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الشعار
1.إمنا يتذكر أُولوا الباب.يعلمونى الذين يعملون والذين ال قل هل يستو 

Katakanlah: “Apakah sama
orang-orang yang mengetahui
dan orang-orang yang tidak
mengetahui?” Sesungguhnya
orang yang berakallah yang dapat

menerima pelajaran.
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ك

اإلهداء

:أهدي هذا البحث العلمي إىل

يربياين صغريا حىت اآلن برتبية اللذان ) آلواألم قمريةاألب عبد اهللا دوي(إىل والدين احملبوبان .1
.، لعلى مها من الصاحلنيحسنة ويرشداين إىل األعمال الصاحلة ويأدباين باألخالق الكرمية

سوفرين (وأخي الكبري دائما تشجعيناليت) علمى راغي قدرة اهللا دوي( الصغري احملبوبة إىل أخيت .2
.الذي يساعدين يف كل حال، جزاكم اهللا خريا) فضل

جزاكن اهللا . تعليم اللغة العربية) من املعهد خالد بن الوليد(أصدقائي احملبوبة يف الفصل ب إىل .3
.خريا

.باحلقإىل أساتذيت الذين علموين  اللغة العربية حيت ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة العربية.4
جزاكم اهللا خريا. أسريت يف فلوريس نوسى تنجار الشرقيةإىل .5
نوسا تنجار الشرقية، خاصة إيدا فحريين، إيك فوزية، ننديا حليمة، الدعوة اإلسالميةوإىل جمتمع.6

شكرا على إهتمامكم ومساعدتكم وجزاكم اهللا . ا، مجال الدينمصطفى شعبان، أمحد مسفي ريز 
خريا



ل

كلمة الشكر والتقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

سبحان اهللا البصري العليم و احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيياء 
قال اهللا تعاىل .على أصحابه ومن تابعهم بإحسان إىل يوم الدينو واملرسلينمحمد صلى اهللا عليه والسالم 

فإن أصدق((}تقاته، والمتوتن إال وأنتم مسلمونيأيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق {: يف القرآن الكرمي
ا وكل حمدثة بدعة  احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثا

)).وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

دخلتطبيق امل" واحلمد هللا وبإذنه استطعت الباحثة أن تنته هذا البحث العلمي حتت العنوان 
.2020/2021العلمي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال ماترام العام الدراسي 

احلمد لِله بعون اهللا و توفيقه ،باللغة العربيةالبحث العلميو إنطلقا من الشعور بواجيب ألكتب 
للحصول على الشهادة كتابة هذا البحث العلميقد متت  . ا البحث العلميمن كتابة هذيت هإنت

الذين قد ساعدوين يف كتابة هذا تذة الألسكثرياشكراولفإنين أق.  اجلامعة يف تعليم اللغة العربية
:منهمالبحث العلمي، 

.أرشاد عبد الغين املاجستري. رئيس اجلامعة يف جامعة حممدية ماترام د.1
.عميد كلية الدين اإلسالمدرس عبد الوهاب املاجستري، .2
.حسنان املاجستري كوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية واملشرف األول.3
.ةالثانيةنور جنة املاجستري كاملشرف.4
اهللا خريا على جزاكم . واآلخرين الذين يعطون مساعدة  يف كتابة هذا حبث علمي.5

م .مساعدة وتوجيها



م



ن

المستخلص

716110023: إفطري فردا دوي رقم اجلامعيبحث علمي، 
العلمي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال دخلتطبيق امل" حتت العنوان 

نور : حسنان املاجستري واملشرفة الثانية: املشرف األول" 2020/2021ماترام العام الدراسي 
.جنة املاجستري

، حبيث ميكن تعليمالعلم يف بيئة عملية التفاعل بني طالب واملعلم وموارد التربية هوعتعليم اللغة ال
يتم توجيه أنشطة التعليم لتمكني . للطالب بناء املواقف، املعارف، واملهارات لتحقيق األهداف التعليمي

مجيع الطالب احملتملني ليكونوا كفاءات متوقعة، ألن املنهج العلمي يف تنفيذ التعليم يفضل لنشاط 
الذي يرتكز على الطالب يقصد على توفري فهم للطالب خلدهو املدخلاملدخلامل. الطالب وإبداعهم

العلمي يف تعليم اللغة دخلينقسم تنفيذ امل. العلميدخليف معرفة وفهم املواد املختلفة باستخدام امل
هذا البحث األهداف. ة، التجربة، املنطق، واملواصلةالعربية إىل مخسة املراحل، تعين املالحظة، األسئل

العلمي يف عملية تنفيذ التعليم يف الفصل السابع ب باملدرسة املتوسطة دخللوصف كيف تطبيق امل
.العلميدخلالرئيسية سكربيال ماترام وملعرفة العوائق اليت يواجهها املعلم بعد تطبيق امل

يف هذا البحث أسلوب مجع البيانات. استخدم هذا البحث املنهج الكيفي، بالنوعياملنهج الوصفي
أما . اختبار تصحيح البيانات بتقنية التثليث. باستخدام بعض الطرائق، وهي املقابلة، املالحظة والتوثيق

حيث تنقسم أنشطة . بشكل جيد يف أثناء عملية التعليمالعلمي دخلنتائج البحث، قد طبق املعلم امل
لتعليم والتنفيذ من خالل تطبيق مراحل التعليم إىل مرحلتني، ومها التخطيط من خالل إعداد أجهزة ا

حيث وجد ،مل يكن كافيالكن . العلمي، تعين املالحظة، االسئلة، التجربة، املنطق واملواصلةدخلامل
. العلمي، خاصة للطالب الذين مل يستطيعوا يف تنفيذهدخلالعوائق عند تنفيذ مراحل امل

.لعربية، المشكلة الداخلية والخارجيةالعلميوتعليم اللغة امدخلال:الكليمات األساسية
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Abstrak

Skripsi,  Ifatri Farda Due, Nimko  : 716110023yang berjudul“ Penerapan Pendekatan Saintifik
pada Pembelajaran Bahasa Arab di MTs. Al Raisiyah Sekarbela Mataram Tahun
Ajaran 2020/2021”. Pembimbing I: Husnan, M.Pd.I, Pembimbing II: Nur Jannah
M,Pd.

