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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

 طزيقة البحث 3.1

عُب لي أن أكدم لت هىا أّن  ٍو  ت في هرا البدث هيظخخدماإلاالعٍس

لت وصفُت بىىع   مً حصء هيف الحالت أما الدزاطت .تُخالدزاطت ظٍس

 اإلاىحىدة الظىاهس وصف إلى شيل البدث يهدف، وهي الىصفُت الدزاطاث

 ًلىم ال. (27 .ص ،7002 ،طىهمادًىاجا)غحرها. أو العبُػُت الظىاهس إما

 جصمُم أو للمخغحراث مػُىت غالحاث جلدًم أو اخخُالت البُاهاثب الباخث

ٌ  ولىً ،فيها ما ش يء  ألاوشعت حمُؼ بىطىح صفً أن الباخث خاو

 .اإلاىحىدة والحلُلت والجىاهب والظسوف

 غدد غلىكام بها الباخث  التي الخدلُلاث هيف الحالت دزاطتأما 

 وماًيل إٌظانغّبر  بِىما. حػمم اإلاشيلتحظتهدف إلى وهي  ألافساد، مً صغحر

 بػض غلى خػملتاإلا خدلُلاثال هي الحالت دزاطت ّن أ (89 ص ،2897)

 .ةحُد ومىظمت واملت صىزة ، وهي جدصل غلىالاحخماغُت الىخداث

د بالرهس مما ًجدز و  
ّ
  (8 ص. ،7002) مىلىهج في وجاًلىز  بىغدان، أه

 مىخىبت ولماث شيل في وصفُت بُاهاث غىه ًيخج بدثال هى الىىعي البدث أّن 

 .ملحىػ وطلىن الىاض مً شفهُت أو
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 هى بدثهرا ال فيالري ٌظخخدمها الباخث  جىهال

لت هي الظىاهس( 2 في مىكؼ  الحلائم غً للىشف حظخخدم ظٍس

 .وهي جخػلم باإلاىكؼ. البدث

. الػلمُت الخخصصاثمىاطبت ب بدثيال هجىال وهى الػلمي، جالىه( 7

 هىع أو للباخث، الػلمُت الىفاءة إلى ًىحه ىهجاإلا الظُاق، هرا في

 مً الىىع هرا إلى ًىظس أن ًجب. ًبدثه الباخث الري الػلم

 وألاوادًمُت الػلمُت ألاغماٌ لخأهُد مىهج، حاهب في الػلمي اإلاىهج

 .الباخث ًدصلها التي

 في خفظحرال لخلدًم طسوزي  الىهج وهرا السطمي، اللاهىوي جىهال( 3

 لاهىن ومىاطبت ب كىي  أطاض لدًه البدث هرا أّن  ،البدث

 اإلاػلمحن بشأن 7002 لػام 28 زكم إهدوهِظُا حمهىزٍت

ً  .واإلاداطٍس

  وقع البحثم 3.3

تالُت اإلاصالػ دزطتاإلا في البدث هرا أحسي  وكد  بمدًىت 7 دٍز

مدًىت  ،شُماهي حىىبُت ،شِخحًرف ،72 زكم وامازوهج الشازع ي،هُماش

  ااطتراجُجُ وان مىكػه .80227سبُت حىي غ ،شُماهي
ّ
ب هأله  مدًىتب كٍس

ٌ  ٌظهل لرلً شُماهي، ت اإلاسهب اطخخدامأو  ألاكدام غلى طحًرا إلُه، الىصى

تأما اإلادزطت اإلاص. الػامت  في السطمي الخػلُم مؤطظاث مً واخدة هيف 7 دٍز
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عّسِّد الخػلُم لىظام وفلا مىخظم بشيل جىظُمها ًخم والتي ي،هيُماش مدًىت
ُ
 اإلا

