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  الباب الثّالث

  منهج البحث

  الفصل األّول : نوع البحث

نوع هذا البحث هو حبث الّنوعي ألّن هذا البحث ال يستخدم عدد ىف مجع   

تفهم  و  البيانات و ال يستخدم صيغة اإلحصائّية أيضا على نتائج البحث.  حماولة أن

تفسري معىن تفاعل الّسلوك الّشخص ىف حالة معّينة مثال, الّسلوك و الّتشجيع و الفعل و 

الّنوعي هو حبث اّلذي يستخدم ), حبث ٢٠١٠( )suryono(غريها. وفقا لسوريونو

الستكشف و يهتدي و يصّور و يبّني الوصف أو اإلمتياز من مسؤول االجتماعي اّلذي 

 يقيس و يصّور من قرب الّنوعي.ال يستطيع أن يشرح و 

)kualitatif.html?amp-/penelitian٢٠١٢/١٠https://www.statistikian.com/ (  

طريقة البحث الّنوعي يسّمي بطريقة الطّبيعّية ألّن حبثها تتم ىف حالة الطّبيعّية  

ألّن ىف البداية مستخدم هذه الطّريقة , )etnographi(يسّمي أيضا كطريقة االثنوغرافيا 

للبحث احلقول االنثروبولوجيا الثّقافّية يسّمي أيضا كالطّريقة الّنوعية ألّن البيانات اّليت 

  (٢٠١٩ ,Sugiyono) حتليلها أكثر نوعّية.جتمع و 
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الباحثة هي وصفي ألّن الباحثة تصّور و تبّني عن ختطيط البحث اّليت مستخدم   

 باملسجد باب الّسالم, TPA)( روضة الرتبية القرآنية تشجيع تعّلم الّلغة العربّية ملريد

 .  وي اجلنوبيةاكونفانغن جايا, الينييا,  

طريقة الوصفية هي طريقة يف البحث احلالة اموعة الشخص , )Nazir(وفقا نزير  

أو األغراض أو اموعة من احلالة أو اجلهاز الفكرة أو الفئة احلادثة ىف الوقت احلايل. 

هدف من هذا حبث الوصفي هو لّصناعة الوصفّية و تصّور أو رسم منهجّي, واقعّي و 

قات بني الّظواهر اّليت تتم التحقيق مضبوط, فيما يتعّلق باحلقائق و اخلصائص و العال

 )deskriptif/-https://idtesis.com/metode(. فيها

  الفصل الثّاني : مكان و وقت البحث

, الينييا, فانغن باب الّسالم باملسجدمكان البحث اّليت ستجري الباحثة يعين   

و الوقت املستخدم طول البحث يعين حوايل ثالثة أشهور بعد  اجلنوبية وياكون  جايا,

  قبول هذه اإلقرتاحة.

  الفصل الثّالث : بيانات و مصادر البيانات

مصادر البيانات هذا البحث هو فاعل من البيانات على احلصول. و احلصول   

اخلطاب و على البيانات باستخدام االستبيان و املقابلة و  املالحظة و التحليل 

  (٢٠٢٠ ,Putro)االختبار. 
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  أّما مصادر البيانات هذا البحث هي:  

 TPA)( روضة الرتبية القرآنية ملريد. البيانات األّولّية عشرة من والد املريد و عشرة من ا١

    و معّلمتني.

 . البيانات الثّانويّة من الكتاب و الة و الوثائق املتعّلقة ذا البحث.٢

, إّم يشركون املباشرة ىف عملّية الّتعليم أّوالألّن : تثبت الباحثة ذا اإلعالن   

الّلغة العربّية و هم يعرفون  ما تشجيع أنفسهم لتعّلم الّلغة العربّية . ثانيا, إّم يتقنون 

العوامل املؤثرة تشجيع تعلم الّلغة العربّية املعلومات املضبوط عن هذا البحث  يعين  

و جهود املعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة  )TPA( روضة الرتبية القرآنيةض ملريد منخف

و مقاومة املعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة  )TPA( روضة الرتبية القرآنيةالعربية ملريد 

باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا,   )TPA( روضة الرتبية القرآنيةالعربية ملريد 

 ة.كوناوي اجلنوبي

  الفصل الّرابع : تقنيات جمع البيانات

  كالتايل :  تقنياتهذا البحث, تستخدم الباحثة عّدة  تقنيات مجع البيانات

  . المالحظة١

تعقد الباحثة بعمل مالحظات مباشرة و األغراضّية إىل احلالة احلقيقّية ّمث تدوين   

 ىف هذا البحث. املالحظات إىل األشياء املختلفة ىف املوقع اّلذي معتمد بعالقة
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  . المقابلة٢

املقابلة هي طريقة اجلمع البيانات املباشرة من مصدرها, املقابلة هي آلة جّيدة   

 ,Putro)مسقط املرء ملستقبلها ملعرفة االستجابة و الرّأي و الثّقة و احلاّسة و الّتشجيع ّمث 

هذا البحث مع هذه املقابلة إجراها الباحثة للحصول املعلومات عن اإلجراء  .(٢٠٢٠

املعّلمة الّلغة العربّية باملسجد باب الّسالم كوناوي اجلنوبّية. و ىف هذه املقابلة, تقابل 

  الباحثة معّلمتني و مخسة عشر من والد املريد و مخسة عشر من املريد.

  . التوثيق٣

عن طريقة التوثيق هي طريقة اّليت مستخدم  )Sugiyono(وفقا سوغييونو   

للحصول البيانات و املعلومات  ىف شكل الكتاب و األرشيف و الوثيقة و كتابة األرقام 

  و صورة الّـيت ىف شكل تقرير مثّ اخلرب اّليت تستطيع أن تدعم هذا البحث.