Pembelajaran bahasa arab adalah proses interaksi antara siswa,guru, dan dan materi-materi
bahasa arab dalam lingkungan pembelajaran, dimana siswa dapat mengkonstruksi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran
diarahkan untuk memperdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang
diharapkan, sebab pendekatan saintifik di dalam pelaksanaan pembelajaran mengutamakan
keaktifan dan kreativitas siswa.Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang
berpusat pada siswa dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada siswa dalam mengenal
berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah.Pelaksanaan  pendekatan saintifik terbagi
dalam 5 tahapan, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pendekatan saintifik pada
proses pelaksanaan pembelajaran bahasa arab di kelas VII B MTs Al Raisiyah Sekarbela
Mataram dan mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi setelah diterapkan pendekatan
saintifik.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.Tehnik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu wawancara,
observasi, dan dokumentasi.Uji keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. Adapun
hasil penelitian guru sudah menerapkan pendekatan saintifik dengan baik pada saat pembelajaran
bahasa arab. Dimana kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu perencanaan
dengan menyiapkan perangkat pembelajaran dan pelaksanaan dengan menerapkan tahapan-
tahapanpendekatan saintifik pada proses pembelajaran, yaitu mengamati, menanya, mencoba,
menalar dan mengomunikasikan. namun masih belum sempurna, dimana masih terdapat kendala-
kendala pada saat melaksanakan tahapan-tahapan saintifik pada saat proses pembelajaran
khususnya pada siswa. Terdapat beberapa siswa yang belum bisa melaksanakan tahapan- tahapan
pendekatan saintifik dengan baik.Kendala tersebut terjadi karena faktor internal dan faktor
eksternal siswa.

Kata kunci: Pendekatan Saintifik dan pembelajaran Bahasa Arab, Problematika Internal
dan Eksternal
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Abstract

Thesis, Ifatri Farda Due, Nimko: 716110023 entitled "The Application of the Scientific
Approach in Learning Arabic at MTs. Al Raisiyah Sekarbela Mataram Academic Year of
2020/2021 ". Advisor I: Husnan, M.Pd.I, Advisor II: Nur Jannah M, Pd.

Arabic learning is a process of interaction between students, teachers, and Arabic language
materials in a learning environment, where students can construct attitudes, knowledge, and
skills to achieve educational goals. Learning activities are directed to empower all the potential
of students into the expected competencies because the scientific approach in the implementation
of learning prioritizes student activeness and creativity. The scientific approach is a student-
centred learning approach intended to provide understanding to students in mastering various
materials. The application of the scientific approach is divided into five stages, namely
observing, asking, trying, reasoning, and communicating. This study aimed to describe how the
application of a scientific approach to the implementation process of learning Arabic in class VII
B, MTs Al Raisiyah Sekarbela, Mataram, and to find out what are the obstacles faced after
applying the scientific approach.

This research used qualitative research with a descriptive approach. The data collection
techniques in this study used several methods, namely, interviews, observation, and
documentation. The data validity test was done by using the triangulation technique. The results
of the research showed that the teacher had applied the scientific approach well when teaching
Arabic. The learning activities are divided into two stages; they are planning by preparing
learning tools and implementation by using the steps of a scientific approach to the learning
process, namely observing, asking, trying, reasoning, and communicating. It is still not perfect
because there are still obstacles when carrying out scientific stages during the learning process,
especially for students. Some students have not been able to do the steps of the scientific
approach properly. These constraints occur due to internal factors and external factors of
students.

Keywords: Scientific Approach and Arabic Language learning, Internal and External
Problems
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الفصل األول

أساسية البحث

خلفية البحث. أ

تنفيذه، مبا فيه تعليم اللغة العربية ليست سهلة التعليم احلاضر مطلوب ليكون إبداعا يف 
التعليم للطالب، حيتاج إىل بعض املدخل يف كل تنفيذه لتسهيل الطالب يف فهم الدرس الذي بلغ 

خيتلف فهم الطالب، هناك أولئك الذين يفهمون حقا الدروس اليت تتم تدريسها، والبعض . املعلم
املعلم دور مهم للغاية إلدراك . يفهم على اإلطالقاآلخر يفهمها نصفا فقط، والبعض اآلخر ال

لذلك . لذلك، جيب أن يعرف املعلم أن مجيع الطالب يفهمون املواد املنقولة. الطالب املتفوقني
.املدخل الذي يستخدم البد أن يناسب مع حالة الطالب

تعليم، حبيث اليئة ربية هو عملية التفاعل بني طالب واملعلم وموارد التعلم يف بعتعليم اللغة ال
يتطلب تعليم اللغة . ميكن للطالب بناء املواقف، املعارف، واملهارات لتحقيق األهداف التعليمي

ألنه يطبق املدخل التعليم الذي يشرك الطالب بنشاط يف . العربية مشاركة مباشرة من الطالب
بية خاصة بالنسبة العر اللغة2.التفاعل، وموقف الطال يف التعليم كموضوع ومفعول للرتبية

إذا ال تفهم . ألن اللغة العربية هي أداة لفهم التعاليم اليت تنشأ من  القرآن واحلديث. للمسلمني
بشكل عام، اللغة العربية هلا نفس اللغات . اللغة العربية فسيكون من الصعب فهم دين اإلسالم

يت ال متلك لغات أخرى يف  ولكن على الرغم من عمومتها، فإن خصائصها ال. املوجودة يف العامل
3.كثري من اجلوانب، مثل بناء اجلملة، التشكل، داللة، وغري ذلك

مت تصميم هذا . التعليم يستخدم املدخل الذي يرتكز على الطالب هو املدخل العلمي
املدخل يف التعليم بطريقة لبناء القوانني، واإلستنتاجات واملبادئ ويشمل هذا املدخل يف التعليم 

سيتم تطبيق املكونات يف كل ممارسة 4.يعين املالحظة، األسئلة، التجربة، املنطق واملواصلةمكونات

2Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung Remaja Rosdakarya: 2011
3Ulin nuha, Ragam Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, yogyakarta: 2016), 21
4Paparan Wamendik, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013, Jakarta: 2014
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الذي جيب تنفيذه ويطالب نشاط الطالب حينما 2013هذا املدخل هو جزء من املنهج . تعليمية
ن يف تنفيذ هذه العمليات حتتاج إىل مساعدة املعلم، ولكن مساعدة املعلم البد أ. عملية التعليم

التعليم باملدخل العلمي يشجع الطالب على بناء املعرفة . تقل وفقا ملستوى الصف للطالب
للطالب الذين تكون معرفتهم متحرك، يتطورون من البسيط إىل املقعد، من نطاق . ألنفسهم

5.أنفسهم وحميطهم إىل نطاق أوسع، وهو ملموس إىل امللخص

تعريف الطالب باملواد اليت مت تدريسها وكذلك التعليم بإستخدام املدخل العلمي يقصد إىل 
إذا كان املدخل العلمي ميكن تنفيذه جيدا يف . تعريض املشاركني للمشكالت اليت يتم حلها معا

م  تعليم اللغة العربية، فحالة الصف نشاط أكثر بأفكار الطالب الذين يثقون يف التعبري عن مهارا
املدخل هو عملية تعليم مصممة بطريقة متكن الطالب من هذا.يف اللغة العربية شفهيا أو كتابيا

6.متكني مجيع اإلمكانت لتكوين كفاءات متوقعة

هذا املدخل . املدخل العلمي هو املدخل الذي يستخدم العلم كمحرك تعليم جلميع املواد
م أيضا على التفكري املنطقي واإلبداعي ؤدي التأكيد على العملية ال ي.يركز على الطالب ويدر

فقط إىل النتائج ويعلم الطالب حماولة حتديد ألنفسهم فيما يتعلق باملعلومات غري الكاملة يف 
وخاصة 2013هذا املدخل له تسلسل يف تطبيق الدروس اليت تستخدم املنهج .  اكتساب املعرفة

يف تعليم اللغة العربية

د املختلفة باستخدام املدخل العلمي على توفري فهم للطالب يف معرفة وفهم املوايهدف
ويف أي وقت وال تعتمد على املعلم، وذلك فإن املدخل العلمي وأن املعلومات من أي مكان
لذلك من . فقطمن املعلمنيسختلفة ولياملصادر املظروف التعليم تشجع الطالب على معرفة من 

كما . املتوقع أن يتم توجيه التعليم لتحفيز الطالب على اكتشاف مصادر املواد من خالل املالحظة

5Abdul Kodir, Manajemen Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, Bandung: 2018), 157
6Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, 98
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هذا مطلوب 7.ميس  عملية التعليم العلمي ثالث جماالت للتعليم، وهي املواقف واملعرفة واملهارات
.يف إطالق أنشطة التعليم الطالب

هي إحدى املدارس الذي قد طبق املدخل العلمي، ألن املدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال
يف تطبيق هذا . 2015هذه املدرسة قد طبق هذا املنهج منذ عام . 2013املنهج املستخدم منهج 

املنهج يتطلب استعداد املعلمني والطالب لقبول املنهج والتعليم بطريقة جديدة حبيث ميكن حتقيق 
ليت أجريت على مدرس اللغة العربية ذوالكفل يف املدرسة املتوسطة بناء على نتائج املقابلة ا. التعليم

يف تعليم اللغة العربية، تسليم 2013الرئسية سكربيال أنه من خالل تطبيق املدخل العلمي منهج 
يف هذا التعليم . املواد بانتظام ويف النظام اجليد حيث جيب على املعلم إعداد املواد يف وقت مبكر

ولكن من عدة مراحل يف مدخل . الب ومناقشة املواد أكثر فعالية اليت مت تسليمهاأكثر ممارسة للط
هذا املدخل ميكن أيضا تطوير شخصيات الطالب . علمي يصعب تطبيقية الذي يتعلق مع تركيب

8.ختتلف عن املنهج السابق، وتقدمي املواد عاما وال يتم ترتيب التفسريات بشكل جيد. لألفضل

ليم يف املدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال بإستخدام املدخل العلمي يف تنفيذ أنشطة التع
عملية التعليم أكثر من الطالب ينشط يف عملية التعليم وإن مل يكن . التعليم جيد مبا فيه الكفاية

بناء على الوصف أعاله، الباحثة إجراء البحث إستخدام املدخل العلمي يف تعليم اللغة 9.بالتمام
أما العنوان املقرتح تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة . املدرسة املتوسطة الرئيسية  ماترامالعربية ب

.العربية الفصل السابع ب باملدرسة املتوسطة الرئيسية  ماترام

أسئلة البحث. ب

كيف  تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسط الرئيسية سكربيال  ماترام. 1
؟   2020/2021العام الدراسي 

7Abdul Kodir, Manajemen Pembelajaran Saintifik, 158
2020فربأري 1.اللغة العربية،علماملتوسطة الرئيسية سكربيال مع املمقابلة يف املدرسة8
2020فربأري 9، يف الفصل السابعسكربيالمالحظة يف املدرسة املتوسطة الرئيسية 9
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ما العوائق اليت يواجهها املعلم يف تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغةالعربية باملدرسة املتوسطة . 2
؟2020/2021الرئيسية سكربيال  ماترام العام الدراسي 

أهداف البحث. ج

وسة الرئيسية سكربيال  ماترام لوصف تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املت. 1
؟2020/2021العام الدراسي 

ملعرفة العوائق اليت يواجهها املعلم يف تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية الفصل السابع . 2
؟2020/2021باملدرسة املتوسطة الرئيسية  ماترام العام الدراسي 

فوائد البحث. د

الفوائد النظرية . 1

ائج هذا البحث قادرة على تطوير املعرفة بتطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربيةتكون نت) أ

.تكون نتائج هذا البحث لتوفري املعلومات حول تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية) ب

الفوائد التطبيقية. 2

لمي يف تعليم اللغة يوفر هذ البحث فوائد للعديد من األطراف املتعلقة بتطبيق املدخل الع
للمدرسة، كمدخالت يف حتسني وتطوير عملية التعليم اليت ميكن أن تزيد إمكانات . العربية

