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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
الطريقة اليت يستحدمها الباحث يف عملية حبثه.  مناهج البحث هي

البحث تقع يف مكان عظيم حيث البد لكل الباحث  مناهج البحث يف خالل 
ب مستخدمة جلمع البيانات وحتليلها حسأن خيتارها بالضبط. مناهج البحث 

ما يبحث الباحث. اختيار مناهج البحث مناسبة مبا يريد الباحث يف حبثه هل 
هو البحث الكيفي أوالبحث الكمي حيث كالمها يتملكا الطريقة املختلفة 

 باملتميزات املستقلة.
 

 نوع البحث ومدخل البحث .أ
 نوع البحث .1

هذا البحث العلمي هو نوع البحث الذي يستخدمه الباحث يف 
الدراسة امليدانية. الدراسة امليدانية هي نوع البحث الذي ينطلق الباحث إىل 

يستخدمها الباحث  1موقع البحث ويشرتك فيها مع املبحوث الذي يرتكز.
 علمامل مشكالت و " "تشويق الطالبعهد يف امل العربيةم اللغة تعلملعرفة كيف 

حث . خيرت الباحث هذا النوع ألنه يناسب بأهداف البيف تعليم اللغة العربية
 واملسائل املعينة يف الباب األول. 

 مدخل البحث .2
مدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو املدخل النوعي ويف 

هذا املدخل مهم لفهم مظاهر . cualitative research مصطلحة إجنلزية يقال ب
                                                           

لصاحل،  1 لسيد ا لدين ا نظريةسعد ا ل ا علمي ومناهجه  ل ا لبحث  ة : ، ا ي لشرق )جدة ا
بة، ة الصحا ب  .11 (،1991 مكت
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هذا املدخل  2االجتماعية واإلنسانية.اجملتمع واملشاكل اليت تتعلق باألحوال 
يقام بالتحليل والتصور العلمي والعميق عن تلك املظاهر االجتماعية 
واإلنسانية يف تطبيقه. بتحليل تلك املظاهر ستظهر النتيجة عنها وينال 
الباحث البيانات الدقيقية اليت تناسب مبا هو يبحث. إذا حيلل الباحث عن 

 " بقدسب"تشويق الطالعهد للغة العربية يف امليف تعليم ا املعلم مشكالت
 .م2121-2119العام الدراسي 

 
 البحث ميدان .ب

. بالنسبة " بقدس"تشويق الطالبعهد امليقوم الباحث هبذا البحث يف 
 . 2121 -2119لوقته، هذا البحث يقوم به الباحث يف السنة الدراسية 

 
 ج. مجتمع البحث وعينته

تمع من . مث اجمل"تشويق الطالب" بقدسعهد امليقع ميدان البحث يف 
 . املعهدالذين يدرسون يف تلك  علمهذا البحث هو امل

 
 د. مصادر البيانات

كل باحث حيتاجون إىل البيانات ملعرفة مايقصدون به يف البحث 
العلمي وبالكلمة البسيطة أن مصادر البيانات موضوع أو مصدر حتصل منه 

هي األمور الواجبة اليت البد على الباحث أن يطلبها كاملؤيدة يف  1البيانات.
 حبثه. ومصادر البيانات يف هذا البحث هو كما يلي:

                                                           
2 Suharsimi  Arikunto,  Manajemen Penel i t ian ,  (Jakar ta  :  Rineka  

Cip ta,  1990) ,  309.  
3 Suhars imi  Ar ikunto ,  Prosedur Peneli t ian  Suatu Pendekatan 

Praktik ,  (Jakarta  :  Rineka Cipta,  2013) ,   172.  
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 البيانات األساسية  .1
البيانات األساسية هي املصدر األول املعتمد الذي يناله الباحث 

والبيانات األساسية اليت كانت يف هذا البحث هي مدرس اللغة  5مباشرة.
 .  "تشويق الطالب" بقدسعهد املربية الذين يدرسون يف الع

 البيانات الثانوية .2
هي البيانات اليت التتعلق مبا يبحث الباحث   البيانات الثانوية

عند عبد احلميد مايسمى   4مباشرة ولنها كاملكمل للبيانات األساسية.
انات يبالبيانات الثانوية هي املصادر اليت تساعد الباحث على التحليل للب

األساسية اليت قد مجعها من قبل. البيانات الثانوية مكاهنا تقع كالوسيلة 
  5التفسريية للبيانات األساسية.

