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 الباب الثالث
 منهج البحثال

 
ى ذال البحث اهجتعلق مبنما يأنواع  الباحثبحث يف هذا الباب, ي

و منهج البحث و  هوموضوعالبحث  ع منها موق . والباحثمها استخد
 .تقنيات مجع البيانات و حتليل البيانات و التعريف اإلجرائي و أداة البحث

  هوموضوع البحث موقع .أ 
 موقع البحث .1

 التكامل اإلسالمي  ذا البحث يف ادمدسس  اإلتتدائي  هب الباحث قام
 الباحث . اختاس2014/2015يف العام الدساسى  تندونج الغريب مبنطق 

توزاسة موقع البحث يف هذه ادمدسس  ألن ادمدسس  هي مدسس  يف مؤسس  
الشؤون الديني  و توجد يف منهج دساسي أّن اللغ  العرتي  هي الدسس 

 السادس.للصف  واجب
 موضوع البحث .2

موضوع البحث يف هذا البحث هو التالميذ الذين يتعلمون اللغ  
 . لسادسالعرتي , وهم يف الصف ا

 عينة البحث .3
يف  السادسالبحث هي عين  متشّبع  أي  تالميذ الصف  عني

يف العام  تندونج الغريبمبنطق   التكامل اإلسالمي  ادمدسس  اإلتتدائي  
 تلميذ. 27كّلهم يعىن  2014/2015ى الدساس
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 منهج البحث .ب

وصفي  نوعي  تتقريب ادمذهب  دساس  البحث هو منهج الباحث استخدم
الطبيعي. و ادمذهب الطبيعي هو حال  ادميدان وصفه الطبيعي تال يلعبها 
تشيئ. ولذلك, هذا البحث هو يصوف احلال  تالطبيعي. ادمذهب الطبيعي 

اقعي  تالطبيعى تال يلعبها و يضاتطها ادمتغري. وهذا يناسب هو يبصر احلال  الو 
 (.95: 2008تالرأي سوكمادينتا )

 وأما ترتيب أو طريقات البحث, فهي كما يلى:
 تثبيت ادمركز البحث .1
 تثبيت مناسب الرأي مبركز البحث .2
 تثبيت مناسب الرأي تالنظريات.   .3

( مخس  47: 2012) ( يف خيداس1985وذكر لينجول وغوتا )
 موقع تديهي يف الرأي, فهي :

 احلقيق  الواقعي  تواقعي  اجلمع يف فكرة اإلنسان. (أ
 صل  تني معرف ومعروف تصل  اإلتصالي  ليس ثنائي  اجملتمع. (ب

ج(  حواصل البحث ليس يبحث عن تعميم, ولكن يبحث عن فهم 
 تطريق  الفرضي  أو وصفي  نوعي .

 ي فعالي  الواقعالد( 
ه( دوس قيم  البحث فيه سأي  أن البحث غري منفصل من القيم  الىت 

 يفهمها الباحث.
 ( تصميم ادمنهجي  الوصفي  النوعي , هي :24: 2012ويتصوس خيدسا )
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لإلجات   الباحثومركز البحث هي دساس  وصفي  نوعي , فإن تطلع 

و سؤال البحث عن كيف مشكالت تعليم ادمهاسات اللغوي  العرتي . 
تتعلق ادمشكالت مبنهجي  التعليم, جودة ادمدسس, التالميذ, ادمادة, 
طريق  التعليم. و تصميم الفكرة عن تقريب الوصفي  )سطاسى و 

 ( هي :38: 2012قمري , 
 مركز ادمشكالت

 ادمركز األنكويرى  

 وحدة وصفي     

  أسئل  اإلنكويرى  

 الباحث تأداة البحث

 وصفي  نوعي                            

  تفسري البحث                  

  اخلالص       
 النتيج        

 اإلقرتاحات    
 التعريف اإلجرئى .ج
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 يف البحث وجدت أنواع التعريف اإلجرائى مهم  لتبيينها هي: 
 تحليل (1

