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 الباب الثالث

البحث يةمنهج  

 مدخل البحث ونوعه - أ

البحث النوعي وأن . النوعي البحث ىو مدخل البحث اتستخدم الباحثة يف ىذ 
كأداة رئيسية،   ةي تستخدم لفحص حالة األشياء الطبيعية، حيث الباحثىو البحث الذ

النتائج رائي، و تقنية مجع البياانت يتم إجراؤىا عن طريق التثليث، وحتليل البياانت استقو 
ة يهدف ىذا البحث إىل تقدمي صور و  1املعٌت بدال من التعميم. يؤكد البحث النوعي

املدرسة املتوسطة يف ي اللغة العربية سمدر لًتقية كفاءة مهنية  واضحة عن منط اإلشراف
 .اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية

 الفينومينولوجياأما نوع البحث الذي استخدمت الباحثة ىو البحث و 
Phenomenology ي حيدد فيها البحث الذ اسًتاتيجيات. الفينومينولوجيا ىو إحدى من

جيعل من طبيعة التجريبة البشرية حول ظاىرة معينة. إن فهم جتارب احلياة البشرية  ةالباحث
دراسة عدد من املوضوعات من  ةباحثفلسفة الظواىر طريقة حبث تطلب إجراءاهتا من ال

  2خالل مشاركتهم بشكل مباشر وطويل نسبيا لتطوير أمناط وعالقات ذات معٌت.
 البحثوذايت موضوع   -ب

 منط اإلشراف "املوضوع البحث، الباحثة تريد أن تبحث عن  خلفيةبناء على 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال يف  لرتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية

اللغة العربية  يمدرس ىو يف ىذا البحث النوعي البحث ذايت أما. ."كاليمنتان اجلنوبية
ومدرسة الدعوة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية الطاىرية درسة م من

 . درسُتامل 3ويتعدد من  ،كاليمنتان اجلنوبيةابريتو كواال  
                                                 

1
Zuchri Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif. (Makassar: Syakir Media Press, 

2021), h. 81  
2
Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirun. Metode Penelitian Kualitatif. 

(Semarang: LPSP, 2019), h. 9. 
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 البياانت ومصادرها - ج

 البياانت  -1

أما البياانت يف ىذا البحث الكيفي ىو نوعان، يعٍت البياانت 
 األساسية والبياانت الثانوية:

 سيةالبياانت األسا - أ

قية  منط اإلشراف لًت  البياانت األساسية يف ىذا البحث ىيأما 
املتوسطة اإلسالمية الطاىرية مدرسة يف كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية 
 .ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبيةومدرسة الدعوة املتوسطة اإلسالمية 

 البياانت الثانوية -ب
 منها:البياانت الثانوية ىي البياانت لتساعد البياانت األساسية، 

 التصور العام عن املوقف البحث -1

 واملدرسُت واملوظفُت رسةياانت عن املدالب  -2

 جدوال الدرس -3

 حاالت اآلالت واألجهزة للمدرسة. -4

 مصادر البياانت   -2
 أما مصادر البياانت يف ىذا البحث يعٍت:

ومدرسة املتوسطة اإلسالمية الطاىرية مدرسة مدرسي اللغة العربية يف  ( أ
 .ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبيةالدعوة املتوسطة اإلسالمية 

مدرسة يف  يف الفصل السابع والثامن والتاسع  الطالببعض   ( ب
ومدرسة الدعوة املتوسطة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية الطاىرية 

 .ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية
يعٍت األقوام يتعلقون يف ىذا البحث منهم رئيس املدرسة، املخرب،   ( ج

املتوسطة الطاىرية مدرسة وظفون، ومدرسوا اللغة العربية يف امل
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ابريتو كواال كاليمنتان ومدرسة الدعوة املتوسطة اإلسالمية اإلسالمية 
 .اجلنوبية

املتوسطة الطاىرية مدرسة ٍت البياانت املكتوبة عن الواثئق، تع  ( د
ابريتو كواال كاليمنتان ومدرسة الدعوة املتوسطة اإلسالمية اإلسالمية 
 .اجلنوبية

 أساليب مجع البياانت - د

مجع البياانت يف البحث املراقبة حىت تتمكن البياانت اليت مت احلصول يتطلب 
انت، من املتوقع عليها من احلفاظ على مستوى املصداقية واملوثوقية. يف أساليب مجع البيا

املوضوع الذي سيكون ىدف البحث. على التفاعل مع  ة قادرةكون الباحثأن ت
عن طريق املالحظة، واملقابلة، واإلستبيانة، كن القيام بذل  متاألساليب مجع البياانت و 

