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 الباب الثالث

 البحث منهج

 المقاربة ونوع البحث .أ

باعتبار محل مصدر البيانات, الغرض من هذا البحث هو : لكي يتنول 

او  كل اساليبفى   خصائصكرات عن اساليب المستعملة وعن الالباحث أظهر ف

المناهج او المدة او غيرها الذي يوجد لتعلم اللغة العربية فى تلك ة او الطريق

 .المدرسة

استعمل الباحث المقاربة ونوع البحث في هذا البحث هي مقاربة الوصفي 

الكيفى، يعنى البحث الذى اختير لتحصيل الحقائق المختلفة المتنوعة، بطريقة 

من 1ح أداة البحث.جمع البيانات من خارج محل البحث، ويكون الباحث مفتا 

هذه المقاربة الوصفى الكيفى يحصل البيانات من الكتابة والكالم والعمل من 

 2موضوع البحث او من اشخاص الذى يتعلق به.

 

 

                                                             
9Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung: Rosdakarya, 9002), 962. 
2ArifFurchan, PengantarMetodePenelitianKualitatif(Surabaya: Usaha Nasional, 9229), 99. 
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 المحل و وقت البحث .ب

أألنوار من معهد انوار الحرمين دورينان  الثانويةيقام هذا البحث في المدرسة 

ترنجليك بالموضوع مدرس و طالب المدرسة األنوار. ويقام  هذا البحث مدة 

 .2211 مايإلى  2211ماريت ثالثة أشهر من شهر 

 مصدر البيانات  .ج

هي   (Lofland)المراد بمصدر البيانات في البحث الكيفى عند لوفالند 

او المراد بمصدر البيانات هو الموضوع لنيل  3الكلمات و العملية تعليم اللغة.

 4البيانات.

ومصدر البيانات في هذا البحث هو معلم اللغة وبعض الطالب للمدرسة 

 األنوار و بيانات المدرسة المتعلقة بهذا البحث. الثانوية

 طريقة جمع البيانات .د

                                                             
3Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung: Rosdakarya, 9002), 951. 
4SutrisnoHadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 9002), 10. 
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عمل الباحث طريقة جمع البيانات، وهي لنيل البيانات في هذا البحث، فيست

طريقة التي يستعملها الباحث لجمع البيانات. لكي ينال الباحث المعلومات او 

 ق األتية :يالبيانات المناسبة بمسائل البحث فيستعمل الطر 

 طريقة المالحظة  .1

المالحظة هي المراقبة و الشجيل نظاميا على الظواهر المنظورة من 

والمالحظة التي استعمل الباحث مالحظة الشتراك . 5موضوع البحث

السلبية. وتقنيتها حضر الباحث في محل نشاطات موضوع البحث بغير 

 .6االشتراك على نشاطاتهم

في هذه الجهة، حضر الباحث ويالحظ عملية التعلم والتعليم الموضوع 

والكاملة و فرقة تعلمهم. وهذا النشاط يهدف للحصول إلى البيانات التفصيلية 

بمالحظة موضوع البحث دقة بطريقة توريط النفس في المجتمع بغير االشتراك 

 في تركيز البحث.

في هذه الحال، حضر الباحث في تعليم اللغة العربية ويالحظ عملية 

 تعليمها.

                                                             
5Ahamad Tanzeh, Pengantar MetodePenelitian (Yogyakarta: Teras, 9002),55. 
6Beni Ahmad Saebanii,MetodePenelitian(Bandung: PustakaSetia, 9005),951.  
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 طريقة المقابلة  .2

المقابلة هي المحادثة للحصول على البيانات بطريقة السؤال والجواب 

كثر تواجهين حيث كان السؤال مناظما ومتهادفا إلى بين شخصين او ا 

واستعمل الباحث المقابلة العميقة، وهذا النشاط للحصول  1الموضع البحث.

إلى اآلراء الشعور والمعارف وخبرات الحواس من المعلومات عن مسائل 

أو بكالم ألخر بطريقة لنيل البيانات لوجود صلة المباشرة بمسئول،  8البحث.

 بطريقة مناسبة بمناهج تنسخ أجوبتهم.

وهذا النشاط لتأكيد حصول مالحظة الميدانية. وتوجه هذه المقابلة 

أألنوار من معهد انوار الحرمين دورينان  الثانويةإلى بعض تالميذ المدرسة 

أألنوار من معهد  الثانويةالمدرس في المدرسة ترنجليك وتوجه أيضا إلى بعض 

 انوار الحرمين دورينان ترنجليك.

 طريقة الوثيقة .3

. وهذا النشاط 9جمع البيانات بالنظر أو بكتابة التقرير الموجود يالوثيقة ه

إلكمال البيانات المحصولة من المالحظة والمقابلة. والوثيقة المقصودة يعني 

                                                             
7Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung: Rosdakarya, 9002), 956. 
5AhamadTanzeh, PengantarMetodePenelitian (Yogyakarta: Teras, 9002),951. 
2Ibid, Hal 66. 
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األنوار بارهارجا، دورينان  الثانوية المواد المدراسةو   الثانويةبيانات المدرسة 

 والصورة أو الكتابة األخرى التي تتعلق بالبحث. ترنجاليك

 

 

 

 تحليل البيانات .ه

للحصول إلى البيانات التي يريدها الباحث، فاستعمل الطريقة االستقرائية. وهي 

الخالصة طريقة أخذ النتيجة بداية من جمع البيانات الخاصة ثم تنتج منها 

 .12العامة

 تأكيد صحة البيانات .و

لتكون البيانات المحصولة صحيحا، فيختبر الباحث البيانات التي 

وهو طريقة فحص صحة  .(Triangulasi) جمعها سابقا بطريقة ترياغوالسي

البيانات التي تستفيد على األمر األخر خارج البيانات للفحص أو كالمقابلة لتلك 

وفي هذا البحث يستخدم الباحث ترياغوالسي طريقة  11البيانات.

                                                             
90Nana Sudjana, TuntunanPenyusunanKaryaIlmiah (Bandung: SinarBaruAlgesindo, 9005), 1. 
99Moleong, MetodologiPenelitian., 915. 
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(Triangulasimetode) يعني بطريقة طلب البيانات األخرى عن الظاهرة ،

المحصولة باستخدام الطريقة المختلفة، المالحظة والمقابلة والوثيقة. ثم تقابل 

 12تلك البيانات وتنتج حتى تحصل البيانات الصحيحة.

 

 

 البحث خطة .ز

يستخدم الباحث درجات البحث عند ليئي ج.  في هذا البحث،

 ، كما يلي:Lexy J. Moleong(13( مولييوغ

 درجة قبل البحث .1

 في هذه الدرجة، يعمل الباحث ست األنشطة، كما يلي:

 تأليف خطة البحث .أ

 اختيار ميدان البحث .ب

 تعهد اإلذن .ج

 االستعالم عن حال الميدان وتقديرها .د

                                                             
99 Ibid 915. 
93Ibid 55 



22 
 

 
 

 اختيار المخبر واالستفادة منه .ه

 أدوات البحثاستعداد  .و

 درجة أداء العمل .2

 في هذه الدرجة، يعمل الباحث ثالث األنشطة، كما يلي:

 فهم خلفية البحث واستعداد النفس .أ

 دخول الميدان .ب

 االشتراك وجمع البيانات .ج
 

 درجة تحليل البيانات .3

 في هذه الدرجة، يعمل الباحث ثالث األنشطة، كما يلي:

 صناعة فكرة تحليل البيانات .أ

 وتعبير الفرضيةوجدان الموضوع  .ب

 التحليل باالعتماد على الفرضية .ج


