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الباب الثالث 

منهجية البحث 

 اقرتاب البحث ومنهجه . أ

 هنجكان االقًتاب ادلستخدم يف ىذا البحث ىو االقًتاب النوعي بامل

يهدف ىذا البحث ليعلم أفكار ابن خلدون عن تربية اللغة . التحليلي الوصفي

 لذالك. إندونيسيا يف اإلسالمية الًتبية مؤسسةالعربية يف كاتبو ادلقدمة وارتباطها يف 

 ليبحث يسعى البحث ىذا ألن. النوعي االقًتاب ىو السديد البحث اقًتاب

(. 91: 2009 الوسيلة، )ظاىرات أو حوادث يف نقديا

 Basrowi dan Suwandi وسوندي بصراوي يرى وإضافة إىل البيان السابق،

 الوصفية البيانات حيصل الذي البحث ىو النوعي البحث أن( 21: 2008)

 ان يستطيع الذي السلوك أو الناس من الكالمية أو ادلكتوبة الكلمة بشكل

 سغيونو،) Bogdan dan Biklen وبيقالن بوجدان قال السابق، بالرأي وفقا. يبحث

لذالك . التحليلية الوصفية ىي النوعي البحث من األخرى ادليزة إن( 2013

 الرواية بشكل ولكن اإلحصاءات بشكل  والتبحثهاادلتيسرة البياناتالتشرح 

. الوصفية
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 وادلفعول الناس من رلموعة عن ليبحثهنج امل ىو الوصفيهنج امل وكان

 أو صورة ليكون يهدف وىذا. الوقت ىذا يف واحلادثة األفكار ونظام واألحوال

 الظواىر بني والعالقة والصفات احلقائق بشأن وفعلية واقعية منهجية يف لوحة

: Sukmadinata(2010  سكمادنتا رأي يف(. 54: 2008 نازير، )التحقيق

 أو ليصف يدل وىذا. البحث أسفل من شكل ىي الوصفيهنج امل أن( 720

. اخلددية أو الطبيعية الظواىر ليصور

ناىج يف البحث املعن أنواع  Meleong(2010 :155) ميليون  يشرح

فيقّرر الباحث باستخدام البحث . إثنوغرافية ودراسات احلالة النوعي ىي تارخيي و

التحليلي الوصفي ألنو يبحث يف مفكر وأفكاره ويستخدم ادلنهج . تارخييالنوعي ال

. ونظامي لكشف أفكار ابن خلدون عن تربية اللغة العربيةليصور مبكتمل 

من أجل ذلك كان يف انتخاب ىذا ادلنهج استنده إىل واقع الباحث ليًتكز 

إىتماما متاما على ادلفعول الفحص طبيعيا السيما ليحلل أفكار ابن خلدون عن 

 .تربية اللغة العربية يف كتاب ادلقدمة وارتباطها يف مؤسسة الًتبية ىذا الزمان

 مبحث البحث وموضعه . ب
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وىو . كان مبحث البحث ادلقصود ىو ادلبحث ان يكون مفعول البحث

مفكر من مفكرين عظيم يف اإلسالم عبد الرمحن ابن خلدون ادلغريب احلضرمي أو 

أما موضع البحث فهو يف مدرسة عالية معهد فرساتوان . مشهور بابن خلدون

باعتبار أن الباحث ىو متخرج منها وكانت عائلة .  بندا تاسكماليا67إسالم 

 .  البحث ىو طليعي ىذه ادلدرسة

 أداة البحث . ت

يرى أن أداة البحث يف ادلنهج النوعي  Sugiyono (2013) كان سغيونو

لذا كان الباحث . وىي أداة أو وسيلة مستعملة لتحلل مشاكل مباشرة. ىي باحثة

مث يشرح سغيونو . كأداة البحث جيب ان يستحق قبل يبحث إىل ادلوضع

 علىأن شكل االستحقاق على الباحث ىو اإلستحقاق  (305: 2013)

 ادلوضع يف ليبحث الباحث واستعداد موضوع على واالتقان النوعي ادلنهج

. ولوجسيت بأكادديي

. رئيسية كأداة سغيونوب ادلقررين الشرطني الباحث توفر البحث ىذا ويف

كمثل كل عمليات ليكتسب . األول يفهم الباحث عن ادلنهج النوعي ادلستعمل
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الثاين جيب الباحث ليتقن كل ما يتعلق . البيانات وحيللها حىت حيصل احلقيقة

  .بادلفعول عن ابن خلدون وأفكاره يف تربية اللغة العربية

 مصادر البيانات . ث

كان ادلصدر األول ادلستعمل يف ىذا الباحث ىو انتاج ادلراقبة وادلقابلة مع 

ادلدير العام ورئيسة ادلنهجية الًتبية وادلدرسني لدرس اللغة العربية يف معهد فرساتوان 

