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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 

البحث. واملنهج  حيتاج الباحث إىل اخلطوات املنظمة والطرق اليت تساعدها على
الطريق املؤدي  واملراد باملنهج .اعد الباحث يف فهم املوضوع ونقدهيس ألنّه شيء مهّم،

 سري إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة الىت هتيمن على
العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة. وأما البحث فهو عبارة عن إضافة 
جديدة للعلم تقوم على الربهان والدليل. وإذا ما أضفنا املنهج إىل البحث كان معىن 
مناهج البحث هو جمموعة منظمة من املبادئ العامة الىت يستعني هبا الباحث يف حل 

   1لك الكشف عن جوهر احلقيقة.مشكالت حبثه مستهدفا بذ
  ه وصفتهومدخل البحث نوع .أ 

 البحث الذي يعمله يف امليدانمن نوع البحث امليداين يعين  هو هذا البحثف
معرفة من  الرئيسية يف مسائل البحث وأهدافهصري بالعنا اطبق أو يف البيئة املعينة،

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  Artikulasiالتدريس مبوذج تعبري طريقة  تطبيق
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة اإلستماع و 
. رأى الباحث أن نوع البحث درا سة ميدانّية وهي نزول الباحث  يف جبوك قدس

امليدان للبحث عن املواد القريبة من الصواب. والباحث يبحث عن البيانات يف 
 2ثوقة.سائل من الوثائق واملعلومات املو يدان عّما يتعّلق باملامل

يستعمل الباحث مدخل نوعي، وقال سرتائوس و كوربني  الذي املدخل
(Satrauss & Corbin) 3حبث ال يستعمل الطريقة اإلحصائّية. هو بأن النوعى 

                                                             
 .11-10، ص. 1993، مكتبة الصحابة، جدة الشرقية، ه النظريةالبحث العلمي ومناهج سعد الدين السيد صاحل، 1

2  Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Rakea Sarasin, yogyakarta, 2002, hlm. 3. 
3 Samsudin Vismaia & Damianti, Metode Pendidikan Bahasa, PT. Rosda Karya, Bandung, 

2009, hlm. 73. 
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من معرفة تطبيق تعرب الباحث املوضوع لنيل املعلومات بطريقة مجيع البيانات 
اإلستماع و ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  Artikulasiطريقة التدريس مبوذج تعبري 

 .الكالم من مدير املدرسة ومعلم اللغة العربية
يستعمل حبثا وصفيا، وهي يصّور املوضوع باالبيانات املوجودة  هنا والباحث

 "معرفة تطبيق طريقة التدريس مبوذج تعبري إذن، تصور الباحث  4عند البحث.

Artikulasi. 
 

 ميدان البحث .ب 
يف قرية   املدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطةيقع ميدان البحث يف 

 .جبوك قدس كارانج ماالنج
 

 مصادر البيانات .ج 
 البيانات جيعلها الباحث هي كما يلى:

 البيانات األساسّية .1
يف هذا البحث تكون  5وأفعال شخص موردي.البيانات األساسية هي أقوال 

الثامن مبدرسة هاشم  يف الفصل البيانات األساسية هي معلم اللغة العربية والطالب
 اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة.

 البيانات الثانويّة .2
ة غري املباشرة من فرد البحث بل اليت تنال بطريقالبيانات  البيانات الثانويّة هي

ويف هذا البحث ان البيانات الثانوية تنل من الوثائق والوسائل والكتب  6.من الغري
 .والطريقة التعليمية مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة جبوك قدس

                                                             
4 Suharsim Arikunto, Menejemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 209. 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

Alfabeta, Bandung: 2010, hlm.308. 
6 Sugiyono,Ibid, hlm. 309. 



26 
 

 ات البحثو أد .د 
اهر البحث، ونظر للبحث ت البحث هي أدات تستعمل ملقياس مظأدا

يكون الباحث أدات  النوعي فإن أدات البحث هي الباحث نفسه. فمن املعروف
 7البحث ألنه جامع البيانات ومفسدها وآخذ نتيجة البحث.

 
 طريقة جمع البيانات .ه 

طريقة مجع البيانات خطوة مهمة يف البحث ألن اهلدف األول يف البحث 
 ق التالية:ائجلميع البيانات يف هذا البحث يستخدم الباحث الطر نيل البيانات. 

  طريقة المالحظة .1
استخدام 8هي عملّية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن. 

تساب املعلومات عن كال  ملعرفة عملية التعليم والتعليم وذلك الباحث هذه الطريقة 
 .هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة جبوك قدسبيئة يف مدرسة الحالة 

  طريقة المقابلة .2
الفرد البحث عن املسئلة اخلصائصة بطريقة هي طريقة جتميع البيانات مبقابلة 

األسئلة احلرية اليت يغرض ليحصل إلشرتاك والرأي األفراد عن املسئلة اخلاص. ويف 
 يستخدم املقابلة املربكة. ثاحهذا البحث الب

 وأما موضوع هذه املقابلة فهي كما يلى:
: لنيل البيانات عن أحوال املدرسة   مدير املدرسة (أ 

 طالبواملدّرسني و ال
تطبيق طريقة مع البيانات عن : جل  معلم اللغة العربّية (ب 

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  Artikulasi التدريس مبوذج تعبري 
 .الكالم

                                                             
7 Sugiyono,Ibid, hlm. 59. 

 . 93، ص.2008، دار امليسرة، عمان، أساسات البحث العلميمنذر الضمن، 8 
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فعالية تعليم اللغة العربية وجناح  : ملعرفة  بعض الطاّلب (ج 
 .الطالب يف مهرة الكالم 

  طريقة الوثيقة .3
امللحوطة والنسخة والكتاب واجملالت و هي طلب البيانات عن املتغريات 

شطة من تطبيق طريقة التدريس يستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة األن 9غريها.
وما يتعلق باألحوال املدرسية  يف مدرسة هاشم اشعري ثاىن  Artikulasi مبوذج تعبري

 اإلسالمية املتوسطة جبوك قدس.
 

