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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج
 همدخلنوع البحث و  -أ

 ن أساليب البحث، هنا يستخدم الباحثة نوًعا ممن منظور طرق البحث
النوعي، أي إجراءات البحث اليت تنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو 

80منطوقة من الناس وسلوك ميكن مالحظته.
شكل البحث الذي يستخدمه الباحثة  

هو البحث الوصفي، أي البحث الذي يستخدم لوصف وشرح واإلجابة على أسئلة 
حول الظواهر كما هي أو حتليل العالقة بني حول الظواهر واألحداث احلالية، سواء 

88املتغريات املختلفة يف ظاهرة .
إذن ما متت مناقشته يف هذا البحث هو مشكالت  

دائية اإلسالمية مدرسة الّسالم اإلبت تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت عصر جائحة  يف
 .املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

  و موضوعهذات البحث  -ب
يف مفهوم البحث إىل املستجيبني واملخربين الذين يريدون أن  ذات تشري

وفًقا ألمريين  البياانت. يُطلب منهم احلصول على معلومات أو استخراج
البحث هو شخص ما أو شيء ما حول املعلومات أو  ذات، فإن (0916)

 األشخاص يف بيئة البحث املستخدمة لتقد م معلومات حول حالة وحالة بيئة
 البط ثالثةو  اللغة العربية علمةم يهذات البحث يف هذا البحث  البحث.

يف . يةنوبجلاكاليمانتان مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري  
 هو تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت عصر اجلائحة  حني موضوع

 
                                                           

21 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2212), hal. 36. 
22 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2111), hal. 41. 
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 مصادر البياانت و  البياانت -ج
 هذا البحث قسمان البياانت الرئيسية والبياانتالبياانت املبحوثة يف 

 ساعدةامل
 البياانت الرئيسية أ(

رة من نتائج علي الباحثة مباش تحصل اليتالبياانت الرئيسية هي البياانت 
 املالحظات واملقابالت مع املخربين. البياانت املستخرجة هي:

ة الّسالم مدرس مشكالت تعليم اللغة العربية عرب االنرتنت عصر اجلائحة يف (0
 اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

مشكالت تعليم اللغة العربية عرب االنرتنت عصر اجلائحة على  حماوالت عالج (8
 .يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

 ساعدةب( البياانت امل
ساعدة بياانت مبحوث لتساعد بياانت رئيسية.وتصري هذه البياانت امل

 البياانت املساعدة هي:
 الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري درسةم حملة (0

مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان  بعثة رؤية و (8
 .اجلنوبية

بتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري  يف مدرسة الّسالم اإل الطالب عدد (3
 .كاليمنتان اجلنوبية

يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان  وناملعلم (1
 .اجلنوبية

يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري   جمموعات الدراسة (5
 .كاليمنتان اجلنوبية
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يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة  اسائل و أحواهلالو بياانت  (6
 .فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان األنشطة  (7
 .اجلنوبية

 مصادر البياانت -8
 : على يف هذا البحث العلمي هي للحصول

ة مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكامل طالب ثالثةو  معلمة اللغة العربية أ(
 .فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

 حث.ن ومجيع اجلهات هذا البو ن واملوظفو املعلمو ، وهم رئيس املدرسة املخربون ب(
كاملة مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املت من التوثيق هو البياانت املكتوبة ج(

 .نتان اجلنوبيةفاليهاري كاليم
 

 تقنيات مجع البياانت -د
، قعصول على بياانت البحث. يف الواطريقة تستخدم للح ومجع البياانت ه

فإن استخدام تقنيات خمتلفة ضروري  ،حصول على بياانت كاملة وموضوعيةلل
 نيتعرب اإلنرت  الحظةواملة البحث هي املقابلتا يف هذ تقنيات مجع البياانت.83للغاية

 .والتوثيق
 قابلةامل -0

املقابلة عبارة عن تقنية جلمع البياانت عن طريق سؤال وجواب من جانب 
واحد يتم إجراؤها بشكل منهجي بناءً على أهداف البحث. املقابلة أبهنا "حمادثة 

، مها القائم إبجراء املقابلة حمدد. وأجريت احملادثة مع طرفني ذات غرض

                                                           
23 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula, 

(Bandung:Alfabeta), hal. 17. 
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(interviewer) الذي متت مقابلته  الذي طرح السؤال والشخص(interviewee) 
يستخدم الكاتب أسلوب املقابلة  بحثال هذا ". يف81الذي أعطى إجابة السؤال 

كاملة مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتيف  ة اللغة العربيةمع معلم املباشرة
 بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية.

