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 الباب الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحث نوع و -أ
التحديات اليت يواجهها مدرسو اللغة العربية يف تطبيق البحث عن   

احلكومية  املتوسطة اإلسالميةمدرسة م اللغة العربية يف يمهارات التفكري العليا يف تعل

البحث  بحث النوعي هوال. نوعيال البحث باستخدام كوتاورينجني الشرقية 1

اليت تنتج بيانات وصفية  موضوع البحثعن ما يشعر الذي يهدف إىل فهم ظاهرة 

 بحثالباستخدام  35نطوقة من الناس وسلوك ملحوظ.املكتوبة أو املكلمات بال

 ما وجدهتا فيه تكون عربات رى أن املشكالتت الباحثة ألنالنوعي يف هذا البحث 

 ر املفاهيم النظرية.لتطو

ومناقشة  تعبريهو حتليلي وصفي ل يف هذا البحث نوع البحث املستخدم  

 املتوسطة اإلسالميةمدرسة م اللغة العربية يف يتعل عندتطبيق مهارات التفكري العليا 

تشمل أنشطتها  بناًء على العوامل املوجودة. كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية 

  36.بيانات واستخالص النتائجمجع البيانات ومعاجلة البيانات ومعلومات ال

                                                           
35 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, h. 6. 
36 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 130 



38 
 

أريكونتو أن املنهج الوصفي التحليلي هو طريقة حبث حل فقال   

املشكالت املوجودة يف الوقت احلاضر فيما يتعلق باملشكالت الفعلية. يتم جتميع 

 البيانات اليت مت مجعها وشرحها مث حتليلها.

حتليل هو  يالوصفي التحليل النوع املنهجوأما قال أ مادي وينرتا أن   

مجعها يف  تمتاليت يف كل شأن أو حال من مجيع البيانات ووصف وتلخيص  

   37.اليت حتدث يف امليدانأو مالحظة عن املشكالت  شكل مقابالت

تركيز على ألن هذا املنهج البحث  الوصفي التحليل  يستخدم املنهج ،ذاإ

هذا البحث  تائجنعلجة املو تحليل اليتم . و هذا البحث يسريكما  املشكالت

كما  تطورالطبيعية اليت ت موضعليبحث و قد استخدم هذا البحث إلستخالصها. 

لذالك  على ديناميكياتال يؤثر  الباحثةوجود و  ونالباحثةال يتالعب هبا  و هي

أسئلة البحث يكون النقطة  ،يف البحث النوعي .األداة الرئيسيةتكون هو املوضع و 

مواقف اجتماعية أو  ون إىل امليدانالباحثةطور بعد أن يذهب سيتهلذه املّدة و املهمة 

 .فهم الظواهر االجتماعية املعقدةل معينة

                                                           
37 I Made Winartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: C.V. Andi 

Offset, 2006), hal. 155 
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 اتهوذ موضوع البحث -ب
تم البحث هو الشخص أو املكان أو الشيء الذي ي اتذاملقصود ب  

يف  للغة العربيةا نيمدرسثالث هم  بحثال اهذ اتذكان  38.البحثمالحظته يف 

 املخربو هم يكون  كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية  إلسالميةاملتوسطة امدرسة 

يف ذالك املدرسة  مجيع املستوياتهذا البحث قد ينوب  موضوع الباحثةألن عند 

الثامن و التاسع يكون  ،وطالب الفصل السابع ة.ختلفاملل وعقد فصو هم 

 .مهارات التفكري العليااملستجيب ألهنم يكون مفعوال لتطبيق 

موضوع البحث هو القضية الرئيسية اليت جيب البحث  أن، دايان عند   

من هذا البحث هو التحديات  املوضوع 39عنها للحصول على بيانات أكثر تركيًزا.

