو واثئق املدرسية

ب(  إلإواا الللبة ىف املدرسااااااة املتوساااااالة اإلسااااااالمية احلكومية السااااااادسااااااة ىف متبان 

و ىف معهد الدعوة اإلسااااااااالمية ىف مكارساااااااااري طنلقة ابريتو  طنلقة ابريتو كواال

 كواال ططدر البياانل من مدر، اللغة العربية ىف تلف املدرسة.

ج(  إلإواا مدير املدرساااااااااة و معلام اللغة العربية ىف املدرساااااااااة املتوسااااااااالة اإلساااااااااالمية 

مية ىف احلكومية السادسة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلسال

مكارساااااااااري طنلقة ابريتو كواال ططاااااااادر البياانل من رئيس املدرسااااااااة و الواثئق 

 املدرسية

د( إلإواا لوايفم ىف املدرساااة املتوسااالة اإلساااالمية احلكومية الساااادساااة ىف متبان طنلقة 

ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلساااااااااااالمية ىف مكارسااااااااااااري طنلقة ابريتو كواال 

 ئيس املدرسةططدر البياانل من ر 
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ه( ادوا الدر، طدرسااااة املتوساااالة اإلسااااالمية احلكومية السااااادسااااة ىف متبان طنلقة 

ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلساااااااااااالمية ىف مكارسااااااااااااري طنلقة ابريتو كواال 

 ططدر البياانل من واثئق املدرسية

  مصادر البياانت . 3

 جياد مطادر البياانل يف هذا البحث كما يلى:

مسااااات يب يعىن الللبة تتعلم دراساااااة اللغة العربية ىف املدرساااااة املتوسااااالة اإلساااااالمية  )إل  

احلكومية السااااااادسااااااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلسااااااالمية ىف 

 مكارساري طنلقة ابريتو كواال

 املدرسة املتوسلة يعىن مدير املدرسة و معلام اللغة العربية ال  علام اللغة العربية ىف مست يب)ب 

اإلساااالمية احلكومية الساااادساااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال وىف معهد الدعوة اإلساااالمية ىف 

 مكارساري  طنلقة ابريتو كواال.

مسخ خل ية البحث و بياانل  )ج   الواثئق املدرسااااااياة يعىن   يع الواثئق الع هلا إرتباث ابلبحث

 اآلخر ومطادرها من حملة املدرسية  مث إلنللة التعلم. املدرسني و ومرافق املدرسة وعلى 

 

 

 



60 
 

 

 أساليب مجع البياانت -و

 .إلسلوب املالإظة1

إلساااااااااالوب املالإظة هي تقنية  مع البياانل عن لريق املالإظة املباياااااااااارة من         

املالإظال  1خالا الكيس  واالستبياانل  وتس يخ الطور والتس يالل الطوتية.

ال  إلبديت يف الرصاااااااااااد املنتظم  إلاراها ابإسون ابساااااااااااتادام املبادئ التوايهية ك داة 

 حبسية. البياانل ال   كن احلطوا عليها من  بخ الباإسني هو:

 إل( الظروف البي ية املدار، الدينية

 ب( املرافق والبنية التحتية ال  متلكها التعليم املدار، الدينية

 لمج( إلنللة التع

ىف هذا البحث تساااااااااااتادم الباإسة ابسااااااااااارتاتي ية املالإظة إىل الللبة واملدر،     

لتكلاااف البياانل عن عملية تعليم احملادثة ىف املدرساااة املتوسااالة اإلساااالمية احلكومية 

الساااااادساااااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلساااااالمية ىف مكارسااااااري 

 طنلقة ابريتو كواال 

 

 

                                                           
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.200 
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 إلسلوب املقابلة. 2

يف هذه الدراسااااااااااة  اسااااااااااتادمت الباإسة نوعا من املقابالل ياااااااااابه املنظمة        

واملقابالل غري منظم. املقابلة تساااااتادم إىل الللبة لتكلاااااف البينال عن ملاااااكالل 

تلااااااااااااااعر و تواهها ىف تعليم احملادثة واملقابلة إىل املدر، اللغة العربية  عن حماولة  د 

ىف تعليم احملادثة. وتسااااااااااااااتادم املقابلة ىف  عمخ املدر، ملعا ة امللااااااااااااااكالل الللبة

البياانل ال رعية إىل رئيس املدرسااة و واثئق املدرسااية ليعلم عن  ريد املدرسااة وإلإواا 

الللبة و إلإواا املدرسااااااني و إلإواا لوايفم ىف املدرسااااااة املتوساااااالة اإلسااااااالمية احلكومية 

المية ىف مكارسااااااري الساااااادساااااة ىف متبان طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلسااااا

 طنلقة ابريتو كواال 

 . إلسلوب التوثيق3

واسااااااتادم  2هذا اسساااااالوب هي مكملة السااااااتادام إلساااااالوب املالإظة واملقابلة.     

الباإسون هذه اسساااالوب املسااااتحقة للبحث يف البياانل من خالا وثيقة مكتوبة إوا 

 3ر  وغريها.إليياو مسخ اليوميال  ونسد من الكتب والطحف  واجملالل  والطو 

 ويستادم هذا اسسلوب إىل احلطوا على بياانل عن:    

                                                           
2 Op.cit Sugiyono, h. 82 
3 Suharsimi Arikunto, h.135 
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إل(   مالإظة اخلل ية يف املدرساااااة املتوسااااالة اإلساااااالمية احلكومية الساااااادساااااة ىف متبان 

طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلساااااااااالمية ىف مكارسااااااااااري طنلقة ابريتو 

 كواال

اإلسااالمية احلكومية السااادسااة ىف متبان  ب(    اهليكخ التنظيمي يف مدرسااة املتوساالة

طنلقة ابريتو كواال و ىف معهد الدعوة اإلساااااااااالمية ىف مكارسااااااااااري طنلقة ابريتو 

 كواال

ج(  البياانل عن  املعلمني والللبة واملوظ ني املدار، الدينية التنظيمي يف املدرسااااااااااااااة 

كواال و ىف معهد املتوساالة اإلسااالمية احلكومية  السااادسااة ىف متبان طنلقة ابريتو  

 الدعوة اإلسالمية ىف مكارساري طنلقة ابريتو كواال

د(   بيااانل عن الربامج التاليق من إلااخ التعلم الناااح  وخااصاااااااااااااااة تعلم احملاادثاة 

 العربية.

