
25 
  

 الباب الثالث

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث و نوعه .أ

هذا البحث من نوع البحث الميداني وهو البحث الذى يهدف إلجراء دراسة 

ة للوحدظمة بشكل جّيد و كامٍل المتعمقة لوحدة إجتماعية المعينة, فيحّصل صورة المن

مالحظة المباشرة إلى موقع الدراسة, هذا  البحث بالطريقة العمل الميدانى و جتماعية, أواإل 

 البحث من نوع بحث الكيفي.

البحث الكيفي هو يبحث عن المعنى، الفهم، التعريف، حول ظاهرة، الحدث، 

ذوالحياة البشرية من خالل المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في اإلعداد 
ّ
درس،  يال

 1السياقية، والشاملة.

  .ب
 
 ريقة و أدوات جمع البياناتالط

 
ّ
 ريقة ة و أدوات جمع البيانات التي إستخدم الباحث وهي :الط

 المالحظة .1

 2المالحظة هي جمع البيانات بطريقة مراقبة إلي األنشطة التي تحدث.

ومنهج المالحظة التي إستحدم الباحث وهي مالحظة غير مشاركة, بمعني أن 

 3الباحث اليشارك عند األنشطة. 

                                                           
1 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,(Jakarta: 
Kencana,2014), hlm. 328 
2 Nana Syaodih Sukmanadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005), hlm.220 
3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 
220. 
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في حالل المالحظة إستخدم الباحث األدواة في شكل مبادئ توجيهية المالحظة 

  معلىفيها الجغرافية و حال البيئة المدرسة, هيكل المنظمة المدرسة, تنفيذ ت
ّ
غة الل

م و الطالب, واحتّج الباحث المبادئ توجيهية العربية, حال 
ّ
البيئة التحتية و حال المعل

 للمالحظة بشكل نقاط العاّمة من األنشطة التي تتعبن مراعتها أو مالحظها.

 المقابلة .2

المقابلة هي الطريقة إلجماع و لتسجيل البيانات, المعلومات أو الرأي التي تنفيذها 

سواء كان بشكل المباشرة أو غيرمباشرة بمصدر باملحادثة و إستخالص المعلومات, 

 البيانات.

ويتم توجيه المناقشة إلي المدرس و الطالب لحصول على المعلومات عن التنفيذ 

 الالمنهجية أنشطة 
ّ
و مهارة الكالم  وكذالك إجراء المقابلة إلي مدير  غة العربيةالل

 المدرسة المتعلقة بشكل العام المدرسة.

 منهج المالحظة 
ّ
. مالتي استخدم الباحث في هذا البحث وهي مقابلة نصف المنظ

لديها قيود الموضوع وطريق  خصائص من هذه المقابلة وهي األسئلة الحرّية ولكّن 

تسيطر, هناك مبادئ توجيهية  قابلة ممكن التنبؤ بها, مرن ولكّن مالقصة, سرعة ال

هم األهداف المقابلة هي لفالمقابلة لتكون تحديد المرن, تسلسل وإستخدام الكلمة, و 

 4ظاهرة.

                                                           
4 Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif,(Jakarta : salemba humanika, 2011), hlm.121 
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ذي استخدم الباحث إلجماع البيانات عن حال العام المدرسة و كيفية 
ّ
منهج ال

  اللغة العربيةالالمنهجية أنشطة فعالّية 
ّ
 لترقية مهارة الكالم الل

ّ
في ة عربيّ غة الخصوصا

 طالب المعهد اإلسالم.مدرسة الدينية 

 الوثائق .3

البيانات بوسيلة األجسام المكتوب كمثل الكتاب و الجلة الوثيقة هي طريقة إلجماع 

 5اليومية. جدول ظام و مخضر اإلجماع و و الوثيقة و النّ 

اريح و حالة المعهد البيانات عن التّ  علىإستخدم الباحث هذ المنهج للحصول 

ف, المرافق البنية 
ّ
مة, رؤية مهمة المدرسة, الموظ

ّ
اإلسالم يوكياكرتا, هيكل المنظ

 التحت
ّ
ق بفعالّية منهج الخطابة لترقية مهارة الكالم الل

ّ
ذي يتعل

ّ
ة غية وكذلك كّل شيئ ال

العربية لبيانات تكميلية البحث, والحاجة إلي بعض أدوات لجمع البيانات كمثل ورقة 

المراقبة, المسجلة, آلة تصوير, مبادئ التوجيهية للوثيقة, مبادئ التوجيهية للمالحظة 

 و القرطاسية.

 راإلختبا .4

البيانات بشكٍل النتائج عن اإلتقان  علىإستخدم الباحث هذا اإلختبار للحصول 

 
ّ
ة, هذا اإلختبار بشكل شفاهّيٍ و غة العربيّ مفردات الطالب و مهارتهم للمحادثة بالل

ي . تنفيذ إمتحان الشفهبالطريقة ترجمة المفردات تحريرّيٍ . و تنفيذ إمتحان تحرير

 
ّ
 ة بين الطالب و الطالب اآلخر.العربيّ غة بطريقة املحادثة بالل

                                                           
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka cipta, 
2002), hlm.206 
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 المكان والمبحث البحث .ج

 تحديد هذا ال
ّ
كان, وهي جميع األطراف التي في ريقة تطبيق الّس مبحث البحث بالط

 البحث سوف تكون هدف البحث أو املخبر.