للطالب، تعزيز مهارات . للمعلم، كمرجع حبيث ميكن تنفيذ عملية التعليم بفعالية وكفاءة. الطالب
ل العلمي الصحيح وسهلة للباحثة، زيادة املعرفة حول املدخ. تعلم الطالب ويف فصل التعليم ممتع

.لتطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية
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حدود البحث . ه

الحد الموضوعي. 1

الذي " تطبيق املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية" حتدد الباحثة هذا البحث العلمي حتت العنوان 
.يشمل عن التطبيق والعواقب

الحد المكاني. 2

البحث يعين يف املدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال  ماترام يف الفصل السابع حتدد الباحثة مكان 
.ب

الحد الزمني. 3

يف هذا البحث، تريد الباحثة أن تبحث يف املدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال  ماترام يف وقت شهر 
.2020مايو حىت شهر يوليو 

تحديد المصطلحات. و

.    لبحث، تشرح الباحثة املقصود بالعنوانحبيث ال حيدث خطأ يف فهم عنوان ا

2013املدخل العلمي هو عبارة عن جمموعة افرتاضات يف عملية التعليم اليت استعملته املنهج .1
املالحظة، األسئلة، التجربة، : حيث يشيد الطالب يف املفاهيم واألحكام واملبادئ باملراحل

ا املنهج الدراسي يف عام املدخل العلمي اإلطار للدراسة. املنطق، املواصلة العلمية اليت قامت 
اخلطوات يف املدخل العلمي  شكل من أشكال تكيف اخلطوات العلمية يف . 2013

10.العلوم

التعليم هو املساعدة الذي . التعليم هو عملية التفاعل باملعلم ومصدر التعلم يف بيئة التعلم.2
املهارة واألخالق، وتكوين السلوك يعطي املعلم كي جيد حدوث عملية نقل العلم، وتويل

10Abdul Kadir, M.Ag., Manajemen Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, Bandung: 2018), 157
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ألجل ذلك التعليم هو عملية ملساعدة الطالب كي يستطيع التعلم .وتصديق يف الطالب
املتعلمون الذين لديهم . التعليم الكيفية متعلقة جدا من حيث الطالب واإلبداع من املعلم.جيدا

تؤدي إىل النجاح يف دوافع قوية بدعم من املعلمني القادرين على تسهيل هذه دوافع سوف
.حتقيق أهداف التعلم

هي عملية التفاعل بني املعلم، الطالب ومصدر التعلم يف مادة اللغة العربية تعليم اللغة العربية. 3
اللغة العربية هي أحد أكثر اللغات انتشار حول العامل، . يستخدمها الطرائق والوسائل املناسبة

ا ما يزيد عن اربعة مئة وعش ا اللغة . رين مليون نسبةيتحدث  أمهية اللغة العربية تأيت من كو
أن ميارس الطالب اللغة العربية بطريقة اليت ميارسها : إن أهدافها ثالثة. الرمسية يف دول اجلامعة العربية

11.ا أهلها، أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية، أن يتعرف الطالب على الثقفة العربية

قةالدراسة الساب. ز

ذا املوضوع منها :البحوث العلمية املقدمة اليت تتعلق 

تطبيق املدخل العلمي يف تعليم التاريخ يف : حبث علمي بكتابة إصالح  سيال رزق حتت العنوان.1
يستخدم . 2015/2016رمبنغ العام الدراسي 1الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية 
تركز أهداف البحث يعين لوصف إسرتاجتية املعلم .هذا البحث يعين البحث الكيفي الوصفي

رمبنغ، وملعرفة العوائق اليت 1تطبيق املدخل العلمي يف تعليم التاريخ املدرسة الثانوية احلكومية 
. رمبنغ1يوجهها املعلم يف تطبيق املدخل العلمي  يف تعليم التاريخ املدرسة الثانوية احلكومية 

لكن تنفيذه مل . قد طبق املدخل العلمي يف عملية تعليم التاريخمن نتائج هذا البحث أن املعلم
12.العوائق اليت يواجهها قلة فهم الطالب وإعداد املعلم املرتبط باملدخل العلمي. احلد األقصى

. املعادلة بني الباحثة والبحث الذي تعمله إصالح، بإستخدام املنهج الكيفي الوصفي
هو مكان البحث، الذي يعمله إصالح يف املدرسة الثانوية احلكومية وأم الفرق بني هذين البحثني 

.وهذه الباحثة تبحث يف املدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال  ماترام. رمبنغ1
11Ulin Nuha, Ragam Metodelogi dan Media Pembelajaran, Yogyakarta:2016), 25
12 Ishlah Seillarizki, Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Sejarah, Skripsi Universitas
Negeri Semarang: 2015
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تطبيق املدخل العلمي يف تعليم الرتبية البدنية : حبث علمي بكتابة خري األنام حتت العنوان.2
أهداف البحث . 2016/2017منغري العام الدراسي 1والصحة يف املدرسة الثانوية احلكومية 

يستخدم هذا البحث يعين . لوصف تطبيق املدخل العلمي قي تعليم الرتبية البدنية والصحة
نتائج . اسلوب مجع البيانات يعين املقابلة واملالحظة والوثائق الذي يركز معلمه. البحث الكيفي

من مخس . يدا عند التعليم، لكن ليس متامهذ البحث يعلم املعلم بتطبيق املدخل العلمي ج
13.يف تنفيذه، مل ينفذ املعلم األنشطة اخلامتة. املراحل ينفذ املعلم أربع مراحل فقط

وأما الفرق هو مكان . املعادلة بني هذا البحث الذي يعمله خري األنام املنهج الكيفي
الباحثة تقام يف املدرسة املتوسطة . منغري1هذا الباحث يقام يف املدرسة الثانوية احلكومية . البحث

.الرئيسية سكربيال  ماترام

يف ترقية نتائج تعلم الطالب يف تطبيق املدخل العلمي : حبث علمي بكتابة أمية حتت العنوان.3
ماالنج العام الدراسي 4مدة تربية الدين اإلسالمي الفصل السابع باملدرسة املتوسطة احلكومية 