 .ُتالدًي الشؤون  ىشازةبوؤلاطخظالٌ  أو اإلاظخػمل

 الىفاءة في البدثو  .اإلاساغاث ًخأطع غلى البدث مىكؼ اخخُازوان 

جحن جدظحن في الػسبُت اللغت إلاػلمي اإلاهىُت  حًدا مهّم  أمس   حىدة الخٍس

صل للمػلمحن واكتراخاث  .مُالخػل غملُت في هفاءتهم خػٍص

فىحد  يهُماش مدًىتب تُيالشؤون الدً وشازة مً بُاهاث إلى اطدىاد

بمدًىت شُماهي  اإلادازض الػلُا مًبُت مػلمي اللغت الػس أّن   نهام الباخث

إال اإلاػلم الري ٌػلم في اإلادزطت الػالُت  ز للدهخى  أوادًمي مؤهل ىن ًمليال 

ت   الظبب اخخازها الباخث. شُماهي. وذلً 7اإلاصدٍز

 ثصميم البحث 3.3

ُم البدث الىىعي. هى جصمالري ٌظخخدمها الباخث  ثجصمُم البد

"جصمُم البدث في مدخل هىعي ًصف  ( أّن 38. ص. 7020 ٌػبر )بىهجىج.

مسها، غحر جفصُل وجللُدي في حػٍسف اإلافهىم، وممىىا بالخغُحراث غىدما ًخم 

دة مً هىغها في  مىكؼ الػثىز غلى الحلائم ألاطاطُت ومثحرة لالهخمام وفٍس

 البدث".

 وأغمم ومصداكُا 
ً

جسجى البُاهاث التي جم الحصٌى غليها أهثر اهخماال

 ث الىىعي ختى جدّلم أهداف البدث.باطخخدام جصمُم البدوذاث فىائد 

 :هي البدث الىىعي إلى أزبؼ مساخلًىلظم جصمُم 
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 عن ثصميم البحث 3.1الصورة 

  

 

 

 

 

 

 

 البدث جخعُغ. 2

ًلي: جدلُل هما في هره اإلاسخلت التي كام بها الباخث ألاوشعت 

 .هوإغداد أدواج همىكػدث وجددًد بوإغداد جصمُم ال مػاًحر اإلاسافم

 البدث جىفُر. 7

، وان الباخث همىفر البدث وأداجه لبدث في هره اإلاسخلت

وزئِع اللغت الػسبُت  مػلماإلالابلت مؼ مً خالٌ  اإلاػلىماث والبُاهاث

 ثخطيط البحث

 ثنفيذ البحث

 ثحليل البيانات

ياناتم البيثقو   
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الػاشس  صفلمً ا وبػض الخالمُر ىهج الخػلُمم اإلادزطت وكظم شؤون

ت في اإلادزطت  الثاوي غشس  صفال إلى بمدًىت شُماهي. وهرلً،  7اإلاصدٍز

 .والخظها لُت حػلُم اللغت الػسبُتفي غم شازن الباخث

 

 

 . جدلُل البُاهاث3

اللغت  ػلمم مؼ تلبلااإلاكام به الباخث بػد  الري جدلُل البُاهاث

 .  وبػض الخالمُر مىهج الخػلُمون شؤ وزئِع اإلادزطت وكظم  الػسبُت

 ألاوشعت مخابػتباللغت الػسبُت  ػلُمغملُت ح خظ الباخثزم ال 

  الخػلُمُت في الصف.

م. 8  ها جلٍى

زم جدلُلها وجلُُمها  خثاالب حمُؼ هخائج البُاهاث التي حمػها 

 حػسف باغخبازها خل مً خلٌى اإلاشاول الىاكػت. ختي

 مصادر البيانات 3.3

 ألاولُت البُاهاث مصادز 3.8.2

  الباخث غليها ًدصل التي البُاهاث هي 
ً
 الىفاءاثغً  مباشسة

صفي  للمػلمحن اإلاهىُت جحن حػٍص  الػسبُت اللغت حػلم خالٌ مً حىدة الخٍس

ت اإلادزطت في ًدصل غليها  البُاهاث وواهذ. يهُماش مدًىتب 7 اإلاصدٍز
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ًاإلا مً الباخث ً في هرا البدث جخيىن خبًر ا اإلاخبًر  اللغت مػلم مً . أمَّ