م اللغة لييف تعاليت يواجهها مدرسو اللغة العربية يف تطبيق مهارات التفكري العليا 

من إما ، تاورينجني الشرقيةكو 1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةمدرسة العربية يف 

 م.يحيث التخطيط والتنفيذ وتقييم التعل

 مصادرهاالبيانات و -ج
هي التحديات اليت يواجهها مدرسو  هذا البحثالبيانات املطلوبة يف   

مدرسة يف م اللغة العربية ياللغة العربية يف تطبيق مهارات التفكري العليا يف تعل

                                                           
 القاموس اللغة اإلندونيسيا الكبير 38
التدّخل اللغوي في المحادثة لدى طالب الصّف الخامس باللغة العربية في المعهد العصري دار الهجرة  ,أدي سبتينط نغروهو 39

 27ه. (،  2019يا : جامعة بلنكارايا اإلسالمية الحكومية: للبنين شندي ألوس مرتابورى، رسالة بحث، )بلنكارا
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من حيث التخطيط إما ، ورينجني الشرقيةكوتا 1احلكومية  املتوسطة اإلسالمية

 م.يوالتنفيذ وتقييم التعل

يف هذا در بيانات. اإىل مص حيتاج، من قبلللحصول على البيانات   

و  العينة الغرضيةبالطريقة  بياناتمصادر من العينات  البحث يستخدم طريقة أخد

م هي طريقة أخد العينات بالنظر إىل شيء خمصوص و هو الشخص الذي أعل

 40.باملوضوع البحث

املتوسطة مدرسة مدرس اللغة العربية يف  يه هذا البحث در البياناتامص  

م ألهن املصدر الرئيسي للبيانات. هم كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية  اإلسالمية

مهارات البحث و هم أيضا فاعلون يف تطبيق ما يتعلق باألغراض  معلوماتيعطي 

 املدرسة. لكت التفكري العليا لطالب يف

م اللغة ياملتعلقة بالبحث وتعل وثائقمصادر البيانات الداعمة األخرى هي   

، مثل كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةمدرسة العربية يف 

عداد عملية اواملنهج الدراسي و ،وبرنامج الفصل الدراسي ،برنامج السنوي ةوثيق

 ،عدد الطالب و ،املدرسة امللفعلى  الباحثة حتصل، من هذه الوثائق .التدريس

 املستخدم يف املدرسة.دروس اللغة العربية  واملنهج

                                                           
40 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 

2011), hal. 124 
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 أساليب مجع البيانات  -د
تم إجراؤها بطرق معينة ومناسبا ب، جلمع البيانات من عينات البحث  

مجع البيانات هي  أساليب 41.باألهداف حلصول على بيانات صحيحة وموثوقة

الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول على ألن   يف البحث اخلطوة استراتيجية

على البيانات  الباحثةمجع البيانات، مل حيصل  أساليببال معرفة و أما  .البيانات

هي  الباحثةمجع البيانات اليت يقوم هبا  أساليب 42.اليت ميأل معايري البيانات املقرر

 .املالحظة واملقابالت والتوثيق

 املالحظة .أ

فإن املالحظة هي طريقة جلمع املعلومات  ،س سودجيونوأنقال و  

يتم من خالل املراقبة املنهجية وتسجيل الظواهر اليت يتم  )البيانات(

البيانات بطريقة مالحظات  ليكسفيستخدم هذا أسلوب  43مالحظتها.

تطبيق بتتعلق ما بيانات و هو ال مباشرة عن مشكالت ما حبث يف هذا البحث

عليا  يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مهارات التفكري ال

 . كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية 

                                                           
41 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 

76 
42 Sugioyono, op. cit, hal. 224 
43 Sri Nurhidayanti Rajabiyah, Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Virtual di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Balangan, skripsi, (Banjarmasin :Idr Uin Antasari, 2020), hal. 43 
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 املقابالت .ب

ملعرفة املزيد من  مجع البيانات هي أساليب املقابالتأن  ،فقال حممد  

اليت ال ميكن  ،األشياء املتعمقة مبشاركني وتفسري املواقف والظواهر اليت حتدث

. يف هذا البحث يستخدم املقابالت العميق 44خالل املالحظة.القيام هبا من 

مفتوح واالستماع إليها  سأل األسئلة بتنسيقهي  املقابالت العميقاملراد ب

، ميكن للباحثني امن خالهل 45، مث املتابعة بأسئلة إضافية ذات صلة.وتسجيلها

 مجع بيانات مفصلة.