 هدعوالبيانات الثانوية اليت تكون يف هذا البحث هي مقابلة مبدير امل
وما غريها  ."تشويق الطالب" بقدسعهد املواملصادر املكتبية والوثائق من 

 املبحوثة.املعلقة باألمور 
 

 ه. طريقة جمع البيانات
تقع طريقة مجع البيانات يف البحث العلمي يف مكان مهم لدى 
الباحث. عندما اليعرف الباحث طريقة مجع البيانات، سيكون حبثه حبثا بغري 
نظام ألهنا يف أهدافها يعين جلعل البيانات منظمة حىت يف األخري هناك نتيجة 

 تخدم الباحث بطرق كما يلي:مقصودة. هذا البحث العلمي يس
 

                                                           
4 Syamsuddin AR, Metode Penel i t ian Bahasa ,  (Bandung :  Remaja 

Rosda Karya ,  2009) ,  74.  
5 Sugiyono,  Memahami Penel i t ian Kual i ta t i f ,  (Bandung :  Alfabeta ,  

2005) ,  62.  
من،  5 لضا ا ذ  ن علميم ل ا بحث  ل ا ات  ن)، أساسي ملسرية عما ا ر  ا  .151 (،2112 : د
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 طريقة املالحظة .1
طريقة املالحظة هي الطريقة اليت تستخدم ملراقبة األحوال املبحوثة 

مناسبة هلذا البحث العلمي يالحظ  2املرتكزة يف األشخاص واألماكن.
ئة . يستخدم الباحث طريقة املالحظة ملعرفة بيعهدالباحث مبا كان يف امل

وعملية الدراسة اليت يقوم هبا املدرس والطالب يف دراسة اللغة  عهدامل
العربية. يكتب الباحث يف عميلة املالحظة مبا كان فيها حبيث للخطوة 
التالية يكون ما كتب الباحث أصبحت بيانات مهمة لتكميل البحث 

املالحظة تنقسم إىل قسمني املالحظة االشرتاكية ومالحظة   العلمي منه.
  8اك.غري اشرت 

 طريقة املقابلة .2
طريقة املقابلة هي الطريقة اليت يقوم هبا الباحث يف مجع البيانات 

هذا  9بطرح األسئلة مباشرة إىل املخاطب عما يبحث يف البحث العلمي.
البحث يف تنفيذه يستخدم طريقة املقابلة بالشكلني املختلفني ولكن 

الطريقة  11حيحة.يعين لتعميق البحث لنيل البيانات الص مبقصود واحد
يستخدم  11املستخدمة هي طريقة املقابلة املفتوحة واملنظمة وغري املنظمة.

الباحث هذه الطريقة لطلب البيانات اليت يعتربها مهمة حىت عندما يرتكها 
ستكون البيانات غري كاملة. هذه الطريقة تعطي الفرصة للمخاطب إللقاء 
                                                           

7 Sugiyono ,  Metode Peneli t ian Pendekatan Kuanti ta t i f ,  Kual i ta t i f  

Dan R & D ,  (Bandung  :  Alfabeta,  2012) ,  308.  
8 Emzir ,  Metodolog i  Peneli t ian  Kual i ta t i f  Anal is i s  Data ,  (Depok :  

Raja Graf indo Persada ,  2014) ,  40.  
9 Mahmud,  Metode Penel i t ian  Pendidikan ,  (Bandung :  Pustaka Se tia ,  

2011) ,  173.  
10 Afriza l ,  Metode  Penel i t ian  Kuali tat i f  Sebuah  Upaya Mendukung 

Penggunaan Peneli t ian Kual i ta t i f  Dalam Berbagai Dis ipl in  I lmu ,  (Depok :  

Raja Graf indo Persada ,  2014) ,  137.  
11 Burhan Bungin,  Metodologi  Penel i t i an Kual i tat i f  Aktua lisasi  

Metodolog is Ke Arah Ragam Varian Kontemporer ,  (Depok :  Raja Grafindo 

Persada,  2015) ,  100.  
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ا البحث ينظم الباحث أسئلته بالنسبة هلذ 12البيانات اإلجابية احملدودة.
 "بيق الطال"تشو عهد يف تعليم اللغة العربية يف امل املعلم مشكالتعن 

ذا ه مشكالتوكذلك ايضا ينظم األسئلة عن العوامل اليت تؤيد  .بقدس
املدخل والعوامل اليت تعيق هذا املدخل. وطريقة السؤال الثاين اليت 
يستخدمها الباحث يف هذا الباحث هي طريقة السؤال بدون منظمة، إذا 

 يستخدمها حسب ماحيتاج من البيانات املتعلقة بالبحث.
 ونقابل الباحث هبذه الطريقة إىل:

ة رفة األحوال الدراسي: املقابلة به مهدوفة ملع مدرس اللغة العربية .أ
"تشويق هد عيف تعليم اللغة العربية يف امل املعلم مشكالت يف عملية

 .م2121-2119العام الدراسي  الطالب" بقدس
هد ع: يقابل الباحث به لنيل معرفة عن أحوال امل مدير املدرسة .ب

وما فيها  م2121-2119العام الدراسي  " بقدس"تشويق الطالب
 من املدرسني والطالب.