  الفصل الخامس : تقنيات تحليل البيانات

  )miles(ث يرجع إىل الّنظرية اّليت تشري مبيلس هذا البح تقنيات حتليل البيانات  

أّن هذا حتليل يعمل ىف وقت واحد اّلذي يتضمن بأربع  )hubermen(و هوبريمن 

أنشطات و هي : مجع البيانات و احلّد من البيانات و عرض البيانات و استنتاج 

  اخلطوات التّالية :تقوم الباحثة بفحص البيانات و تباع  .(٢٠١٠ ,Sugiyono) البيانات 
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 جمع البيانات . ١

روضة الرتبية أ. جتمع الباحثة البيانات عشرة من والد املريد و عشرة من املريد 

لتكملة املعلومات املتعّلقة بالبحث. و تقابل الباحثة معّلمتني  )TPA( القرآنية

 الّلغة العربّية باملسجد باب الّسالم, الينييا, فانغن جايا, كوناوي اجلنوبّية.

ىف  )TPA( روضة الرتبية القرآنيةب. التصنيف و التحليل عراقيل املواجهة املريد 

الينييا, فانغن جايا, كوناوي تعّلم الّلغة العربّية باملسجد باب الّسالم, 

 اجلنوبية.

  . الحّد من البيانات٢

مجيع البيانات اّليت ىف امليدان حتليلها ىف الوقت امللخصة, احلّد من البيانات هي   

و اختار  األشياء الرّئيسّي, احبث املوضوع و ختطيط حبيث ترتيبها بشكل منهجي و 

  أسهل ىف حمصور.

  عرض البيانات . ٣

الباحثة كي بيانات مت احلصول  تفعل بواسطةعرض البيانات هي تقنيات اّليت    

عليها و كثري من جمموعتها تستطيع التقاا. حتليل الباحثة يف تغيري تشجيع تعّلم الّلغة 

فانغن جايا, الينييا,   باملسجد باب الّسالم, )TPA( روضة الرتبية القرآنيةالعربّية للمريد 

  كوناوي اجلنوبية.
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  . استنتاج البيانات٤

استنتاج البيانات هي تقنيات التحليل البيانات اّليت تفعل بواسطة الباحثة من   

أجل معين البيانات و جتربة جلمعها. ىف أّوهلا, استنتاج البيانات اّليت صنع ىف شّك بل 

بازدادها البيانات حّيت تستطيع أن تأخذ هذا االستنتاج ىف آخرا و وجد الطريقة اّليت 

نستنتج الباحثة حبثا عن نتيجة املالحظة و مقابلة الّتشجيع الّتعّلم تستطيع أن حتليلها. 

فانغن جايا,  ,باب الّسالم باملسجد )TPA( روضة الّرتبّية االلقرآنالّلغة العربّية للمريد 

  املالحظة و املقابلة. وي اجلنوبية بطريقة املباشرة يعين بوسيلةاكونالينييا,  

  البياناتالفصل الّسادس : اختبار صحة 

من أجل احلصول على استنتاج متام و متجّرد اّلذي حيتاج البيانات املقصودة يعين   

بيانات تكون صاحلة إذا كان ليس هناك متفرقة بني ما تقول الباحثة مبا حدث بالفعل 

 (٢٠١٠ ,Sugiyono) .شيئ اّليت حبثت

  على النحو الّتايل : اختبار صحة البياناتو أّما 

املالحظات ىف هذه احلالة عاد الباحثة إىل امليدان إلجراء املالحظات و إعادة . متديد ١

املقابالت مبصادر البيانات اّليت مت استيفائها أو اجلديدة. ىف هذه احلالة املريد روضة 

الّلغة العربية و مصادر األخرى قادرة على توفري و معلمة  )TPA( الرتبية القرآنية
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ديد هذه املالحظات. تفّتش الباحثة مرّة أخرى هل هذه البيانات الّصاحلة مع مت

  طأ.اآلن يعين البيانات الصحيحة أو هناك اخلالبيانات اّليت مت تقدميها حّىت 

. زيادة املثابرة, الرتقاع املثابرة الباحثة تستطيع أن تعمل بطريقة القراءة املراجع املتعّددة ٢

املتعّلقة بالّلغة العربّية عن الّتشجيع من الكتب و االت و املقاالت و الوثائق 

الّتعّلم الّلغة العربّية باملقارنة نتائج البحث اّليت مت احلصول  عليها و وصف البيانات 

مبضبوط و منهجّية. و هذه الطّريقة, الباحثة البّد أن تكون حرصا ىف صناع الّتقرير 

  ألّن ىف اآلخر هذا الّتقرير ستكون أكثر جودة.

. إلختبار ىف هذه املصداقية مبعين كاملراجع من مصادر و تقنيات و وقتا تثليث. ٣

(Sugiyono, ٢٠١٠)  

أ. تثليث املصدر تتم من خالل مقارنة البيانات عن طريقة التفتيش البيانات اّليت 

  مت احلصول من عدة مصادر.

البيانات ب. تقنيات التثليث تتم بطريقة املقارنة البيانات النتائج املالحظات مع 

النتائج املقابالت, حبيث تستطيع استنتاجها مرّة أخرى للحصول على البيانات 

  الّنهائية األصلية وفقا باملشكالت ىف هذا البحث.

ج. تثليث الوقت هو للحصول على البيانات الطريقة التفتيش  مبقابالت و 

  (٢٠١٠ ,Sugiyono)مالحظات أو تقنيات األخرى ىف وقت خمتلفة. 

 