الباحثة كما  امجع البياانت اليت تستخدمهأما أساليب   3والتوثيق، واجلمع بُت األربعة.
 يلي:

 املالحظة (1

املالحظة ىي أساس كل العلم. ميكن للعلماء العمل فقط على أساس 
البياانت، أي احلقائق حول العلم احلقيقي اليت مت احلصول عليها من خالل 

يتم مجع البياانت وغالبا مبساعدة أدوات متطورة متنوعة. حبيث ميكن املالحظة. 
إىل مالحظة  ظةة جدا بوضوح. ويقسمت املالحمالحظة األشياء الصغَتة والبعيد

يف ىذا البحث، و  4مشاركة، ومالحظة صرحية ومقنعة، ومالحظة غَت منظمة.
يف  الفعال اللغة العربية ل مباشر كيف تعليمى بشكالباحثة املالحظة لًت  تستخدم
ابريتو  ومدرسة الدعوة املتوسطة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية الطاىرية مدرسة 

                                                 
3
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2020), h 296. 
4
Sugiyono.. h. 297-298.  
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برانمج اإلشراف لًتقية كفاءة مدرسُت يشاركون  بعد .كواال كاليمنتان اجلنوبية
  مهنية مدرسي اللغة العربية. 

 املقابلة (2
اجتماع لشخصُت لتبادل املعلومات واإلفكار من خالل  املقابلة ىي 

خمتلفة  ٌت يف موضوع معُت. واقًتاح أنواعالسؤال واجلواب، حبيث ميكن بناء املع
واملقابلة اليت  5من املقابلة، وىي املقابلة املنظمة، وشبو املنظمة، وغَت منظمة.

مدرسي  املقابلة شبو املنظمة. الباحثة تستخدم املقابلة إىل تستخدم الباحثة ىي
لتتعلم كيف منط اإلشراف لًتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  اللغة العربية
لعربية بعد يشاركن يف عملية تعليم اللغة ا الطالبمع مث املقابلة  وعواعقها

 . لتتعلم كيف تعليم اللغة العربية الفعال ىناك اإلشراف املدرسُت يشاركون
 التوثيق (3

لتوثيق ي. وابحث النوعلاملالحظة واملقابلة يف ا الستخدامالتوثيق مكملة 
يف شكل  التوثيق. ميكن أن تكون ىي سجالت األحداث يف الزمان املاضي
تستخدم الباحثة ىذه الطريقة جلمع  6صور أو كتبات أو أعمل ضخمة لشخص.

مثل بياانت امللف الشخصي البياانت املكتوبة اليت تكون واثئقية بطبيعتها 
، وبيانة للمدرسة والتوثيق ذات الصلة. يتم مجع البياانت لفهم حمتوايت للمدرسة

لتحليل الكيفي. ابستخدام ىذه الواردة فيها. مث وصفها ابستخدام تقنيات ا
الواثئق، سيكون من األسهل مجع البياانت حبيث ميكن احلصول على البياانت 

 الكاملة.  
 
 

                                                 
5
Sugiyono.. h. 304-305.   

6
Sugiyono.. 314 
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 انت ومصادرها وأسلوب مجعها: مصفوف البيا1.3 اجلدول
 أسلوب مجع البياانت مصادر البياانت أنواع البياانت الرقم

 البياانت األساسية ىي:  3
لًتقية  منط اإلشراف 

كفاءة مهنية مدرسي 
 اللغة العربية

مدرسي اللغة 
 العربية

 
 

 والواثئق قابلةامل

 البياانت الثانوية ىي: 2
التصور العام عن  -1

 املوقف البحث

 تعليم اللغة العربية -2

البياانت عن  -3
املدرسة واملدرسُت 

 واملوظفُت

 جدوال الدرس -4

حاالت اآلالت  -5
 واألجهزة للمدرسة.

 
مدرس اللغة 
 العربية

مدرس اللغة 
العربية وبعض 
 الطالب
إدارة شؤون 
 املوظفُت

 
 رئيس املدرسة
إدارة شؤون 
 املوظفُت

 
 
 

املالحظة واملقابلة 
 والواثئق

 

 حتليل البياانت أسلوب - ه

يتحرك بشكل استقرائي، أي أن ي حتليل البياانت يف البحث النوع
انت/احلقائق يتم تصنيفها حنو مستوى أعلى من التجريد، وتوليف النظرية وتطويرىا البيا

عند الضرورة. بعد مجع البياانت من موقع البحث من خالل املقابلة واملالحظة والتوثيق، 
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ال يكون التجميع والطرح مهيمُت. بعد ذل ، يتم استخالص استنتاجات حول معٌت 
حتليل البياانت ىو جهد بذلتو طريقة العمل و  7كيزه.موضوع البحث يف سياق البحث وتر 

