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 الثالث ابالب
 ثمنهج البح

 املقاربة و نوع البحث -أ

و كل البحث الكيفي  ٬تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو البحث الكيفي
ليكون البحث موجه حنو النتائج املطلوبة. و البحث هو مناهج و   ٬حيتاج إىل طريقة

البحث  1كيفيات وطرق اليت استخدمها الباحثة لتحليل املشكالت يف البحث.
و نظام البحث للوصول على البينات الوصفيات. وحبث الوصفية هي الكيفي وه

طريقة مشكالت و الباحثة تريد أن يبحث عن  2البحث الذي يصور البينات.
 دورة األزهار ابري كديري.ب نصوص العربيةيف ترمجة التمييز 

املقاربة املستخدمة فيها املقاربة الكيفية يعين البحث أركز يف مجع البينات 
يفية )دون العدد( و إستخدام حتليل الكيفي يف عرض البينات و حتليلها و أخذ الك

أما نوع البحث  3اخلالصة. و مثال حبث الكيفي دراسة احلاالت و دراسة مكتبية.
يعين  ٬ kualitatif))   الذي يستخذمه الباحثة فيه الكيفي درسة حتليلية أو النوع

دقة البحث وعميقة على مكوانت املرجع حبث يقام حلّل املشكلة الذى قام به يف 
 4املناسبة.

                                                           
n, ( Yogyakarta: Kalam Kurnia, 2003), hal Pengantar Metode PenelitiaDudung Abdurrohman,  1

10. 
2 Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hal 6. 
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4 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN KEDIRI Pers, 2011), hal 59 
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ويف هذه البحث أخذ الباحثة املقاربة الوصفية. واملقاربة الوصفية هي مقاربة 
 البحث اليت تقصد مبا نيل البيان والشرح عن احلديثة الوافعية.

يف  حبث سيتم الكشف يف هذه الدراسة املتعلقة بكيفية تنفيذ طريقة التمييز
 .العربية نصوص ترمجة

 حضور الباحثة -ب

الباحثة مبثابة األداة الرئيسية يف نفس الوقت مجع البياانت. يف هذا البحث 
النوعية وصف موقف الباحثة و أن يذهب مباشرة ملراقبة كل ما حدث واتباع 
أسلوب التعلم مباشرة ألجل معرفة كيفية عملية ألن األسلوب الطريقة التمييز أو 

 من نوعها للغاية ومثرية لالهتمام و تعميق البحث.تعلم منهج خاصة فريدة 

  حمل البحث   -ج

بحث الباحثة يف دورة تعليم اللغة العربية األزهار و حمل البحث سوف أن ت
رجيو ابري   تولونج ٬تتيكال ساري 82ابري كديري اليت وقعت يف شارع جيمفاكا 

 نصوص العربيةة يف ترمجطريقة التمييز  مشكالت بحث عنكديري. و الباحثة أن ت

 يف تلك الدورة.

 مصادر البياانت  -د
مصادر البياانت يف هذا البحث هو  Suharsimi Arikuntoقال  

مصادر البياانت ما أو  Sugiono وزاد   5املبحث من أين حتصيل البياانت.

                                                           
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, ( Jakarta: Renika Cipta, 2002), hal 

57. 
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املكان أو التحريك أو األنسان و غري ذلك و مصادر البياانت تدل على أصل 
 ما مصادر البياانت يف هذا البحث حتتمل على:املعلومات. و أ

 البياانت األساسية  .1

أن البياانت   Sugiyono الذي نقل Suharsim Arikuntoقال  
األساسية هي مصادر البياانت يئخد الباحث عن القول و الفعل خبالل 
املالحظة و املقابلة. البياانت األساسية هي البياانت اليت جتد من املصادر 

ت طريقة التمييز يف ترمجة وأما املصادر األوىل عن مشكال 6باشرة.األوىل م
 بدورة األزهار ابري كديري حتتمل: نصوص العربية

طريقة التمييز يف ترمجة القرآن بدورة األزهار ابري  النشاط يف تطبيق  (1
 كديري.

مدير و مدرس عن مشكالت طريقة التمييز يف ترجة القرآن بدورة األزهار  (2
 ابري كديري.

لتالميذ عن مشكالت طريقة التمييز يف ترجة القرآن بدورة األزهار ابري  ا (3
 كديري.