( التحليل هو التحقيق عن احلدث )تاق ، األفعال، وما إىل ذلك
عن ( التحلل 2دمعرف  الوضع احلقيقي )السببي ، قضيته، وما إىل ذلك(؛ 

عالق  و ادمدسس  على أجزائه ادمختلف ، ومراجع  اجلزء نفسها األسس 
( وضع تقييم 3. عن كلهعىن ادمم و م الصحيح وفهمو فهمالعشب لكسب 

 فكرةعن ال( حل ادمشاكل اليت تدأت 4، والدساسته الصحيح  تعد 
: 2007كبري اإلندونيسي  ، هيئ  التحرير قاموس  ) تهحقيق األدعاءات

43.) 
 المقروئية (2

( أن ادمقروئي  هي  2012:53يرى العريب الغايل وعبد اللغ  )
كتاب تاعتباس إىل جانب ادمفردات وتركيب اجلمل  والرتكيب اللغوي 
والفكرة الىت يفهمه ويفسره الكاتب ويسهل على كل قاسئ قرائ  ذلك 

 لو مشق  صغرية.الكتاب و 
( أن ادمراد تادمقروئي  هو حاصل أخري 2012:53مث يذكر أيضا )

من العناصر ادموجودة ىف ادمادة )الكتاب( تأنواع استباط تلك العناصر إىل 
 جناح القاسئ ىف الكتاب الدساسي ادمقصود.

تعىن  readable ( أن1982:468تني أخيلوس وصاديل )
( كرئيس حترير أكسفوسد 1989:1043سهول  القراءة. وذكر جتوي )

للمتعلم ادمتقدم ىف ادمعجم، ان سهول  القراءة تعىن القراءة تادمطمئن  
( أن مصطلح 1989:79والسهل . ويرى فودو وسولفيفان )
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readable   يعىن ادمقروء. ويعرف أن ادمقروئي  هي سهول  أو صعوت
ي  )ىف القاسئ ىف قراءة اخلطاب. وكذلك، يرى وزاسة الرتتي  الوطن

 ( أن ادمقروئي  هي سهول  التالميذ ىف القراءة.2011:20سولسرتي، 
 الكتاب الدراسي (3

( أن الكتاب الدساسي هو كتاب 2018:17ذكر مذاكر )
ادمعياس حيتوى على نص الدسس من شعب  العلم أو جمال العلم 

 وتستخدمه هيئ  ادمدسس  أو مؤسس  الرتتي  ألخذ الشهادة أو اللقب.
ىف اللغ  العرتي  هو الكتاب ادمدسسي أو  textbookتـ ادمراد 

(. وهو 1976:961الدساسي يعىن كتاب وتستخدمه هيئ  ادمدسس  )
 (.2002أيضا التعليم أو كتاب مقرس أو دساس  علمي  )احملادط، 

ذكر مذاكر أن اسم مناسب للكتاب الدساسي هو كتاب 
ي للمرحل  مدسسي وكتاب تعليمي ومواد تعليمي  أو كتاب تعليم

االتتدائي  وادمتوسط  أو مؤسس  الرتتي  وتتكامل فيه مواد التدسيبات أو 
 (2018:17نذكره تأكيدا أنه كتيب التالميذ )مذاكر، 

الكتاب الدساسي هو كتاب مرجعي جيب علينا أن نستخدمه 
ىف ادمدسس . ويرجى من استخدمه أن يرقى إىل معرف  شعب  علم واإلميان 

ق والشخصي  والقدسة على استيعاب التكنولوجيا. والتقوى واألخال
 توجود هذا الكتاب، يطلب من التالميذ أن جيتهدوا ىف القراءة.