 املالحظة -8
. 85منهجي للظواهر قيد التحقيق ة هي مراقبة وتسجيلحظالطريقة امل  

ولة مباشرة حظتها بسهُتستخدم هذه الطريقة الستكشاف البياانت اليت ميكن مال
مدرسة الّسالم  يفاجلائحة  عصرم اللغة العربية عرب اإلنرتنت يبتعل فيما يتعلق

 .اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية
ل ، يعتزم الباحثون العثور على بياانت حو املالحظةهذه طريقة ابستخدام   

املوجودة  تالك م واملشو م والتقيم وعملية التعليحالة مرافق التدريس وإعداد التعل
على بياانت  احلصول ةنرتنت. تسهل املالحظة على الباحثلم عرب اإلييف هذا التع

 ظاهرة.
 وثيقتال -3

لكتابة أو الصورة من هو يشكل ا حوظ ظواهر املاضية.هو ملالتوثيق 
التوثيق مهم جًدا يف الدراسة ألنه ميكن استخدامه كدليل على إجراء  86أفراد.

خ احلياة ، على سبيل املثال اليوميات واترييف شكل كتابةالتوثيق البحث. ميكن 
يف  وثيقتوالقصص والسري الذاتية واللوائح والسياسات. بينما ميكن أن تكون ال

رسومات ختطيطية وما إىل ذلك. التوثيق الذي شكل صور يف شكل صور و 
رب اإلنرتنت يف عم اللغة العربية يتعليستخدمه الباحث هو يف شكل عملية تنفيذ 

                                                           
24 Lexi J. Moleong, M. A, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2221). 
25 Hadi Sutrisno, Analisa Butir untuk Instrument, (Edisi pertama. Andi Offset. Yogyakarta), 

1111, hal. 136. 
26 Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2211), hal. 167. 
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لزايد  .مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية
اجلدول  شرح من  البياانت ومصادر البياانت وتقنيات مجع البياانت منظور يف

 التالية:
 اجلدول األول: مصفوفة البياانت ومصادر البياانت وتقنيات مجع البياانت
تقنيات مجع 

 البياانت
 رقم البياانت مصادر البينات

 
مالحظة و 

 و توثيق مقابلة
 
 
 

 مقابلة و توثيق

 
معلمة تعليم اللغة 

و ثالثة   العربية
 بطال

 
 

معلمة تعليم اللغة 
 العربية
 

 هي: لرئيسيةالبياانت ا
أ( مشكالت تعليم اللغة العربية 
عرب االنرتنت عصر اجلائحة يف 
مدرسة الّسالم اإلبتدائية 
اإلسالمية املتكاملة فاليهاري  

 كاليمنتان اجلنوبية
ب(حماوالت عالج على 
مشكالت تعليم اللغة العربية 
عرب االنرتنت عصر اجلائحة يف 
مدرسة الّسالم اإلبتدائية 

كاملة فاليهاري  اإلسالمية املت
 كاليمنتان اجلنوبية.

 

1.  

 
 

 و توثيق مقابلة
 
 

 
 

 إدارة املدرسة
 
 

 ساعدة هي:البياانت امل
 مدرسة الّسالم اإلبتدائية .حملة0

 اإلسالمية املتكاملة بفالحياري

2.  
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 و توثيق مقابلة
 

 و توثيق مقابلة
 
 
 

 و توثيق مقابلة
 

 

 و توثيق مقابلة
 

 و مالحظة مقابلة
 و توثيق
 

 و توثيق مقابلة

 إدارة املدرسة
 

 إدارة املدرسة
 
 

 إدارة املدرسة
 
 

 إدارة املدرسة
 
 

 درسةإدارة امل
 

 إدارة املدرسة

مدرسة الّسالم  بعثة .رؤية و8
اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة 

 بفالحياري
مدرسة يف  الطالب عدد .3

الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية 
 املتكاملة بفالحياري

 مدرسة الّسالميف  وناملعلم .1
اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة 

 بفالحياري
يف  جمموعات الدراسة .5

مدرسة الّسالم اإلبتدائية 
 اإلسالمية املتكاملة بفالحياري

 ا.البياانت الوسائل و أحواهل6
 
يف مدرسة الّسالم  األنشطة .7

اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة 
 .فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية
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 تقنيات حتليل البياانت -ه
يصف  ،ة يف هذا البحث  حتليل وصفي نوعيحتليل البياانت  استخدمه الباحث

م اللغة العربية يتعلمن مشكالت  ينظر رؤية األحداث الفعلية بناءً على الواقع امليداين
مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري  يف  عصرعرب اإلنرتنت 

بينما، يف استخالص النتائج ، يستخدم الباحثة الطريقة  .اليمنتان اجلنوبيةك
األشياء اخلاصة ابألشياء العامة االستقرائية ، أي استخالص النتائج من