: املقابلة لبعض الطالب عندها هدف ملعرفة أحواهلم  ج. بعض الطالب
الدراسة وملعرفة أيضا ماذا يشعر الطالب فيها هل يشعر  يف عملية

 بالفرح أو مازال خائفني يف دراسة اللغة العربية. 
: هتدف املقابلة معهم لطلب املعرفة عن خربهتم  د. بعض املتخرجني

 .الطالب" بقدس"تشويق عهد امل تعلموا يف
 . طريقة الوثيقة 1

طريقة الوثيقة هي الطريقة اليت يستخدمها الباحث ملا يتعلق بالبحث 
البيانات اليت تنال له هدف لتقوية  11العلمي الذي يقوم به الباحث.

                                                           
12 Emzir ,  Metodolog i  Peneli t ian Kuali tat i f  Anal is is  Data ,  51.  
13 Emzir ,  Metodolog i  Peneli t ian Kuali tat i f  Anal is is  Data ,183.  
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يقوم هبا الباحث يف هذا البحث  15وتكميلة ما كان يف البيانات األساسية.
إىل دفرت املالحظات والنسخة والكتب واجلرائد واجملالت والصوار 

باستخدام هذه الطريقة، ينال الباحث  14والتسجيل يف املقالبة وغريها.
 البيانات املوثوقة.

 
 و. اختبار صدق البيانات

اختبار صدق البيانات هو أمر مهم أيضا يف عميلة البحث العلمي. 
بتطبيقه سيكون البحث العلمي الذي يقوم به الباحث جيدا ألن البيانات 
اليت كانت فيها قد اختربت مبتوعة صدق البيانات. يف هذا البحث العلمي 

 15يقوم الباحث بإختبارات صدق البيانات فيما يلي:
 إطال املراقبة .1

إطالة البحث يف تعريفها هي إطالة الوقت يف قيام بعملية البحث 
اليت تكون مركزا يف البحث  عهديف امل ك األنشطة يف ميدان البحثالشرتا
ث . تطول عملية البحث حىت ثال" بقدس"تشويق الطالبعهد امليعين 

مرات ألن البيانات يف الشوط األول مل تكتف. ولذلك يقوم الباحث هبا 
لطلب البيانات الصحيحة اليت تناسب مناسبة قوية عن املوضوع الذي 

 البحث. يف تطبيقها، يقوم الباحث بإطالة الوقت حيث يزوريركز يف هذا 
ا املبحوثة حلصول إىل صدق البيانات. قيامعهد الباحث مرارا ومرارا إىل امل

                                                           
14 Sugiyono ,  Metode Peneli t ian  Pendekatan  Kuanti ta t i f ,  Kuali tat i f  

Dan R & D ,  329.  
15 Deddy Mulyana,  Metodologi  Penel i i t ian  Kuali ta t i f  Paradigma 

Baru I lmu Komunikasi  Dan I lmu Sosia l  Lainnya ,  (Bandung :  Remaja  Rosda 

Karya,  2013) ,  195.  
16 Sugiyono ,  Metode Peneli t ian  Pendekatan  Kuanti ta t i f ,  Kuali tat i f  

Dan R & D ,  368-376 .  
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يانات وما فيها من الب عهدهلا يشاهد الباحث املظاهر اليت تكون يف امل
 وكذلك أيضا يقابل الباحث مبن يتعلق بالبحث الذي يقوم به الباحث.