 التوثيق .ج

ا البحث كمكمل ودعم أسلوب التوثيق يف هذ الباحثةيستخدم   

الوثائق هي سجالت  واملقابلة يف البحث النوعي. املالحظةالستخدام أساليب 

حصول على  الباحثةأردت  46.مكتوبة ألنشطة أو أحداث خمتلفة يف املاضي

خطط مثل ملفات تعريف املدرسة و  ،املتعلقة مبكان البحث وثيقةبيانات من ال

 لداعمة األخرى.ا وثيقةال واملنهج الدراسي و الدروس

                                                           
44 Ibid., hal. 44 
45 Sugioyono, op. cit, hal. 105 
46 W. Gulo, op. cit, hal. 83 
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 ب حتليل البيانات يلاأس -ه
البيانات اليت مت مجعها من خالل التقنيات املختلفة املذكورة أعاله هي   

 حتليل البيانات يف البحث النوعي. بيانات أولية لذلك حتتاج إىل إدارهتا وحتليلها

لبحث يف ا ،ومع ذلك قبل الدخول إىل امليدان وأثناءه وبعد االنتهاء من اجملال. هي

يكون حتليل البيانات أكثر تركيًزا أثناء العملية امليدانية ومع مجع  ،النوعي

 47البيانات.

يتم تنفيذ األنشطة يف حتليل  48،كما ذكر مايلز وهيربمان يف سوجيونو  

. حىت تشبع البيانات ،البيانات النوعية بشكل تفاعلي بشكل مستمر حىت اكتماهلا

انات، واالستنتاجات أو ، وعرض البيتقليل البياناتليل البيانات هي األنشطة يف حت

 كالمهاو    تصبح أنشطة مجع البيانات وحتليلها وحدة ال ميكن فصلها. التحقق

 يسري معا.

 

                                                           
47 Sugioyono, op. cit, hal. 129 
48 Sugioyono, Ibid, hal. 134 
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 حتليل البياناتجدوال     

 

مجع البيانات هو عملية مجع البيانات باستخدام تقنيات املراقبة واملقابلة  .1

 والتوثيق.

والتركيز على األشياء  ،واختيار األشياء الرئيسية ،تلخيصالبيانات هو ال تنقيص .2

املتعلقة باملشكالت املدروسة. وبالتايل ستوفر البيانات املختصرة صورة أوضح 

 وأبسط.

 البيانات هو تنظيم البيانات كمعلومات مث يتم حتويلها إىل استنتاجات. تقدمي .3

و فهم املعىن  ولتحقق إعادة او اختبار و ور البيانات هو حماولة للعثالتحقق  .4

 و أماو األسباب والتأثريات. االنتظام و األمناط و التفسريات و املؤامرات 

االستنتاج ميكن أن يكون وصًفا أو وصًفا لشيء كان معتًما أو مظلًما يف 

ميكن أن يكون عالقة أو فرضية أو  ،السابق حبيث يصبح واضًحا بعد البحث

 49نظرية سببية أو تفاعلية.

                                                           
49 Sugioyono, Ibid, hal.253 
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 التحقق من صحة البيانات تقنيات -و
 التحقق من صحة البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي التثليث طريقة  

(triangulasi).  للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيًئا  طريقةالتثليث هو

هتدف طريقة التثليث  50آخر غري البيانات ألغراض التحقق أو للمقارنة مع البيانات.