المنهج العينة يعني سيستغرق بعض الممثل من  ستخدام هذه البحث بطريقة أوإ

 كان، فإنه ليس من الممكن لجمع جميعالبحث التي لديها عدد كبير من الّس ألّن في كان. الّس 

معلومات ال العينة أوعينات في بحث الكيفي ألخذ كثير والغرض من إختيار .المعين كانالّس 

املختلفة لتحديد خصوصية الموجودة في التقرير, فلذالك في البحث الكيفي  من مصادر

 6يه عينة بالهدف.ف اليوجد فيه عينة عشوائية ولكّن 

ذيياكرتا و البحث يعقد في المعهد اإلسالم يوكوبالتالي هذا 
ّ
هذا  يكون املخبر في ال

 البحث هو :

 األنشطة الالمنهجية  مدبر .1
ّ
اكرتا يمعهد اإلسالم يوكفي مدرسة الدينية  ةغة العربيّ الل

 لمعرفة حال األنشطة 
ّ
و لمعرفة الحقائق مهارة الكالم  ةغة العربيّ مدرسة الدينية بالل

 ياكرتا.غة العربية طالب معهد اإلسالم يوكالل

ياكرتا لمعرفة قدرة اإلنقان مهارة الكالم اللغة العربية الطالب بمعهد اإلسالم يوك .2

 الطالب.

 ياكرتا, إلعالم حال العاّم معهد.المعهد اإلسالم يوك مدير .3

                                                           
6 Lexy J. Molong, Metodologi ……….., 2005), hlm. 165 
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 متغير البحث .د

غة العربية في تحسين مهارة الكالم اللغة العربية في  الالمنهجية مستقل وهي متغير .1
ّ
الل

 مدرسة الدينية معهد اإلسالم

غةمتغير تابع وهي  .2
ّ
 ةالعربيّ  مهارة الكالم الل

 طريقة تحليل البيانات .ه

ريقة ط طريقة التحليل الكيفي.الطريقة المستخدمة الباحث في تحليل البيانات و هو 

  انات،وتنظيم البي المستخدمة من خالل العمل مع البيانات، طريقةال التحليل الكيفي هو

ة و ماقد المهّم  , اكتشافتوليفه، البحث وإيجاد األنماطفرزها إلى وْحدِة يمكن التحكم فيها, 

مه
ّ
 7يحكي مع األخرين.  و تقرر ما يمكن أن تعل

 البياناتصحة  .و

ة البيانات إستخدم الباحث التثليث ) في هذا البحث لتحقيق 
ّ
(  triangulasiصّحة و دق

والتثليث التي استخدم  8البيانات, وهي تفتيش البياناب واستخدم تلك البيانات لمقارنتها,

 الباحث هي :

 المعهد, المدّرس, المدبر و الطالب. مصدرية بطريقة مقارنة ما يقول مديرثليث التّ  .1

فقد ت النتائج المقابلةو  مقابلةمقارنة المالحظات مع البطريقة ثليث منهجية التّ  .2

 الالحقة.بالمقابلة 

 

 

                                                           
7 Ibid., hlm.248. 
8 Ibid., hlm.330. 
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ذيمنهج 
ّ
-يستخدم لتحليل البيانات املجموعة من الميدان وهو المنهج الوصفي ال

ذييترجم البيانات الكيفي, وهو 
ّ
ال ها إلي الجملة بإستخدام تدابير كماقعلىتم الحصول  ال

B. Miles   وHubermanMichael A.  :9 

 البياناتجمع  .1

 و تمارس األنشطة المالحظة و المقابلةلحصول البيانات من الميدان, 

 . ثّم في جمع البيانات نفذت األنشطة التثليث.الوثيقة

 ياناتالب تخليص .2

لبيانات ا اإلنتباه و التبسيط, الخالصة, تغيير تركيزهي عملّية اإلختيار, 

ه من اليمكن تخلع البيانات ليصالميدان. تخالخام من املخفوظات المكتوبة في 

 ليل البيانات الميداني.تح

 البياناتعرض  .3

ذيأو أنشطة لجمع المعلومات عرض البيانات 
ّ
ن تفكير  ال

ّ
يتمك

تعرض جميع اإلستنباط و إتخاذ اإلجراءات. عرض البيانات في هذا البجث هو 

  فعالّيةالمعلومات عن كيفية 
ّ
لكالم مهارة ا في تحسين ةغة العربيّ الالمنهجية الل

 اللغة العربية.

 إستنتاج .4

                                                           
9 Mathew B. Miles, dkk, Analisis Data Kualitatif, penerjemah : Rohendi Rohidi (Jakarta : UI Press, 
1992), hlm.16 
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وذلك تعرض الغرض من هذه الخطوة ينطوي على تفسير البحث 

ذيالبيانات المعروضة. مجال من الطريقة 
ّ
ُيستعمل متنوعة من اإلختالف و  ال

ذيالمقارن 
ّ
 واسع وتصنيف, تسجيل الموضوع و الِتجميع   ال