أهداف البحث لوصف ختطيط تعليم تربية الدين اإلسالم باملدخل العلمي . 2014/2015
بحث ميكن أن تطبيق نتائج هذا ال. ملعرفة تطبيق املدخل العلمي يف تعليم الدين اإلسالم

بإستخدام املدخل العلمي، التعليم ممتع ويتم . املدخل العلمي وتنفيذ مجيع املراحل بشكل جيد
14.زيادة إمكانات التعليم الطالب

وأما الفرق بينهما مكان البحث . املعادلة بني هذا البحث، بإستخدام املنهج الكيفي الوصفي
.عرفة واملوقف واحلركية النفسيةوأهداف التطبيقية لرتقية نتائج امل

13 Khoerol Anam, Implementasi Pendekatan Saintifik terhadap Pembelajaran PENJASORKES, Skripsi
Universitas Negeri Yogyakarta: 2017
14Umiati, Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pendidikan Agama Islam,
Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2015
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اإلطار النظري. ح

المدخل العلمي-1

مفهوم المدخل العلمي) أ

والتعليم بإستخدام املدخل . املدخل العلمي هو مدخل تعليمي موجه أو دار على الطالب
ا متحرك متحرك، . العلمي جيعل الطالبيون املعرفة ألنفسهم من للطالب، فإن املعرفة اليت ميتلكو

البسيط إىل املعقد، من نطاق نفسه واملناطق احمليط به على نطاق أوسع، ومن امللموس إىل 
.امللخص،  تتطرق عملية تعليم العلمي إال ثالثة جماالت التعليم، يعين املواقف واملعارف واملهارات

ل يقصد املدخل العلمي إىل توفري فهم للطالب يف معرفة وفهم مواد خمتلفة باستخدام مدخ
. علمي ميكن أن تأيت املعلومات من أي مكان و أي وقت، وال تعتمد على معلومات املعلم فقط

لذلك، يتم توجيه شروط التعليم املتوقعة اليت مت إنشاؤها لتشجيع الطالب على معرفة من مصادر 
يتضمن تطبيق املدخل العلمي للتعليم مهارة عملية، مثل التصنيف . خمتلفة من خالل املالحظة

.والقياس والشرح واخلتام

مدخل العلمي يف التعليم كما مقصود، يشمل املالحظة، األسئلة، التجربة، املنطق، 
يهدف املدخل العلمي إىل توفري الفهم للطالب يف التعرف على مواد اخلتلفة . واملواصلة جلميع املواد

تعليم والتعلم اليت تكون يعتمد املدخل العلمي على أنشطة ال15.وفهمها بإستخدام املدخل العلمي
هذا جيعل .موجهة بشكل أكرب للطالب وال تشمل املعلم إال كحافز، ميسر، ووسيط للتعليم

م يشاركون وليس فقط كمستمعني  الطالب مستقل يف تعليم وأفهم لألشياء اليت يتم تعلمها أل
.  حملاضرة املعلم

15 Abdul Kodir, Manajemen Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, Bandung, 2018), 158
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طالب من بناء املفاهيم أو التعليم باملدخل العلمي أنه تعليم مصمم حبيث يتمكن ال
القوانني، أو املبادئ من خالل مراحل املالحظة، صياغة األسئلة، تلخيص املعلومات، استخالص 

16.النتائج، وإبالغ االستنتاج

خصائص التعليم العلمي) ب

:أن التعليم باملدخل العلمي لديه اخلصائص التالية) 1976(بلدون

تركز على الطالب) 1

.على مهارات عملية العلوم يف بناء املفاهيم، القوانني، واملبادئينطوي ) 2

يتضمن على عملية املعرفة اليت تعترب ضرورية يف حتفيز تنمية الفكر، وخاصة مهارة التفكري ) 3
.لطالب

.ميكن تطوير شخصية الطالب) 4

عملية نموذج التعليم العلمي) ج

:تتكون عملية التعليم باملدخل العلمي من مخس جتارب تعليمية رئيسية، يعين

املالحظة) 1

األسئلة) 2

التجريبة) 3

املنطق) 4

املواصلة) 5

16 Kemendikbud, Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, Jakarta: Kemendikbud, 2014, hlm. 19.
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2013التعليم بالمدخل العلمي منهج ) د

2013طبيعة تعليم املدخل العلمي منهج ) 1

لتحديد األشياء اليت (ذي يتكون من أنشطة مالحظة التعليم باملدخل العلمي هو التعليم ال
باستخدام أساليب خمتلفة، ) املعلومات(، صياغة األسئلة، التجربة أو مجع البيانات )تريد معرفتها

، استخالص النتائج والتواصل تتكون النتائج من استنتاجات )معلومات(حتليل أو معاجلة البيانات 
.ت واملواقفللحصول على على املعرفة، واملهارا

.تطوير املواقف الروحية، املواقف اإلجتماعية، املعرفة، ومهارة الطالب2013حقيقية منهج 

2013مبادئ أنشطة التعليم باملدخل العلمي منهج ) 2

يتم تسهيل الطالب ملعرفة ذالك؛) أ(

يتعلم الطالب من مصادر التعلم املختلفة؛) ب(

ملدخل العلمي؛تستخدم عملية التعليم ا) ج(

التعليم القائم على الكفاءة؛) د(

التعليم املتكاملة؛) ه(

مهارات تطبيق التعليم القائم؛) و(

تعليم يطبق القيام عن طريق إعطاء مثال، بناء اإلرادة وتطوير إبداع الطلب يف عملية ) ح(
التعليم؛ 

ة وفعالية التعليم؛استخدام تكنولوجية املعلومات واإلتصال لرتقية كفاء) ط(

.بيئة التعلم ممتع وصعب)  ك (
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2013منط أنشطة التعلم ووصف خطوات املدخل العلمي منهج ) 3(

2013فيما يلي منط أنشطة التعلم ووصف خطوات املدخل العلمي منهج 

املالحظة) أ(

املالحظة أنشطة . قراءة، اإلستماع، تطلع إىل جتديد األشياء اليت تريد أن تعرف
ميكن أن يكون له معىن كبري إذا مت تنفيذه مع .  أفضل املعىن من عملية التعليم اليت تفعل

