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 الباب الثالث

 منهج البحث

 المقاربة و نوع البحث -أ

مقاربة الكيفي وهي منهج البحث العلمي ال هذا يستخدم

بيانات الوصفي وهي كلمة المكتوب أو الالبحث الذي يؤنتج 

معاملة محضور. بمقاربة الكيفي كل الشفهي من الناس و

العقائق كلمة الشفهي أو المكتوب من مصدر بيانات الناس متبع 

لوثائق األخر تشرح البيانات وتتصور بتخليص ثم يطالع وا

 1بحث الوصفي.الوجود المعنى. إن هذا البحث يستخدم 

طريقة يستخدم العند نزير نقل من أندي فراسووط 

بحث حالة مجموعة اإلنسان  وموضع وحالة ونظام تل الوصفي

بحث القد يشرح  2الفكرة وترتيب الحوادث في زمان األن.

 ه لتصويرالفرضية الخاصة، لكن المقصود ليبتليليس الوصفي 

بحث الفي  كان حالة.ووعرض   بمتقلبي  فقط "على ما كان" 

   3الوصفي بيانات جديدة وكانت في زمن األن.
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حضور الباحث في البحث مهم جدا. نوع البحث فى هذا 

بحث الكيفي وفى هذا البحث كان الباحث أداة الالبحث هو 

و لذالك حضور الباحث فى الميدان ذو  وجامعا للبيانات، للبحث

أهمية. ويتصور حضور الباحث الوضوح فى تقرير البحث 

تام  أو ناظر المشترك أو  مشترككالباحث  أن   شرحيجب أن يو

. وفى هذا البحث يعلم المخبر حضور الباحث فى ناظر تام  

ث. فلذلك لدق ة في البحالبحث الكيفي محتاج ألن في  4الميدان.

ن البحث ليعرف تعليم كتاب أجرومية في المعهد  الزم مكو 

 اإلسالمي العصري "الكمال".

 محل البحث -ج

اإلسالمي  المعهد فى سوف يبحث الباحث محل البحثو

ويركز الباحث  .ليتاراب كونير وونوداديالعصري "الكمال" 

 .تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام كتاب أجروميةفي المبحث 

 .ولىاأل "ج" من مرحلة ولاألفي فصل حد د الباحث و

 مصدر البيانات -د

 ةبحث الكيفي كلمات وعمليالالبيانات األولى في  مصدر

كمثل الوثائق وغير ذلك. تنقسم هذه  بيانات الزائداألخر 

 مكتوب وصورةالكلمات وعملية ومصادر البيانات على ال

 كما يلي: حثوحصلت مصدر البيانات في هذا الب 5.وإحصاء

تعليم كتاب  عن لمقابلةايحتاج الباحث ، رئيس المعهدعن  (1

كونير  المعهد اإلسالمي العصري الكمالأجرومية في 

 ليتاراب وونودادي
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يحتاج الباحث المقابلة عن ، رئيس المدرسة الدينيةعن  (2

 كونير وونوداديالمدرسة الكمال تعليم كتاب أجرومية في 

 ليتاراب
يحتاج الباحث المقابلة عن ، كتاب أجروميةمدرس عن  (3

 األولى أجرومية في الفصل األول ج من مرحلة تعليم كتاب
عن الطالب فصل األول "ج" من مرحلة األولى، يحتاج  (4

أجرومية في الفصل  تعليم كتابالباحث المقابلة عن عملية 

 األولى األول ج من مرحلة
يحتاج الباحث عن وثائق صورة ، المعهدسكرتيرة عن  (5

 كونير وونوداديمعهد اإلسالمي العصري الكمال العامة 

 ليتاراب
يحتاج الباحث وثائق صورة ، المدرسة الدينيةسكرتيرة عن  (6

 ليتاراب كونير وونوداديالمدرسة الكمال عامة 
 فيها.أن يالحظ  يحتاج الباحث، أجروميةكتاب عن  (7

 

 

 

 

 البيانات جمع -ه

دم إن جمع البيانات ضروري في البحث العلمي، فييستخ

 المناهج جمع البيانات فيما تلى: الباحث

 المالحظة (1

عمل العالم يستطيع أن يأن مالحظة أسس المعلوم. و

ثم تنال بالمالحظة.  ةحقائق الظاهريالبالبيانات فقط أي 

متطور، حتى الشيئ  لةاألإعانة تستخدم البيانات وتلك تتجمع 
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الموضع يالحظ الباحث  6يالحظ بالبديهي. أصغر وأبعد

الوسائل، وتعليم قواعد اللغة العربية باستخدام ، غرافيالج

كونير المعهد اإلسالمي العصري الكمال  كتاب أجرومية في

 .ليتاراب وونودادي

 المقابلة (2
المقابلة المحادثة بمقصود خاصة. يعمل المحادثة 

يقابل  7شخصين قابل يعطي أسئلة ومقابل يعطي جوابها.