 البياانت الثانوية .2

أن البياانت   Sugiyono الذي نقل Suharsim Arikuntoقال  
 ٬الثانوية هي مصادر البياانت اليت تعطى البياانت على من جيمعها غري مباشرة

مشكالت ادر البياانت الثانوية عن وهذه مص 7مثال خبالل اإلنسان أو الواثئق.
 .األزهار ابري كديري ورةبد نصوص العربيةترمجة طريقة التمييز يف 

                                                           
6 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 62. 
7 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 62. 
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 مجع البياانتطريقة  -ه

ألن من هدف األوىل  ٬إن مجع البياانت ضروري يف البحث العلمي
ستخدم ت ةيف البحث يعين لتحصيل البياانت املختلفة املتنوعة كان الباحث

 ع كما اتىل:على ثالثة األنوا 

 املقابلة .1

املقابلة أدة هامة للحصول على املعلومات من حالل مصادرها 
املقابلة هي طريقة أو األسئلة  Suharsim Arikunto  قال 8البشرية. 

و  9الشفوية اليت يستخدم الباحث لنيل املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث.
ل املعلومات باداملقابلة هي لقاء الشخصني ليت أيض من  Sugiyonoنقل 

 10والفكرة اب ملسئلية حىت يعّمر املعىن يف املوضوع املعني.

 املالحظة .2

قال برهان بوعني يف كتابه طريقة حبث اإلجتماعي: شكل البحث 
الكيفي و الكمي املالحظة هي طريقة جلمع البياانن يستخدمها أن جيمع 

 ةالباحث و مجعها من البحث ةبحث الباحثاانت البحث وهذه البياانت تبي
 11ابستخدام البصر.

                                                           

 19977135٬التوزيع و للنشر اسامة دار: الريض) ٬العلمي البحث ٬عبيدات ذقان8 

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 144. 
10 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 317. 
11 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Social: Format-format Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif , (Surabaya: Airlangga University press), 142. 
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طريقة املالحظة هو مجع البياانت بشكل منهجي ومتعمد، بدءا من 
تسجيل إبداء املالحظة على األعراض جيري التحقيق من خالل االخنراط يف 

 .12اخللفية اليت يتم دراستها

املالحظة لرؤية العامل كما يراها اخلاضعني للدراسة، والذين  ةسمح الباحثت
ما يرفع معىن الظواهر من حيث املواضيع، واستولت على احلياة  يعيشون يف

املالحظة تسمح  .الثقافية من وجهات نظر أو دور من املواضيع يف هذه الظروف
كمصادر   ةسمح للباحثتشعر ما تشعر وعاش من هذا املوضوع مما ت ةالباحث

 13البياانت.

ل قبل تركب كل عملية يف مجع البياانت، كان الباحثة تالحظ ما يف أوّ 
 تعريف حال دورة األزهار ابري كديري: اخلطوة وموضوع البحث، ابستخدامها

عملية التعليم طريقة التمييز يف ترمجة نصوص العربية بدزرة األزهار ابري   (1
 كديري

التدريب واإلمتحان عن تعليم طريقة التمييز يف ترمجة نصوص العربية بدزرة  (2
 األزهار ابري كديري

 واثئق .3

لبياانت يعين أن حيصل البياانت كالكتب و حمفوظات و هي مجع ا
و قالت أريكونطا وأن الواثئق هي  14الشهادة وكشف النتائج وغري ذلك.

البحث عن البياانت املتعلقة أبمور أو متغريات على صور املذاكرات و الدفاتر و 
الرسائل و اجملالت و اآلاثر املكتوبة و الكتاابت من نتيجة الشورى و دفرت 

                                                           
12 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Teori Konseling (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 110. 
13 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 126. 
14 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, (Jogyakata: Ar ruzz media, 2011), 226. 



00 
 

و يستخدمها الباحث لتحصيل املعلومات   15النتائج و جدول األعمال و غريها.
 كما اييل:

نصوص العربية بدورة األزهار  اجلدول والنشاط يف تعليم طريقة التمييز يف ترمجة (1
 ابري كديري.

بدورة األزهار  نصوص العربيةحال املدرس الذي يعلم مطريقة التمييز يف ترمجة  (2
 ابري كديري.