املعلم الذي ميكنهم تقدمي أشياء أو وسائط حقيقية، حبيث ميكن أن جيعل الطالب فرحان 
ولكن من ناحية أخرى، أنشطة املالحظة يف عملية.  وراحة وحتديهم يف عملية التعليم املنفذة

ميكن القيام . التعليم تتطلب وقتا طويال وناضجا إلعداد، التكليف والطاقة كبرية نسبيا
باملالحظة من خالل العديد من الوسائط اليت ميكن للطالب مراقبتها إعتمادا على املواد 

.املطلوب دراستها والكفاءة املتوقعة، مثل الفيديو والصور

األسئلة) ب(

مفهومة من األشياء اليت متت مالحظتها أو األسئلة طرح أسئلة حول أشياء غري
للحصول على معلومات، طرح األسئلة أو اإلجابة على األسئلة أو مناقشة املعلومات اليت مل 

ا الطالب بعد مالحظة أو مالحظة . يتم فهمها يتم توجيه السؤال إىل األنشطة اليت يقوم 
م كمسهيل إلجياد جو تعليمي مينح الطالب يساهم املعل. بعض األشياء اليت يقدمها املعلم

يطلب من املعلم احملرتف أن . الفرصة لطرح أسئلة حول األشياء اليت متت مالحظتها مسبقا
يف سياق . يكون قادر على على إهلام الطالب لرتقية وتطوير جمال املوقف، املهارة واملعرفة

.  طرح األسئلة وفقا للموادطرح هذا السؤال، جيب على املعلم توفري الفرصة ليتمكن من

التجربة) ج(

إجراء التجارب، قراءة املصادر والكتب املدرسية األخرى، مالحظة موضوع احلادث،مقابلة 
التجربة عبارة عن . املصادر  ومجع البيانات من املصادر من خالل االستبيان، املقابلة وتطوير
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ئي من خالل أنشطة مجع البيانات عملية نشاط تقوي الفهم الواقعي، املفاهيمي واإلجرا
هذه املرحلة جيب على . ميكن القيام بأنشطة احملاولة يف شكل جتارب، موجب املتج. املباشرة

.املدرس أن يوفر للطالب الكثري من الفرصة إىل الطالب جلمع البيانات مما لوحظ

املنطق) د(

يقوم الطالب مبعاجلة املعلومات اليت مت مجعها أو التجريبة، جتربة األنشطة أو مجع البيانات وحتليلها 
املنطق يف سياق التعليم بإستخدام مدخل علمي، يوضح أن املعلم والطالب ممثلون . واستنتاجها

التفكري . ختلفةمن املتوقع أن يكون الطالب أكثر نشاطا من املعلم يف أنشطة التعليم امل. نشيطون
املنطقي هو عملية التفكري املنطقي واملنهجي يف احلقائق اليت ميكن مالحظتها للحصول على 

التفكري هو نشاط تفكري للبيانات اليت يتم احلصول عليها باألنشطة . استنتاجات يف شكل املعرفة
. التجربة

املواصلة) ه(

. يل الشفهي، املكتوب، أو الوسائل تبليغ نتائج املالحظة واإلستنتاجة بناء على التحل
اخلطوة األخرة يف املدخل العلمي هي التواصل مع ما مت التفكري فيه، حيث تشجع الطالب يف 

جيب أن يكن املتعلم تقدمي واستكمال اليت . توجيه املعلم ليكون قادر على نشر نتائج التفكري
يتمكن الطالب من التعبري عن التواصل هو التتيجة النهائية ألنشطة التعليم حيث. تعلمها

م يف شفهي، كتايب 17.مواقفهم، معارفهم، ومهارا

تعليم اللغة العربية. 2

مفهوم تعليم اللغة العربية. أ

17Ahmad Salim, Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: 2014), hlm.
41-42.
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التعليم هو عملية الذي فيه تتضمن فهم املعلم لتدريس املعرفة للطالب وجهود الطالب 
يف إصطالح، التعليم هو . يعلم-الفعل عّلميف اللغة العربية، تعليم  هو مصدر من . لتعلم املعرفة

يذكر أيضا . نشاط يستخدم إلظهار املعرفة اليت يدرس يف الفصل بإستخدام وسائط تعليمية
ويف إصطالح، التعليم هو . يدرس الذي له معين تعّلم-بالكلمة تدريس مصدر من الفعل دّرس

جيد ثالث مراحل للتعليم . وجواب من الطالبعملية التفاعل بني البيئة، واملسائل املتعلقة بالتعليم، 
. املدخالت هي الطالب الذين مل حيصلوا على عملية التعليم. يعين املدخالت، عملية واملخرجات

. العملية هي نشاط تعليمي يتضمن أهداف التعليم، واحملتوى أو املادة، والطريقة، وتقومي التعليم
. عملية التعليم بطبيعي أم الواملخرجات هي حالة الطالب بعد حصوهلم على 

اللغة العربية أداة للتفكري . كالمها أكرب عناصر األمة العربية. اللغة العربية هي لغة العرب واإلسالم
تصبح اللغة . هي قادرة للقضاء على اجلهل وحتفيز التطور واإلرتقاء. ونشر الثقافة يف الدول األوروبية

.تلفة، واملؤسسات، واجلامعةالعربية لغة التدريس يف املدارس املخ

املكونات يف . يتكون تعليم اللغة العربية من مكونات اليت عادة باسم أنظمة تعلم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية تعين أهداف التعليم، واملواد التعليمية، وطريقة التعليم، وتقومي التعليم، الطالب 

18.عليم اللغة العربية مها املعلم والطالباملكونات اللذان يقومان بعملية ت.واملعلم

عناصر تعليم اللغة العربية. ب

ا حىت يتمكن التعليم من العمل  لدى تعليم اللغة العربية على العديد من العناصر اليت جيب مراعا
فيما يلي بعض عناصر التعليم اليت تتطلب قدرة املعلم يف . بشكل جيد وحتقيق النتائج املتوقعة

:اإلدارة

أهداف تعليم اللغة العربية) 1

18Fathur Rahman, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 2015), 23-27
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اهلدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية يف مؤسسات تعليم اللغة العربية أن الطالب قادرون 
تمع، بطريقة التحدث  على التعبري عن أفكارهم باللغة العربية، كوسيلة للطالب عند التواصل مع ا

