
 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوعية البحث:  الفصل األول

جمموعة من البشر وكائن  أسلوب يف حالة البحث حنو فىيكإمنا تصميم البحث ال

حاول هذا البحث أن  1شرط ونظام من الفكر أوفئة من األحداث يف البحث احلاضر.

جيعل وصفا من الظاهرة املبحوثة بطريق الوصف وتصنيف البياانت أواخلصائص هلذه 

صورة  يوكان اهلدف الرئيسي للبحث الوصفي التقدمي .2الظاهرة واقعيا كانت أودقيقيا

. من ذلك الفهم ميكن إلستنتاج، أن هذه ةيبحثالواضحة ودقيقة عن املادة أوالصورة 

صفية هتدف إيل حتديد طبيعة الوضع يف وقت البحث وهتدف أيضا إيل وصف الدراسة الو 

 املتغّير أوالشرط يف هذه احلالة.

 

 

 وتوقيته الفصل الثاىن : مكان البحث
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. وقام داريكن  وكوونكوطبالثانوية دارالدعوة واإلسالمية هذا البحث وقع يف املدسة       

 .2019إيل أغوسطوس  باحث هلاذا البحث منذ شهر سبتمربال

 البياانتالفصل الثالث: مصادر 

وأما 3مصدر حتصل منه البياانت. ييسمي ه إن معىن مصادر البياانت عند سوهار 

 مي فهي نوعان:لمصادر البياانت أواملعلومات املستعملة يف هذا البحث الع

 مصادر البياانت األساسية -

احملصولة من املبحوث عنه مباشرا  املراد مبصادر البياانت األساسية هي املعلومات 

جتد يف هذا البحث و 4نشطة ذلك أوال أبداء املالحظة عليها وكتابتها.األ أحبيث تبد

 :البياانت من عنصرين، ومها

 

 مدرس اللغة العربية .أ

 التالميذ .ب

 مصادر البياانت الثانية -

                                                           
3Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian، Suatu Pendekatan Praktek، (Yogyakarta: Rineka Cipta، 1998)، h. 114 
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نتيجة وكانت مصادر البياانت الثانية هي البياانت اليت حيصلها الباحث من غّي  

أعماهلا أوماليس حمصوال من موضوع البحث مباشرا. وذلك مثل ما حتصله من أمور 

 اإلحصاء والبياانت والصادرات األخرى.

وميكن حصول مصادر البياانت يف هذا البحث من واثئق املدرسة، واملسجرالت  

 أوملفر األوراق، والكتب وغّيها من البياانت املطلوبة اواحملتاجة.

 البياانتمجع  طريقة : الفصل الرابع 

 ة فهي:  خدمللحصول على بياانت احملتاجة فلها الطرق املست 

 (Metode Observasi )الحظة طريقة امل. ١

مظاهر البارزة يف  نتظمة حنواملاملشاهدة هي خربات وأنشطة الكتاابت عن طريق  

 موضوع البحث)املبحوث عنه(.

إن طريقة املشاهدة يف هذا البحث العلمي قد استعمله الباحث لنيل البياانت  

يف فهم مهارة اإلستماع. وأما األدوات اليت  لتالميذاباملوجودة يف ميدان البحث املتعلقة 

 يستعمله الباحث فهي اإلرشادات للمشاهدة.

 ( Metode Wawancara ) طريقة املقابلة. ٢



 

شفواي   البياانت بطريقة إلقاء األسئلة شفواي وأن جييب املخرباملقابلة هي آلة جلمع  

وهذه املقابلة نعرف أيضا بطريقة التحاورية وهي نوع من أنواع التعامل الشفوي  5.كذلك

احلوار ويهدف إيل نيل املعلومات. وهي املناهج جلمع البياانت اتصاال ابملباشرة  هالذي يشب

 بني الكاتب وبني املوضوع أواجمليب.

  ( Metode Dokumentasi )الوثيقةطريقة . ٣

طريقة ووسيلة جلمع البياانت مبنبعها هي الالواثئق هي كتابة احلوادث املاضية أو  

 6الكتاابت أوالنسخة أوالكتب أواجملالت أوالصحافة وما أشبه ذلك.

وتستخدم هذه األسلوب حلصول احلقائق مثل هيكل املدرسة التنظيمية واجلغرافية  

 الت والوثيقةل السجة مثمع الواثئق من الوثيقة الشخصيجتالبحث. و  عنوانوغّيها املتصلة ب

 الرمسية يف موقع املدرسة.