ضوعية البيانات وصحتها من خالل  مقارنة معلومات البيانات إىل احلفظ على مو

يف  اليت مت احلصول عليها من عدة مصادر ألجل احلصول على بيانات صحيحة.

 ومها: ،يف التثليث باستخدام طريقتني للتثليث 51اتبع نظرية سوجيونو ،هذا البحث

صدر ات خبطوات مقارنة مبيتم عن طريق التحقق من البيان ،تثليث املصدر .1

 ، أي اللفظية )املشاركون( واإلجراءات امللحوظة )األحداث(.البيانات

ويتم تنفيذها عن طريق فحص البيانات بناًء على طريقة مجع  ،تقنية التثليث .2

طريقة املالحظة )املالحظة( وطريقة املقابلة ضالبيانات املنفذة. يف هذه احلالة 

 عدة مصادر بيانات بنفس وطريقة التوثيق وكذلك التحقق من درجة الثقة يف

 الطريقة.

 

 

                                                           
50 Lexy J. Moleong, Op. cit, hal. 330 
51 Sugioyono, op. cit, hal. 125 
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 حتليل البيانات أساليب مجع البيانات مصادر البيانات

تطبيق  التخطيط

مهارات التفكري 

م لييف تع العليا 

 اللغة العربية

للغة ا مدرس

مدرسة يف  العربية

املتوسطة 

 اإلسالمية

 1احلكومية 

كوتاورينجني 

اعداد  ،الشرقية

 ،عملية التدريس

، ويبرنامج السن

الفصل وبرنامج 

الدراسي، واملنهج 

 الدراسي

مقابالت  الباحثةى أجر

 ،للغة العربيةا مدرس  مع

ما يتعلق   التوثيقوأخدت 

تطبيق مهارات  التخطيطب

م لييف تع التفكري العليا 

 اللغة العربية

 الباحثةقوم تبعد أن 

قوم ت ،جبمع البيانات

تنقيص  الباحثة

البيانات لفرز 

ية اسالبيانات األس

املتعلقة باملشكلة ما 

و بعدها  ،حبثها

تنظيم البيانات 

كمعلومات مث يتم 

حتويلها إىل 

 استنتاجات.

تطبيق  لتنفيذا

مهارات التفكري 

للغة ا مدرس

مدرسة يف  العربية

 مالحظة الباحثةى أجر

  ،للغة العربيةا املدرس  مع

 الباحثةبعد أن يقوم 

يقوم  ،جبمع البيانات
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م لييف تع العليا 

 اللغة العربية

املتوسطة 

 اإلسالمية

 1احلكومية 

كوتاورينجني 

العملية  ،الشرقية

 بالطال ،التعلمية

تطبيق  التنفيذما يتعلق ب

يف  مهارات التفكري العليا 

 م اللغة العربيةليتع

تنقيص  الباحثة

البيانات لفرز 

اسية البيانات األس

املتعلقة باملشكلة ما 

و بعدها  ،حبثها

تنظيم البيانات 

كمعلومات مث يتم 

حتويلها إىل 

 استنتاجات.

تطبيق  تقييم

مهارات التفكري 

م لييف تع العليا 

 اللغة العربية

للغة ا مدرس

مدرسة يف  العربية

املتوسطة 

 اإلسالمية

 1احلكومية 

كوتاورينجني 

 مقابالت الباحثةى أجر

 للغة العربيةا مدرس  مع

 قييمتما يتعلق ب الحظةلي

تطبيق مهارات التفكري 

م اللغة لييف تع العليا 

 العربية

 الباحثةبعد أن يقوم 

يقوم  ،جبمع البيانات

تنقيص  الباحثة

البيانات لفرز 

اسية البيانات األس

املتعلقة باملشكلة ما 
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األسئلة  ،الشرقية

 إلمتحان

و بعدها  ،حبثها

تنظيم البيانات 

كمعلومات مث يتم 

حتويلها إىل 

 استنتاجات.

 

 

 

 

 

 

 

 