يستطيع الطالب فهم . ألنه أداة لفهم املوادجيب على الطالب أن يعترب باللغة العربية،. أو الكتابة
م :فيما يلي أهداف اللغة العربية. ما يقرأ ويسمع، واملشاركة يف التفكري وفقا لقدرا

إعطاء فهم للطالب؛) أ

قادرة على تطوير قدرة الطالب يف اإلستماع؛) ب

يستطيع الطالب استنتاج القواعد األساسية للغة العربية؛) ج

ب استخدام القواميس واستكمال عدد من األسئلة؛ميكن للطال) د

تنمية مهارات وقدرات الطالب يف املناقشة؛) ه

مواد تعليم اللغة العربية) 2

ال تتكون حمتويات املواد التعليمية العربية من جمتمع املعرفة واملعلومات، بل جيب أن 
املواد التعليمية يف التعليم احلديث تشمل . يتكون وحدة معرفية خمتارة، وحيتاجها الطالب وبيئتهم

19.ثالثة أنواع من املواد وهي املعرفة، واملهارات، واملواقف

طريقة تعليم اللغة العربية) 3

ا تؤثر  أمهية استخدام واختيار الطريقة اليت يستخدمها املعلم عند تدريس اللغة العربية، أل
ليت تشمل أربع مهارات لغوية تعين اإلستماع، بشكل كبري على عملية ونتائج تعليم اللغة العربية ا

بسبب أمهية الطريقة يف تعليم اللغة العربية، يطلب على املعلم إتقان . والكالم، والقراءة، والكتابة
بني طرق تعليم اللغة العربية هي طريقة النحو والرتمجة، مباشرة، مسعية .بعض طرق تعليم اللغة العربية

19Fathur Rahman, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, 31
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ريقة تعليم اللغة العربية ناجحا يف تطبيقه إذا إستوىف العديد من األشياء يعترب ط.وشفاهية، وغري ذلك
:اليت تعد شرطا لنجاح الطريقة،وهي

جيب أن تكون الطريقة متوافقة مع حالة الطالب، واجلوانب اإلجتماعية، والبيئة ) أ
.األسرة للطالب

يل يف حل مشكالت جيب أن تتبع الطريقة القواعد العامة اليت يستخدمها املعلم كدل) ب
.التعليم

جيب أن يكون قادر على إستعاب اإلختالفات الشخصية للطالب يف الفصل، ألن ) ج
.الطالب لديهم قدرات خمتلفة

تقومي اللغة العربية) 4
:التقومي يف تعليم اللغة العربية له بعض النوافع، منها ما يلي

.يوجه التقومي الطالب إىل احلماس يف التعليم) أ

.التقومي جيعل املعلم أكثر جدية يف التدريس)ب

.يصبح التقومي وسيلة فعالة لتقدمي التغذية الراجعة) ج

.ميكن أن توفري بيان نتائج التعليم) د

مشكلة تعليم اللغة العربية. ج

:فيما يلي مشاكل عند تنفيذ اللغة العربية

.قلة إهتمام وحتفيز الطالب لتعليم اللغة العربية) 1

.نقص إعداد املعلم) 2

.ال يعتمد املنهج على العملية واملوضوع) 3
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.صعوبة يف كتابة النصوص اللغة العربية) 4

.أهداف التعليم ليست واضحة) 5

منهج البحث. ط

تصميم البحث-1

كما قال . استخدمت الباحثة يف هذا البحث املنهج الكيفي، بالنوعي املنهج الوصفي
بالبحث الكيفي هو الطريقة املستخدمة للبحث يف حال الفعل الطبيعية، فإن املقصود : سوغيونو

حيث يكون الباحثة أداة رئيسية، تقنية مجع البيانات هي دمج التثليث، حتليل البيانات 
الطريقة الوصفية هي طريقة تصف شيئا من األوضاع واحلاالت واألنشطة، ويتم . 20االستقرائي

21.عرض النتائج يف شكل حبث

ور الباحثةحض-2

حضور الباحثة يف موقع البحث هي للحصول البياناتصحيحة من عدة مصادر البيانات، 
من مدير املدرسة، واملعلم وبعض الطالب الذين هم يف بيئة املدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال  

ء للحصول على معلومات والبيانات صحيحة، فالباحثة بإجرا. ماترام تقدمي معلومات أقل صحيحة
مقابلة مع األطراف املعينة مثل مدير املدرسة واملعلم والطالب يف بيئة املدرسة، ويف هذه احلالة ، 
الباحثة بإجراء البحث للحصول على البيانات واضحة حول مشاكل البحث سواء من حيث 

.الصحة

ألن . كل أسبوع حضور الباحثة  يومني. حضور الباحثة  يف مكان البحث يعين شهرين
. درس اللغة العربية يكون يف يوم السبت واألحدجدول 

20Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan RdD, (Bandung: Alfabeta,
2013), 15
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),3
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موقع البحث-3

وأما املكان الذي أحجت الباحثة موضوعة لعملية البحثهي املدرسة املتوسطة الرئيسية 
لذلك الباحثة .سكربيال  ماترام تقع قريب من جامعة حممدية وهذه املدرسة قد طبق املدخل العلمي

ل العلمي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة الرئيسية تقوم فيها البحث عن تطبيق املدخ
.2020/2021سكربيال ماترام العام الدراسي 

بيانات البحث ومصادرها. 4

مصادر البيانات الرئيسية يف البحث الكيفي هي الكلمات ) 1984:47(رأي لوفالند
ن للحصول على البيانات أو مصادر البيانات هو املوضوع الذي ميك22.واألفعال، والباقي وثائق

مصدر البيانات يف هذا البحث هو املعلم اللغة العربية، الطالب يف الفصل السابع ب . املعلومات
.باملدرسة املتوسطة الرئيشية سكربيال ماترام، ووثائق البيانات هي أنشطة التعليم اللغة العربية