دورة ب نصوص العربية ترمجة الذي يتعلق بتعليم طريقة التمييز يفالواثئق  (3
 .األزهار ابري كديري

 حتليل البياانت -و

عملية البحث اليت تقدم  ةستمر الباحثمث ت ٬قد اجتمعت مجيع البياانت
فالطريقة  ٬ابستخدام طريقة. ويف هذا البحث ال يستخدم البياانت العديدة

ألهنا يستطيع ابلتعبري التعميق عن حتصيل  ٬يستخدمه الباحث الوصفية الكيفية
 Suharsimi Arikuntoالبحث موقفا ابلبينات اليت قد اجتمعت. كما اعترب 

و اما    16البحث الكيفي ليس الفريضة وعملية البحث ال حتتج أن تسبك الفرض.
طريقة احلليل الذى يستخدمها الباحث يف هذا البحث و هي طريقة حتليل البياانت 

 رائية.اإلستق
 طريقة حتليل اإلستقرائية .1

البحث الكيفي يستخدم حتليل البياانت ابإلستقرائية. و يستخدم هذه الطريقة 
 ابلعبارات اآلتية:

                                                           
15 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), 206. 
16 Suharsismi arikunto, prosedur hal 208 
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 عملية طريقة اإلستقرئية جيد الواقعات كأن جيد يف البياانت. (1

طريقة حتليل اإلستقرئية تكون عالقة الباحث أن يكون واضحا و معرفا  (2
 ومسؤلية.

 د صحة البياانتأتكي -ز

  ةلكي يصح البياانت املأخوذة من مكان البحث فااألنشطة يؤديها الباحث
 كما يلي :

 طويل اإلشرتاكت .3

أفضل جامع البياانت يف البحث الكيفي، فلذالك إشرتاكه  ةكان الباحث
 17مقرر يف مجعها قطعا، لذا حيتاج تطويله يف البحث.

 التثليث .8

ستعمل شيئا آخر من اانت الذي تمنهج لتأكيد صحة البي التثليث هو
وذة منظورة من كون البياانت  املمأخوهذا كي ت 18خارجها لتأكيدها ومقبلتها.

 املناهج كما يلي : ةخذ الباحثها مقبولة. وهنا أتكون صحتانحية واحدة، حيت ت

 مقابلة نتيجة البياانت األحوذة من املالحظة بنتيجتها املأخوذة من املقابلة. (أ

 له الشخص مبا يوجد عن مكان البحث.مقابلة ما قا (ب

 مقابلة نتيجة املقابلة ابالبينة املتعلقة بركائز البحث. (ج

 

 

 

                                                           
 .162جع، نفس املر 17

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002),330. 
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 واظبة املالحظةم .0

اباجلد واملواظبة بكل مناهج عما يتعلق  ةبحث الباحثمواظبة املالحظة أن ت
ذا البحث البياانت يف ه ةبحث الباحثوت19بعملية التخليل املستمرة أوملداومة.

هذه املواظبة بقراءة املراجع من الكتب أو البياانت  ةؤد الباحثنبضبط ودّقة، و 
 املتعلقة هبذه البحث.

 خطوات البحث  -ح

 .Lexy J ستخدم خطوات البحث اليت عربهايف هذا البحث الباحثة ت

Meleong   :20كما اتيل 

تمل على نشاط يف طلب مسائل البحث خبالل ة به الذي حتاخلطوة قبل البحث .3
ويعرض عرض  ٬وتثبيت ركائز البحث بتعليق حمل البحث ٬كتبةاألدوات امل

 البحث ومقرتح عرض الببحث.

به الذي خيتمل النشاط يف مجع البياانت أو األخبار يتعلق بركائز  ةحطوة البحث .8
 البحث ومراجعة البياانت.

 حطوة حتليل البياانت الذي حيتمل حتليل البياانت ومراجعة صحة البياانت. .0

بحث الذي حيتمل على نشاط الرتاكب من حتصيل التحت خطوة كتابة ال .3
 . وحتسني البحث

حتليل البياانت هو خطوة هامة من أجل احلصول على النتائج اليت توصل 
 21البياانت يطالبون حنو النتائج العلمية، عند حتليل البياانت اخلام. .إليها البحث

                                                           
 .082جع، نفس املر  19

 
20

 823نفس املراجع.،  

21 Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa,1993), 171. 
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يف وترميز يتم تعيني حتليل البياانت يف هذه احلالة، والفرز، وتصن
يف حتليل هذه البياانت استخدم الباحثون املنهج الوصفي النوعي  22 وتصنيف.

أن الباحثني حياولون شرح ابلتفصيل عن نتائج الدراسة وفقا للبياانت اليت مت 
 .مجعها

 

                                                           
22 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 91. 