 حتليل البياانت  -ز

لتحليااخ البياااانل ال  ص احلطااااااااااااااوا عليهااا عن لريقااة املالإظااة واملقااابالل           

والواثئق  اساااااااااااتادمت الباإسة يسااااااااااالوب التحليخ الوصااااااااااا ي النوعية. عملية حتليخ البياانل 

 هي اخللوال التالية: ةإلاراها ابإس

 .للحد من البياانل1
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 مسخ هذه   يض البياانل حتليال الذي ياااااحذ وتطااااانيف البياانل يف           

.   يض البياانل القيام 4اللريقة السااااتنتاج  ائي  كن اسااااتاالصااااها إلو التحقق منها

به لتسااااااااااااااهيخ عودة من الباإسني يف العسور على البياانل ال  ص احلطااااااااااااااوا عليها عند 

 5احلااة واملساعدة يف توفري رمز  وانب معينة.

 .عرض البياانل2

ري منظم إلعلاااو إمكااانيااة اسااااااااااااااتاال  الااذي جيمع بياااانل إلو معلومااال غ     

النتائج وا ات اإلاراوال  حبيث  كن للباإسني إتقان البياانل وليس الغرق يف إلكوام 

 6يف فهم ما حيدث والتاليق مزيد من العمخ. ةمن البياانل  وكذلف لتسهيخ الباإس

 . استنتااال مسرية لالهتمام إلو الت كيد3

اانل. ومع تلف  ف ن اساااتنتااال يتللب وهي سااالسااالة من حتليخ تروة البي    

 7إليضا التحقق خالا فرتة الدراسة. واملقطود التحقق إلنتاج استنتاج صحيح

                                                           
4 Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: TARSITO, 1988), h.129 
5 Ibid,  h.129 
6 Ibid,  h.130 
7 Op.cit Sugiyono.,h. 95 
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للتحقق من صااااااااحة النتائج ال  توصاااااااالت إليها التقنيال املسااااااااتادمة من  بخ            

هو التسليث. التسليث هو االسااااالوب الذي يساااااتادم صاااااحة البياانل يااااايو فح   ةالباإس

 منها: 8آخر خارج من البياانل لغرض فح  إلو على سبيخ املقارنة إىل البياانل

. التسليث البياانل  إلي من خالا مقارنة البياانل املرصااااااااااااودة مع نتائج املقابالل 1

مع الواثئق. ومن املتو ع إلن  والبيااااانل من املقاااابالل مع واثئق وبيااااانل لوإظ

 .توإيد النظرة إىل البياانل ال  ص احلطوا عليها من نتائج هذه املقارنة

. اساااااااااااااارتاتي ية التسليث  وهي من خالا إجياد بياانل إلخرن إوا ظاهرة ال  يتم 2

احلطاااااااااوا عليها عن لريق اساااااااااتادام اسااااااااارتاتي يال  تل ة واملقابالل  واملرا بة 

تائج املتحطاااااخ عليها ابساااااتادام هذه االسااااارتاتي ية مقارنة وخل  والتوثيق. مث الن

 .تلف للحطوا على البياانل ال   كن الوثوق هبا

مطااااااااااااااادر التسليث  إلي من خالا مقارنة إقيقة ظاهرة اسااااااااااااااتنادا إىل بياانل ص   .3

 احلطوا عليها من  بخ الباإسني  من إيث اسبعاد من الو ت واملوارد اسخرن

 ثمراحل البح   -ح 

 . إعداد ما يلي:1

 إل( تقدمي العنوان واملقرتح البحسي إىل مدير برانمج الدراسال العليا

                                                           
8 Lexy J Moleong ,h. 178 
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 ب( التلاور بل ن مقرتإال المللرف

 ج( إاراو مرااعة اسدبيال وفقا للعنوان الدراسة

 د( وضع اسرتاتي ية للبحوث

املدار، ه( الرعاية إلخذ الرسااااااااااالة الرتخي  من البحوث الكلية لتقد ها إىل مدراو 

 الذين اعلوا موضو  البحث

 و( استكلاف وتقييم إالة جماا لل ح 

 يف( اختيار واملاربين استادام

 ح( إعداد املعدال العلمية

 . مرإلة التن يذ2

     إلنللة هي  ع البياانل ومعا ة البياانل  و د ص  ع البياانل عن لريق:

 إل( فهم حبوث إلساسية وإعداد إلن سهم

 إاصال على املالإظة املبايرةب( إلن يكون 

 ج( إاراو مقابلة مع املوضوعال البحسية

 د( دعم البياانل إ ر من خالا واثئق
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مع هذه االسرتاتي ية البحسية  من املتو ع إلن الكتاب يف الوا ع احلطوا على 

بياانل د يقة ومطاااااااااااااادر موثوق  حبيث تعلم حمادثة اللغة العربية إلن هنا   د سااااااااااااااوات  

 ابعة. احللوا واملت

 

 
 