أساليب جمع البيانات. 5

اسرتاجتية يف البحث، ألن الغرض الرئسية من البحث هو أساليب مجع البيانات هي خطوة 
:أما طريقة إستخدام جلمع البيانات يعمل البحث الكيفي هي كما يلي. احلصول على البيانات

مالحظة. أ

تنقسم املالحظة إىل . املالحظة هي مالحظة وتسجيل املنتظمة على موضوع البحث
أما الباحثة استخدمت املالحظة غري 23.املباشرةقسمني يعين املالحظة املباشرة واملالحظة غري

). املعلم(املباشرة يعين حضور الباحثة يف موقع البحث مباشرة يف عمل ما يفعله مصدر البيانات 
تطبيق املدخل العلمي . لكن تستخدم الباحثة مالحظة غري املباشرة  للحصول على بيانات العنوان

. 2020/2021وسطة الرئيسية سكربيال ماترام العام الدراسي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املت

22Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: 2018), 157
23Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010), 158
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املالحظة كأسلوب جلمع البيانات هلا خاصة حمددة، واليت ال تقتصر على الشخصية 
. استخدام أسلوب املالحظة باإلعتماد على مالحظة وتفكري. ولكن أيضا على األشياء األخرى

.وعواقبههذه املالحظة تركز على تطبيق املدخل العلمي 

مقابلة. ب

املقصود من املقابلة . ملقابلة هي أسلوب جلمع البيانات للعثور على املشاكل اليت سيبحث
يف هذا 24.هي للحصول على معلومات واألفكار من خالل األسئلة واألجوبة اليت أريدت الباحثة

أدوات األسئلة، البحث، استخدمت الباحثة املقابلة غري منتظمة وهي مقابلة أجريت بإستخدام 
.لكن مجع البيانات جمرد خمطط تفصيلي الذي سيسأل

مصدر البيانات . استخدمت الباحثة املقابلة حلصول البيانات عن العنوان يف أسئلة البحث
من خالل املقابلة هو الطالب، النائب املنهج، رئيس املدرسة و معلم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة 

بحث، لقد فعلت الباحثة مقابلة مع معلم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة يف هذه ال. الرئيسية
2020/2021الرئيسية سكربيال ماترام العام الدراسي 

توثيق. ج

التوثيق هو تبحث عن البيانات املتعلقة باملتغريات مثل الدفرت، الكتب، وجدول 
جيل البيانات من التوثيق الرمسية التوثيق هو أسلوب مجع البيانات عن طريق البحث وتس25.األعمال

. املدرسة املتوسطة سكربيال ماترام

أما استخدمت الباحثة الوثائق باحلاجة، والوثائق اليت وجدت الباحثة هي أنشطة تعليم اللغة 
.العربية يف الفصل السابع ب باملدرسة املتوسطة الرئيسية سكربيال ماترام

24Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung,: Alfabeta, 2008), 317
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktik, 274
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أسلوب تحليل البيانات. 6

أما . نات هو بذلت جهدها الباحثة الختيار البيانات اليت حيصل يف موقع البحثحتليل البيا
26:أسلوب حتليل البيانات الذي تستخدم الباحثة يعين أسلوب حتليل البيانات من ميليس وهوبرمني

مجع البيانات) أ

.مجع البيانات يف هذا البحث من خالل املالحظة، املقابلة، والوثائق

ختفيض البيانات) ب

يف هذا البحث، ختليص واختيار الباحثة البيانات الرئيسية، يركز على البيانات املهمة اليت مت 
ال لذلك بتخفيض البيانات ستوفر صورة واضحة وتسهيل على الباحثة جلمع . احلصول عليها يف ا

.البيانات

عرض البيانات) ج

املنتظمةعرض البيانات يف هذا البحث حمدود كمجموعة من املعلومات 

لذلك حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها صورة . اليت ميكن أن يعطي استخالص نتائج البحث
ال لدور املدير يف زيادة الدافع لتدريس املعلم . واضحة  من ا

استنتاج  ) د

حيث متثل استناج الرسم عملية  . استنتاج الرسم هي اجلزء اآلخر بعد تنفيذ اخلطوات أعاله
يعتمد هذا على جمموعة من املعلومات املرتبة حبيث ميكن . وصحيحة من عنوان البحثكاملة

.للباحثة ترجو إىل مت دراسته وميكنهم العثور على استنتاج صحيح

26Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:2017),
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تصحيح البيانات. 7

أهداف صحة البيانات إىل إثبات ما يالحظه الباحثة يناسب مع ما املوجودة يف موقع 
متديد املالحظة، وترقية : ت، تتكون من اخلطوات املستخدمة كما يليالبحث لتحسني صحة البيانا

.املثابرة يف البحث، وتثليث، ومناقشة مع زمالء، وكفاية املراجعة، فحص العضو

متديد املالحظة) أ

من خالل متديد املالحظة، عادت الباحثة إىل امليدان إلجراء املالحظة واملقابلة مع مصادر 
.ستفائها أو جديدة للحصول على البيانات احلقيقيةالبيانات اليت مت ا

ترقية املثابرة)ب

ذه الطريقة، يصبح اليقني يف البيانات . ترقية املثابرة هي إجراء املالحظة دقيقة ومستمرة
.وتسلسل األحداث منهجيا

:يعينمن اخلطوات الستة، استخدمت الباحثة الطريقة الثالثة فقط الذي يناسب مع تركيز البحث، 

التثليث ) ج

يف أسلوب مجع البيانات، يتم تعريف التثليث بأسلوب مجع البيانات اليت تتكون من األساليب 
27.املختلفة جلمع البيانات ومصادر البيانات موجودة

دف احلصول على البيانات ) 1 تثليث الطريقة هي استخدامأساليب مجع البيانات املختلفة 
.ة سوى من الطريقةومقارنة مبعلومات مشا

تثليث املصادر هو استكشاف حقيقية بعض املعلومات من خالل أساليب خمتلفة ومصادر ) 2
باإلضافة إىل املقابلة واملالحظة، متكن للباحثة تستخدم مالحظة املشاركة .احلصول على البيانات

.والوثائق املكتوبة، واألرشيفات، والوثائق التارخية، والسجالت الرمسية

27Sugiyono, Metode Penelitia Kualitatif, .....241