، يبدو أن الكتاب 2005لسن   11تناء على نظام الوزاسة سقم 
الدساسي هو كتاب مرجعي جيب علينا أن نستخدمه ىف ادمدسس  



62 
 

Anugrah Nurhakim, 2016 
ANALISIS KETERBACAAN WACANA BUKU TEKS BAHASA ARAB KARANGAN “A. SYAEKHUDDIN, HALID 
AL-KAF DAN JALAL SUYUTI” BERDASARKAN STANDAR KRITERIA BSNP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

قاء اإلميان والتقوى ويشتمل ذلك الكتاب على ادمواد التعليمي  ىف است
واألخالق والشخصي  واستيعاب التكنولوجيا واحلساسي  والصح  
ادمصنف  تالنظر إىل معياس الرتتي  والوطني . الكتاب الدساسي يعىن مرجع 
ادمعلومات ادمركب تالرتكيب والرتتيب تاعتباس جمال علم. للكتاب 

 الدساسي دوسة مهم  ىف عملي  التعيلم.
 

 البياناتتقنيات جمع  .د
 وتقنيات مجع البيانات يف البحث هي :

 ادمالحظ  .1
 ( أن طريق  ادمالحظ  هي:178: 2009تنّي هيغام وكوسوكري )

اإلدساك و كتاتتها عن جمتمع البحث ترتتيب يف احلال  اهتمام ت (أ 
 الطبيعي

 كتات  وصفي  على كتات  قبلها )يكتب كتات  صغرية( (ب
شكل ادمالحظ  عن أدب اجملتمع البحث ج( كتات  حواصل ادمالحظ  ت

 )كتات +اجات +سأي  اآلخر(
 د( تعبري وكتات  حواصلها يف اإلعالم األخري

 ادمقاتل  ألغراض البحث .2
ادمقاتل  ألغراض البحث هي إحدى من وتقنيات مجع البيانات 
لوصل األخباس من جمتمع البحث تطريق  احملادث  أو ادمناقش . ادمقاتل  

حث وصفه متعمق ألن تعبري األخباس تشرحا من اجملتمع ألغراض الب
 (  130: 2012البحث )سطاسى وقمري , 
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 الوثيق  .3
الوثيق  هي كتات  الواقعي  واحلال  ادماضي . وشكل الوثيق  هي كتات , 
تصوير, أو تصتيف اإلنسان. والوثيق  هي إكمال من إستخدام ادمالحظ  

وصفي  )سوغيونوا,  و ادمقاتل  ألغراض البحث يف منهجي 
2013:329.) 

 ثالث  التقيينات )طرييانغالسي( .4
مجع ثالث  التقيينات )طرييانغالسي( هي تقنيات مجع البيانات تطريق  

من تقنيات والبيانات. إذاعمل الباحث ثالث  التقيينات )طرييانغالسي( 
فهو مجع البيانات و خيترب تصحيح البيانات تأنواع تقنيات مجع 

 ( .330: 2013ت )سوغيونوا, البيانا
 

 تحليل البيانات .ه
 وحتليل البيانات هذا البحث هي: 

 التنقيص البيانات  .1
التنقيص البيانات هو دوس الفكرة الذى حيتاج إىل ادماهرة و ادمعرفات 
متعمق . وللباحث اجلديد, التنقيص البيانات هو مبناقش  مع اهل. 

حىت ستعمل التنقيص البيانات  احثادمعرفات للبيزداد, حىت ومبناقش  ف
  (. 339: 2013هلا قيم  أو النظريات مغزي  )سوغيونوا,

 استعراض البيانات .2
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وتعد التنقيص البيانات فطريق  األخرى هي استعراض البيانات. و يف 
دساس  وصفي  التنقيص البيانات تشكل تعبري خمتصر, اجلدوال, صل  

دامه هي تتعبري وصفي  نوعي  تني العناصر وغري ذلك. وأكثر استخ
 (. 341: 2013تشكل النصوص )سوغيونوا,

 البيانات حتليل .3
والطريق  الثالث   ترأي ميليس هوتبريمان هي اخلالص   والفحص. 
اخلالص  األوىل وصفه مؤقتا وستغيري إذا مل توجد البيانات متعمق  

يانات لتدفع مجع البيانات. ولكن, إذا اخلالص  األوىل تدفعها الب
صحيح  و استقام  حينماسجع الباحث إىل ادميدان, فاخلالص  هي 

 (.345: 2013)سوغيونوا, اخلالص  صحيح  وصديق 
 

 
 