 الفصل اخلامس: حتليل البياانت

حلرل الباحث بياانت حصيلة عليه للحصول بياانت صحيحة. يوبعد ذلك، س

حيث أهنما  (Miles and Huberman) ستخدم الباحث حتليل البياانت تبعا ملنهج ميلس وهبّيمنيو 

يف كل طبقة من  رأاي أن األنشطة يف حتليل البياانت ابلطريقة الكيفية تستخدم تفاعلية مستمرة
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6Margono، Metodologi Penelitian Pendidikan Cet.2، h.329  



 

ستخدمه ي ذيفاألساليب يف حتليل البياانت ال 7طبقات البحث حىت تكمل البياانت وتسـأم.

 الباحث هي: ختفيض البياانت، عرض البياانت وأخذ االستنباط.

  (Reduksi Data)ختفيض البياانت  .1

تحترم أن يصل الباحث بطريقة مجع البياانت كثّيا جدا. ولذلك حيبياانت اليت  

شياء يص األوهو تلخ.  فعل الباحث ختفيض البياانتي. فسوتفصيل ةتصرها بدقخي

فعل يها. وسصميمالرئيسية والرتكيز إىل األمور املهمة مث البحث عن موضوعها وت

طريقة  حظة،الة املطريق من الباحث صلحيالباحث ختفيض البياانت على البياانت اليت 

نوعها.  اء علىبن اهمعجيلخص الباحث تلك البياانت و ي. وسيقةاملقابلة وطريقة الوث

 فهمها.يمن تلك البياانت و  الغرضعرف يأن  سهل الباحثيبذلك س

  (Menampilkan Data)عرض البياانت  .2

ترب الباحث ّي طوة سويف هذه اخلمثر عرض البياانت.  غرضفهم الباحث الي بعد  

.ك معىنملر تتو  استدهلر تستطيع أن ت يتأن تكون نبأ ال بياانت مترصلة هبا حىت    معنير

 ( (Pengambilan Kesimpulanأخذ االستنباط .3
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طوة األخرى من حتليل البياانت هو أخذ اإلستنباط. هذه الطريقة مستعملة واخل  

ثوق. ط املو تنباألخذ اإلستنباط من البياانت السابقة حيت حصل الباحث على االس

  ياانت.الب كالت البحث وأخذ االستنباط من تلكشستخدمها الباحث إلجابة ميو 

 الفصل السادس : جتربة صحة البياانت

 جتربة صحة البياانت وه ثليثتال . وثليثتالجتربة صحة البياانت يف هذا البحث بتجربة 
البياانت.  ة. وهذه جتربة لصحرة ومصدرق8ابستخدام األشياء غّي البياانت املوجودة ليقابل هبا

 ، فهي: ثليثتالثالثة الباحث ب هستعمليو 

ت نيل البياانهي أساليب مجع البياانت املختلفة ل (Triangulasi Cara) األساليب ثليثت .1

ويف هذا  ت معا.بياانل ةقيوالوثل املالخظة واملقابلة اابستعممن املصادر املتساوية، 

 غة العربيةالل ليملتع عطريقة اإلستما له الباحث لنيل البياانت عن تطبيق ستعميالبحث س

 ومتعلق به.

ة در املختلفهي املصادر لنيل البياانت من املصا (Triangulasi Sumber) املصادر ثليثت .2

 ةقيوثلة والاملقابو املالخظة عمل يستطيع أن يبألساليب املتساوية. ومن ذلك املصدر 

املدرسة،   مديرة إىلالباحث مقابل ستعمليحيتر البياانت الدقيقية. ويف هذا البحث س

 صحيحة.انت اللبيااة أخرى لنيل علمأوامل علماملو  ،والتالميذاللغة العربية،  علمم
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نيل هي مجع البياانت ابستعمال الوقت املختلفة ل (Triangulasi Waktu) الوقت ثليثت .3

لبياانت البياانت من املصادر املتساوية. ويؤثرر الوقت دقيق البياانت أيضا. إذا جيمع ا

قية ومصدرقيرة. لذالك، اح فيستطيع املصادر أن يعطى بياانت دقيبطريقة املقابلة يف الصب

قابلة واملالحظة أو ملع أن تعمل بطريقة عمل املراجعة ابيالبياانت تستط ةيف إطار جترب

 يف وقت أو حال املختلف. األخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