إبتداء تعليم كتاب أجرومية، أهداف تعليم كتاب  عن الباحث

أجرومية، المحاولة لترقية تعليم أجرومية، طرق تعليم كتاب 

كتاب أجرومية، يستخدم المدرسة كتاب أجرومية مباشرة 

والنقائص تعليم ا تقويم تعليم كتاب أجرومية، المزايلإلبتداء، 

 كتاب أجرومية.

 

 الوثائق (3

لبيانات نالت من نتيجة هذه الطريقة لتمام استخدم ي

 عند المالحظة والمقابلة لجمع البيانات غير اإلنساني.

البيانات هي  طلب طريقة الوثائقيسوهارسمي أريكونط 

 8كراس وكتب ورسالة ومجلة جدول األعمال وغير ذلك.

ذة تاريخة المعهد، الرؤية يطلب الباحث الوثائق نب

يب المنظمات تركعملية الطالب كل يوم، المعهد،  والرسالة

حقوق المعهد، مدرسة، ولي  الفصل في المدرسة، المعهد وال

 إضافي المعهد.

 تحليل البيانات -و

                                                             
6
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ستخدم تحليل ويبحث الكيفي طريقة اإلستقرائية يستخدم 

 :جطريقة اإلستقرائية لعدة الحجالالبيانات 

 طريقة اإلستقرائية إكتشاف الحقائق في البياناتيكتشف  (1

 صريح عالقة الباحث ومجيبستقرائية تحليل اإلالجعل ي  (2
ة تحليل اإلستقرائيةيحل  ال (3  طبيعة بالتام 
إكتشاف التأثير التي تركيز تحليل اإلستقرائية يكتشف ال  (4

 العلقات
قدرا صريحا كجزء التركيب  تحليل اإلستقرائيةاليحتسب  (5

 9.التحليلي  

 

 صحة البيانات تأكيد -ز

العربية  تعليم قواعد اللغةلتحقيق صحة البيانات عن 

 يستخدم الباحث طريقات كما تلي:ب أجرومية اكت باستخدام

 تطويل اإلشتراك (1

 عملص في جمع البيانات. اليصخأن ي الباحثك شتري

 تطويل اإلشتراكالباحث اإلشتراك وقتا لحظة، لكن يحتاج 

إرتفاع ثقة  إلشتراكا طويلتفي ميدان البحث. ويمكن 

 البيانات مجموعة.

 مواظبة المراقبة (2

ميزان وعناصر في حالة مواظبة المراقبة د جي

ن ثم تركز تلك المسئلة بالدقائق ةبوطلمالمناسبة  . وإذا يكو 

ن مقدارا ف تطويل اإلشتراك   .عمقامواظبة المراقبة يكو 

 (Trianggulasi)التثليث  (3
                                                             

9 
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 صحة البيانات تأكيد لتحقيق تري أنغولسي طريقة

بهذه الطريقة  ينتفع ما األخر لمقابلة تلك البيانات. أكثر

 10األخرى. المصادرتستخدم تحقيق 

 

 

 البحث خطوات -ج

خطوة قبل المجيئ في الميدان تحتوي على تركيب تصميم  (1

البحث واختيار ميدان البحث وتدبير إذن البحث ويستعمر 

ويقدر حال الميدان ويختار المخبر وانتفاعه واستعداد ألة 

 البحث وأخالق البحث.

ي علي فهم خلفية البحث خطوة الميدانية التي تحتو (2

واإلستعداد النفسي ودخول الميدان ويشترك في الميدان مع 

 جمع البيانات.

خطوة تحليل البيانات تحتوي على تحليل البيانات وإلقاء  (3

 11المعنى على البيانات.

                                                             
 .178-175نفس المرجع.،  01
11

 .Maliki Press, 2010), 281-, (Malang:UINMetodologi PenelitianMoh. Kasiram,  

 