مع البياانت وتنظيم البياانت، تنقسم إىل وحدات ميكن إدارهتا، اكتشاف ما ىو مهم وما 
مت تعملو، وتقرر ماذا ستقول للناس آخر. ترتبط حيقيقة نتائج حتليل البياانت ارتباطا 

 8اانت.البي وثيقا ابلتقنية املستخدمة وىل ىي صاحلة أم ال
عن منط اإلشراف لًتقية كفاءة  الوصف الكامليف ىذا البحث الباحثة إطاء 

أما وصف نتيجة مهنبة مدرسي اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال. 
يتكون حسب الغرض من البحث وفائدتو. متت مراجعتها ودراستها واستنتاجها البحث 

 : ، كما اييلمن ثالث مراحل Miles & Hubermanحتليل البياانت النوعية لنموذج 

 (Data Reduction)تقليل البياانت  (1

تقليل البياانت ىو التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والًتكيز على 
األشياء املهمة والبحث عن السمات واألمناط. سيتوفر البياانت املختصرة صورة 

يل وستسهل على الباحثُت مجع املزيد من البياانت إذا لزم األمر. يعد تقلواضحة 
 لب ذكاء ومرونة وعمقا عاليا للبصَتة.البياانت عملية تفكَت حساسة تط

 (Data Display)البياانت  تقدمي (2

يف البحث الكيفي، ميكن تقدمي البياانت بتنسيق شكل من األوصاف 
فئات واملخططات اإلنسيابية واألعجاب. لعالقات بُت الاملوجزة واملخططات وا

سيكون األمر أسهل لفهم ما حدث، خطط للعمل  خالل عرض البياانتمن 
 التلي بناء على ما مت فهمو.

 (Conclusion Drawing/Verification) التخليص أو اإلثبات (3

                                                 
7
Salim & Syahrum. Metodologi Penelitian. (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), h. 

145.  
8
Umar Sidiq  & Moh Miftachul Choiri. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan. (Ponorogo: Nata Karya, 2019) , h. 56.  
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خامتة املقًتحات األولية ال تزال مؤقتة، وسوف تتغَت إذا مل يتم العثور 
ومع ذل ، إذا كانت ي يدعم املرحلة التالية من مجع البياانت. على دليل قو 

االستنتاجات املقدمة يف مرحلة مبكرة مدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة عندما 
االستنتاج املطروح ىو استنناج يعود الباحثون إىل امليدان جلمع البياانت مث 

جودا من النتائج جديدة مل يكن مو  يف البحث الكيفي ىو معقول. اإلستنتاج
يف كائن ال يزال معتما  قبل. ميكن أن تكون النتائج يف شكل وصف أو وصف

و مظلمة حبيث يصبح واضحا بعد البحث، ميكن أن تكون عالقة السابق قامتة أ
 9سببية أو تفاعلية أو فرضية أو نظرية.

 حتقيق نتائج البحث - ز

الكيفية  للبحثحتقيق نتائج  يف Trianggulation طريقة التثليثتستخدم الباحثة 
ىو أسلوب للتحقق من صحة البياانت اليت تستفيد  التثليثيف أنشطة ىذا اإلشراف. 

ع البياانت. تعترب تقنية من شيء آخر يف خارج البياانت ألغراض التدقيق أو للمقارنة م
واستخدمت  14األكثر استخداما ىي الفحص من خالل مصادر أخرى. التثليث
  11:بحثالتثليث يف ىذا ال الباحثة

 تثليث املصدر -1

يتم تثليث املصدر الختبار مصداقية البياانت عن طريق التحقيق من  
تستخدم الباحثة تثليث البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر. 

املصدر لتقارن نتائج املقابالت اليت مت احلصول عليها من كل مصدر أو خمرب، أي 
 .الطالباملدرس وعدة 

 التقنيةتثليث  -2

                                                 
9
Zuchi Abdussamad.. h. 61-63.  

10
Adhi Kusumastuti.. h. 76. 

11
Umar Sidiq.. h. 94. 
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تتم تثليث التقنية الختبار مصدقية البياانت عن طريق فحص البياانت لنفس 
املصدر بتقنيات خمتلفة. على سبيل املثال، البياانت اليت مت احلصول عليها عن طريق 

تستخدم الباحثة تثليث التقنية لتقارن  املقابلة مث التحقق من خالل املالحظة والتوثيق.
 12ظات واملقابالت والواثئق.الباحثة نتائج املالح
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Umar Sidiq..  h. 96 