 طريقة تحليل البيانات .و 
هي عملّية البحث والتنظيم على البيانات ينال البحث  طريقة حتليل البيانات

وأما  10إليها من املقابلة والتوثيق وغريمها الثاين يسهل الفهم للباحث وغريها.
 األنشطة يف حتليل البيانات فهي كما يلى:

 تلحيص البيانات  .1
هي اإلختبار والرتكيز وتبسيط البيانات اخلشينة يناهلا الباحث من 

. وكذلك يقل بأنه التحديد والتوجيه وحذف ما ال ينفع امليدانامللحوظات يف 
 يستطيع أن تنتج اخلالصة.وتنظيم البيانات حىت 

 تقدمي البيانات .2
قصري زارتباط بني الطبقات. إن تقدمي البيانات يف حبث نوعي يكون بيان 

 يسهل للباحث فهم ما يكون وختطيط ما يفعل .وهذا 
 اخلالصة  .3

اخلالصة يف حبث نوعي ميكن أن جييب مسئلة وذلك بالنسبة أخذ 
 للخالصة للوهلة األوىل باحلجج الصديقة. 

                                                             
9
 Sugiyono, Ibid, hlm. 341-345. 

10
 Ibid, hlm. 92-99. 
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 اختبار صدق البيانات .ز 
 يف اختبار صدق البيانات هلذا البحث كان الباحث يستعمل اخلطوات التالية:

 إطالق املراقبة  .1
مل عملية البحث تطول حىت ثالث مرتني ألن البيانات يف الدول األول 

 يستوف الصدق. 
 ترقية املثابرة  .2

واملراد منها املراقبة بالضبط والدقة، وهي تساعد الباحث يف تصوير البيانات  
وطريقتها مبطالعة كل  11بالصبط وتسجيل البيانات وترتيب الوقائع بنظام خاص.

نتيجة البحث بالدقة حىت يعرف الباحث األخطاء والنقائص. وأما زيادة ترقية 
 علقة هبا.املثابرة هنا فهي مطالعة سائر املراجع ونتيجة البحثث والوثائق املت

 أسلوب التثليث  .3
ومعناها فحص البيانات من سائر املوارد والطرق واألوقات املختلفة. 

لبيانات يتكّون على ثالثة أقسام، األول بطريقة  فخص البيانات واختبار صدق ا
ص والثاين بطريقة فحتنال من سائر املوارد وهو يسمى بأسلوب التثليث املوردى، 

البيانات بنفس املورد ولكن بطرق خمتلفة وهو يسّمى بأسلوب التثليث التقىن. 
التثليث الوقيت. ويف هذا  أسلوب صدق البيانات بوقت خمتلفوالثالث فحص 

الباحث، كان الباحث يستعمل أسلوب التثليث املوردي. إذن يقبل البيانات من 
 سائر املوارد ولكن بطريق واحد.

 
 

 
 

                                                             
11 Sugiyono,Ibid, hlm. 92-99. 
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 تحليل البيانات  .ح 
وبعد أن جتمع البيانات حتلل الباحث يف تلك البيانات وهنا الباحث يستعمل 

وهو املدخل لفهم حالة املدرسة    kualitatif diskriptifي الوصفي" "مدخل الكيف
 12ومنهج والوسائل املستخدمة يف املدرسة.

 13وأما األنشطة يف حتليل البيانات فهي كما يلي: 
 تنقيص البيانات  .1

وتبسيط البيانات اخلشينة يناهلا الباحث من هي اإلختيار والرتكيز 
ال امللحوظات يف امليدان. وكذلك يقل بأنه التحديد والتوجيه وحذف ما 

 ينفع وتنظيم البيانات حىت يستطيع أن ينتج اخلالصة.
 تقدمي البيانات  .2

إن تقدمي البيانات يف حبث نوعي يكون ببيان قصري. وهو يسهل الباحث 
 فهم مايكون وختطيط ما يفعل.

 أخذ اخلالصة  .3
مسئلة ما ميكن أن  أخذ اخلالصة يف حبث نوعي ميكن أن جييب

الجييبها. وذلك بالنسبة للخالصة األوىل باحلجج الصديقة. وأحيانا 
تكون اخلالصة األوىل متغرية لعدم احلجج القوية وتتطور برتول الباحث 

  يف امليدان.
 

                                                             
12

  Kristi Purwandi, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Praktek, Rineka Cipta, jakarta: 

1996. Hlm. 229-230. 
13

  Sugiyono., Op.Cit, hlm.338-345. 