ت  الػسبُت  الصفوجالمُرها مً وزئِظها  شُماهي 7في اإلادزطت اإلاصدٍز

 .مىهج الخػلُمشؤون كظم و  غشس والثاوي غشس والحادي الػاشس

ت البُاهاث مصادز 2.8.7  الثاهٍى

 اإلاظخخدمت، البُاهاث أو مباشسة غحر ًًاإلاخبر  مً لبُاهاثا هي 

 ٌظخىفىن  الرًً الػسبُت اللغت مػلميجخيىن مً  البُاهاث ذلً في بما

س والىزائم الخالمُر حػلم هخائجو  ،مؤهالث اإلاػلمحن مػاًحر  والخلاٍز

 .ألاخسي  الداغمت والػىاصس

 أدوات البحث 3.5

هما كاٌ . أهفظهم الباخثحن هي الدزاطت هره في البدث أداة واهذ 

 بدثال هأداة الباخث ٌػمل الىىعي البدث ول أّن ( 6، ص. 7002هاطىجُىن )

  السئِس ي.

 ثقنيات جمع البيانات 3.6

 التي ٌظخخدمها الباخث في هرا البدث فهي جلىُاث حمؼ البُاهاثأّما 

   هما ًلي:

 اإلاالخظت 3.6.2



102 
 

Anwar Sanusi, 2019 
ANALISIS KOMPETENSI  PROFESIONAL GURU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN MELALUI 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH (Studi Kasus Terhadap Guru Bahasa Arab di MA Al-
Musdariyah 2 Kota Cimahi) 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustkaan.upi.edu 

 
 
 

ا فهي  اإلاالخظت التي ًلىم بها الباخث في حمؼ البُاهاث أمَّ

لىن اليائىاث اإلاظتهدفت أو أو ط حاالثُمالخظت البُاهاث وهخابت غً ال

 فدصها في الظسوف العبُػُت.تها ًهخاب

اث 3.6.7  دزاطت الىظٍس

اث هي  ت مً الىخب الدزاطت الىظٍس خلىُت لجمؼ البُاهاث الىظٍس

 إحساء البدث.في أو اإلاساحؼ ألاخسي لخيىن مصدزا  أو اإلاجالث

 اإلالابلت 3.6.3

ً البُاهاث ىُلاإلالابلت ٌظخخدمها الباخث لأّن   وناإلاخبر. فمً اإلاخبًر

البُاهاث مً  ثالباخ ، وفي هرا البدث حمؼلُتوّ البُاهاث ألا دز امصفيها 

 الخالمُر مً ػلىماث. أّما اإلاخبرون في هرا البدث فهى اإلااإلالابلت خالٌ

وكظم شؤون مىهج الخػلُم  اللغت الػسبُت وزئِع اإلادزطت حػلُمغً 

ٌ  ُتالػسباللغت  ومػلم أّن  . وهرلً،اإلادزطت في الػسبُت اللغت مُحػل خى

ً إهدف ظتحخػملت اإلالابلت اإلا  .بىطىحلى هشف اإلاػلىماث مً اإلاخبًر

 الىزائمدزاطت  3.6.8

 ساحػتللم البدث هره في الىزائمدزاطت  جلىُت حظخخدم

 .الػسبُت اللغت مُحػل غملُت في جددر التي ألاوشعت غًاإلاخػملت 

 ثقنيات ثحليل البيانات 3.7
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 مساخل زالرجخيىن مً  البُاهاث جدلُل غملُتهما هى مػسوف أّن 