وأما ادلصدر الثاين فهو كتاب ادلقدمة لعبد الرمحن .  بندا تاسكماليا67إسالم 

 .ابن خلدون ادلغريب احلضرمي ادلالكي

  طريقة مجع البيانات . ج

كانت عملية مجع البيانات يف ىذا البحث ىي خطوة من اخلطوات 

ألن اذلدف األساسي من البحث ىو . األساسية اليت جتب ان تفعل بالباحث

الديكن الباحث ان يكتسبها الذي يتناسب مبقياس مقرر دون . اكتساب البيانات

لذلك سيستخدم الباحث البيانات الرئيسية من مصدرىا . يعلم ىذه اخلطوة

أما الطريقة ادلستعملة يف ىذا البحث تنقسم إىل ثالثة أنواع، . (2013سغيونو، )

: فهي كما يلي

 الدراسة الوثيقة (1
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أن الوثيقة ىي سجل  Sugiyono (2013 :329) يرى سغيونو

وكانت . تستطيع الوثيقة ان تكون كتابة وصورة ورائعة. األحداث ادلواض

. اليت تشكل كتابة حنو رسالة يومية وسرية وقصة مذكرات وتنظيم وسياسة

ودراسة الوثيقة يف رأيو ىي ادلتمم من استعمال منهج ادلراقبة وادلقابلة يف 

.  البحث النوعي

لذلك يستخدم الباحث مصدرا من كتاب ادلقدمة الذي ألفو ابن 

مث يقرأ الباحث الكتب وحيللها . خلدون والكتب اليت تتعلق بالبحث

.  مبقصود ليفهم عميقا عن أفكار تربية اللغة العربية طبقا البن خلدون

 ادلقابلة (2

أن ادلقابلة ىي  (317: 2013, سغيونو) Esterbergيشرح إسًتبورغ 

يف رأيو أن ادلقابلة تنقسم . التقاء الشخصني الذان يتشاوران بأسئلة وأجوبة

( 3)ادلقابلة نصف اذليكلية  (2)ادلقابلة اذليكلية  (1): إىل ثالثة أشكال

يف اختيار شكل  و. (320-319: 2013, سغيونو)ادلقابلة غري اذليكلية 

ادلقابلة واستخدامو، يعترب الباحث احلالة وحالة ادلدعى عليو وادلعلومات 

. اللوازم
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وهبذه ادلقابلة أعد . من أجل ذلك استخدم الباحث ادلقابلة اذليكلية

كل اجمليب . الباحث أداة البحث بشكل األسئلة ادلكاتب وأعدت أجوبتها

ولكن يسأل الباحث عن مفهوم . أعطيو األسئلة ادلتساوية و الباحث يكتبها

ألن . تربية اللغة العربية يف ادلدرسة العالية واليسأل عن مفهوم البن خلدون

 .  التايل كان ادلفهوم من ادلدرسة سيتعلق بادلفهوم البن خلدون

 ادلراقبة (3

إن ادلراقبة ىي  (310: 2013سغيونو، ) Nasution قال ناسوتيون

يستتطيع ادلفكرون ان يعملوا باعتبار البيانات وىي . أساس من مجيع العلوم

سغيونو، )  Sanafiahأما يف رأي سنافية. الواقعة اليت اكتسبها من ادلراقبة

تنقسم ادلراقبة إىل ثالثة أقسام فهي ادلراقبة ادلشاركة   (310: 2013

 من  Spradleyوكان سفرديل. وادلراقبة العلنية والسرية وادلراقبة غري اذليكلية

 تنقسم ادلراقبة ادلشاركة إىل أربعة أقسام  Susan Stainback سوزان ستانبق

لذا استخدم الباحث ادلراقبة . ىي ادلراقبة السلبية وادلعتدلة والنشطة، والكاملة

السلبية وىي جييء الباحث إىل موضع البحث مث يراقب فيو واليتورط يف 

 .     نشاط
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 طريقة حتليل البيانات . ح

: لتحليل البيانات اليت مجعها، مث يقًتف الباحث اخلطوات كما يلي

 لتحليل قبل ادلوضعا (1

ىذا التحليل يفعلو . حيلل الباحث البيانات قبل يدخل إىل ادلوضع

للبيانات من انتاج الدراسة أو البيانات الثانوي اليت ستستعمل لتثبت مركز 

لذلك حيلل الباحث على أفكار ابن خلدون عن تربية اللغة العربة . البحث

 .يف كتابو ادلقدمة

 لتحليل يف ادلوضعا (2

 جيمع كل البيانات من ادلصادر ادلختلفة . أ

 يقلل البيانات . ب

يقدم البيانات بًتكيبها يف وحدات أو بتنظيم أصول األفكار يف نطاق  . ت

 .ويقدمها بالرواية والوصفية. البحث

 لتحليل بعد ادلوضعا (3

 يرتبط انتاج البحث بنظرية أو أفكار بن خلدون . أ

 خيتتم البحث . ب