 املثابرة ترقية .2
املراد من ترقية املثابرة هي املراقبة بالضبط والدقة وهذه تساعد 

ام الباحث يف تصوير البيانات ظابطا وتسجيل البيانات وترتيب الوقائع بنظ
خاص. وأما الباحث يف عملية ترقية املثابرة يطالع كل املراجع ونتيجة 

 احث.البالبحث والوثائق املتعلقة بالبحث العلمي الذي يقوم به 
 أسلوب التثليث .1

معىن أسلوب التثليث هو فحص البيانات من سائر املواد والطرق 
واختبار صدق البيانات يتكون على ثالثة أقسام،  12.واألوقات املختلفة

هي األول بطريقة فحص البيانات تنال من سائر املوارد وهو يسمى 
س املوارد فبأسلوب التثليث املوردي. والثاين بطريقة فحص البيانات بن

ولكن بطرق خمتلفة وهو يسمى بأسلوب التثليث الطريقي. والثالث هو 
 فحص صدق البيانات بوقت خمتلفة يسمى بأسلوب التثليث الوقيت.

ويف هذا البحث كان الباحث مستخدما ألسلوب التثليث الطريقي 
ألن الباحث ينال البيانات بنفس املورد ولكن بطرق خمتلفة وهي طريقة 

 املالحظة وطريقة املقابلة وطريقة الوثيقة.
 استخدام املراجع .5

املراد باستخدام املراجع هي تكون املؤيدة لتدليل البيانات اليت قد 
وجدها الباحث يف عملية البحث. يف هذا احلال، يكمل الباحث البيانات 

 املكتوبة بالصوار  والنسحة حىت تكون معتمدة.
                                                           

17 Ahmad Tanzeh,  Pengantar  Metode Penel i t ian ,  (Yogyakarta  :  

Teras,  2009) ,  7 .  
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 ز. طريقة تحليل البيانات
يل طريقة حتليل البيانات هي الطريقة اليت يستخدمها الباحث يف حبثه بسب

تبسيط البيانات اليت قد وجدها يف امليدان إىل شكل سهل للقراءة والتفسري. 
يف هذا البحث، يستخدم الباحث طريقة حتليل البيانات الوصفية، يعين حتليل 

نيل املوجود ل البيانات بشكل الكلمات اجلملة اليت تفرق حسب املعيار
يقام حتليل البيانات باستخدام  18املعلومات الصحيحة والوضيحة واملفصلة.

البحث النوعي  منذ قبل أن ينزل يف امليدان وبعد منه. ولكن يف هذا البحث 
حتليل البيانات اليت يقوم به الباحث مركز مدة عملية يف امليدان مشرتكا جبمع 

ث العلمي البيانات اليت كانت يف هذا البح البيانات. تسهيال لفهم إجراء حتليل
 هو كما يلي:

 
 

 
 
 
 
 

 تلخيص البيانات .1
يص البيانات له مراد أخذ اخلالصة باختيار األمور املهمة ختل

هبذا التلحيص  19وبرتكيز إىل ما يتعلق بالبحث وحذف ما المنفعة فيه.
                                                           

18 Sugiyono ,  Metode Peneli t ian  Pendekatan  Kuanti ta t i f ,  Kuali tat i f  

Dan R & D ,  408.  
19 Sugiyono ,  Metode Peneli t ian  Pendekatan  Kuanti ta t i f ,  Kuali tat i f  

Dan R & D ,  408.  

تقديم  جمع البيانات
 البيانات

 الخالصة
تلخيص 
 البيانات
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سيجمع الباحث البيانات الصحيحة وال يكون ما اليتعلق مبوضوع 
  21البحث.

 تقدمي البيانات .2
تقدمي البيانات هي الطريقة اليت كانت يف حتليل البيانات. تقدمي 
البيانات يف البحث النوعي له شكل خمتلف بالبحث الكمي. ألن هذا 

نه بشكل مالبحث العلمي هو يدخل إىل البحث النوعي فتقدمي البيانات 
الكلمات والتعبريات القصرية. تقدمي البيانات سيسهل الباحث فهم ما 

 حيدث وميكن بعد ذلك أن خيطط العمل اآليت حسب ما فهم منه. 
 . اخلالصة1

بعد تلخيص وتقدمي البيانات، فاخلطوة اآلتية هي أخذ اخلالصة. 
د ذلك بعاخلالصة األوىل املوجودة مازالت مؤقة وستتغري عندما التوجد 

البيانات القوية اليت تؤيد مجع البيانات اآلتية. ولكن عندما كانت النتيجة 
األوىل مؤيدة بالبيانات الصحيحة والقوية والثابتة حني يرجع الباحث إىل 

 ميدان البحث، فطبعا النتيجة امللتقى هي النتيجة املعتمدة.
 

                                                           
20 Yatim Rianto,  Metodologi  Penel i t ian Pendidikan Kuali tat i f  d an  

Kuant i ta t i f ,  UNESA Uneversi ty Press,  Surabaya ,  2007,  h lm.  32.  