لت  .ائج البدثواطخيخاج هخ هاوجلدًم البُاهاث جللُل وهي مخىاصلت، بعٍس

  الاهدباه وجسهحز الاخخُاز، غملُت أي البُاهاث، جللُل هي ألاولى الخعىة

بُت البُاهاث خبظُغل أّما هرا . مىكؼ البدث فيًدصلها الباخث  التي الخلٍس

ه الباخث 
ّ
 ثالىفاءا غً البُاهاث جللُل وهى ،مظخم بشيلاليشاط فُىفر

ص للمػلمحن اإلاهىُت جحن لخػٍص  في الػسبُت اللغت مُحػل خالٌ مً حىدة الخٍس

ت اإلا  .بمدًىت شُماهي 7دزطت اإلاصدٍز

 جلدًمأما اإلالصىد منها فهي  .البُاهاث جلدًم هي الثاهُت والخعىة

 .يشيل اللص أو الىصف فيإحمالُا  وجىظُمها جصفُتها جمذ التي البُاهاث

س و  فظَّ
ُ
 .مىطىغُتجصبذ هخائج البُاهاث  فيها ختىالبُاهاث اإلاىحىدة ج

 الاطخيخاحاث صُاغت وهي ،اطخيخاج هخائج البدث هي الثالثت اإلاسخلت

 جترابغ. اإلاشيلت صُاغت غلى لإلحابتها وغسط جللُل البُاهاث مسخلت إحساء بػد

 للبدث. النهائُت الىخائج اطخيخاج غملُت في البُاهاث جدلُلمً  أوشعت زالزت

 البيانات صحة ثقنيات  3.8

 :وهي الخثلُث، جلىُاث الباخث اطخخدم البُاهاث، تصح اخخباز في

 أغساضمً غحرها. أّما   آخس شًِئا حظخخدم التي البُاهاث صحت مً الفدص

 الخثلُث جلىُتوأهثر  .ملازهتها أوالبُاهاث  فدص ث فهيُاث الخثلُجلى

 .خسي ألا  صادزاإلا خالٌ مً الفدص هي تاإلاظخخدم
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م في مىلُُىهج ) لخثلُث ( إّن جلىُاث ا330، ص. 7002كاٌ دًجًز

ً( جخيىن مً أزبػت أكظام هي وجثلُث  جثلُث مصادز البُاهاث )جثلُث اإلاخبًر

لت اث. العٍس  وجثلُث الفدص وجثلُث الىظٍس

2 .)ً  جثلُث مصادز البُاهاث )جثلُث اإلاخبًر

خدلم الخثلُث هرا ًلازن   التي اإلاػلىماث زلت دزحت مً ٍو

لت في مخخلفت مصادز خالٌ مً ًدصلها الباخث  .الىىغُت العٍس

لت. 7  جثلُث العٍس

م غً البُاهاث اكُتصد  مِّ  الخثلُث هرا ًخخبر  جدلم ظٍس

 .مخخلفت جلىُاث مؼ اإلاصدز هفع إلى البُاهاث

 جثلُث الفدص. 3

 اإلاساكبحن أو الباخثحن اطخخدام خالٌ مً الخثلُث هرا

ً طبُل  غلى. البُاهاث زلت مظخىي  مً الخدلم لغسض آلاخٍس

 .ألاخسي  الخدلُالث مؼ الخدلُل غمل هخائج كازن اإلاثاٌ، 

اث. 8  جثلُث الىظٍس

ظدىد  الحلائم بػض أن افتراض غلى الخثلُث هرا َو

ت الثلت دزحت أن ًفدصها ًمىً ال اإلاػُىت  في أهثر، أو واخدة بىظٍس

  .هظحر شسحٌظمي ب الحالت هره



105 
 

Anwar Sanusi, 2019 
ANALISIS KOMPETENSI  PROFESIONAL GURU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN MELALUI 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH (Studi Kasus Terhadap Guru Bahasa Arab di MA Al-
Musdariyah 2 Kota Cimahi) 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustkaan.upi.edu 

 
 
 

 جلىُت الباخث اطخخدمكد  .اإلاروىزة الخثلُث جلىُاث أزبػت مً

لت البُاهاث صادزم جثلُث  خػلمج يالت البُاهاث صحت الخخباز وجثلُث العٍس

 .البدث بمشاول


