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 الباب الثالث

 منهج البحث

ومنهج البحث أمر مهما يف كّل  1إن البحث حماولة على نيل املعارف العلمية.

أداء البحث العلمي. فلذا تبّّي الباحثة يف هذا الباب أمورا اليت تتعّلق مبنهج البحث، 

 منها:

 تصميم البحث .أ

ّية البحث ليحصل الباح ّية يف ترتيب أرضج اِتج ث تصميم البحث هو اسَتر

تصميم البحث هو  2احلقائق الصحيحة املناسبة خبصائص املتغّّي و هدف البحث.

اح البحث(. احدى نسوطيون يف كتابه "منهج البحث"  3اخلّططات الشمولّية )اقَتج

تصميم البحث هو املخّطط عن كيفية اجتماع احلقائق وحتليلها ليفعلها الباحث 

  4اقتصاديّا و مناسبا هبدف البحث.

ركز  
ر
الغناء يف ترقية استعياب مفردات  طريقةاستخدام يف هذا البحث هو  امل

. يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار رالطالب يف الصف العاش

                                                           
1Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2010).,hal. 2. 
2Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 132. 
3M.Toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 3.17. 
4S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: BumiAksara, 2012), hal. 23.  
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لي عّّب ماّدة البحث، فت حتاج املالحظة الدخيلّية باألرضّية الطبيعّية. فلذا، تستخدم 

 الباحثة البحث الكيفي. 

هو البحث بأساس تصميم الفكرة اإلستقرائّية و املالحظة  البحث الكيفي

فّية االشَتاكّية على ظاهرة اجتماعّية. فاالستقرائية هي عملية حيث كانت  5اهلدر

 groundedالباحثة ِتمع احلقائق مث تطّور النظرية من تلك احلقائق اليت تسمى 

theory.6 وجيهة يهدف البحث الكيفي تطوير الفكرة احلّساسّية على ا
ر
ملشكلة امل

ويشرح البحث الكيفي حقائق مناسبة بالبحث النظرّي من السُّفلى و يطّور 

 7واحدة مروجيهة أو غّيها. البحث الكيفي فهًما من ظاهرة 

( الطبيعي، هو البحث على األرضّية ۱خصائص البحث الكيفي منها: )

ب على الباحث أن الطبيعّية. ال جيوز الباحث أن يكّذب الظاهرة يف امللعب بل جي

ا، ) ( البحث الوصفي، هو حيصل الباحث احلقائق وصفّيًة. ۲يكتبها ككروِنج

الوصفّية هي وصفّية اجلملة اليت توجه اىل هدف البحث كما يف مركز البحث أو 

( افضل  على الطريقة، هو يفّضل الباحث الطريقة مجن نتائج ۳حتديد البحث، )

ّلل الباحث احلقائق من أّول ( حتليل احلقائق اإلستقر 4البحث، ) ائّية، هو حي 
                                                           

5Ahmad Tanzeh, Metodologi…,hal. 48. 
6Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 156-157. 
7Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hal. 80. 
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ّل املشكلة. يف املراجع األخرى،  حتليل احلقائق  اية البحث حلج اجتماعها حّّت ِنج

اإلستقرائّية هو التحليل على أساس احلقائق يف امللعب و يطّورها الباحث عالقًة 

 8معيّ ًنا فيكون ما إجابًة موقّتًة.

باإلستخدام  املفردات  ق عن تعليميهدف هذا البحث لنيل الوصف العمي

 الدراسياملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام طريقة الغناء يف 

فاملدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي. و هذا  .2٢۱7/2٢18

 يهدف إىل وصف األشياء عن طريق فهم املعاين و املظاهر الظاهرة.

 مكان البحث .ب

املدرسة الثانوية اإلسالمية  ث املستخدم يف هذا البحث هومكان البح

 ٢1املدرسة يف شارع القائد العظيم سودرمان  . تقع هذهاحلكومية الثاين باليتار

باليتار. هلا غرف متنّوعة منها: مركز البّواب و ديوان مدير املدرسة و ديوان الو كرالء 

تب شؤون التوجيه واإلرشاد و و مكتب الشؤون اإلداريّة و مكتب املدّرسّي و مك

و املكتبة و معمل احلاسوب  قاعة اإلجتماع و معمل اللغة و معمل العلم الطبيعي

 و غرف التدريس وغّيها. واملمعهد و املصّلى

                                                           
 8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 335.   
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أّما عذر الباحثة ختتار مكان البحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تعليم اللغة العربية خاصًة يف تعليم تستخدم طريقة الغناء ىف  الثاين باليتار فهو

طريقة الغناء  استخداموِتد الباحثة مشكلة تعليم اللغة العربية خاصًة يف  املفردات،

 يف ترقية استعياب مفردات اليت تظّنها الباحثة م هجّما للبحث.

 حضور الباحثة .ج

يف البحث الكيفي هو جامجع احلقائق األفضل. إذا يستعمل آلًة  ةالباحث

وى  الناس، فال ميكن لوجود التَّنسيقج على احلقائق يف امللعب. يكون الناس آلًة سج

اليت ي فهجم حبل احلقائق يف امللعب، حيسب تطوير املوضوع، و يستطيع مرن أن 

 يرتبط إىل املوضوع مباشرًة.

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتارأجريت البحث يف 

 استخدام طريقة الغناء يف التعليم املفردات،باحثة البحث ، أجرى الالصف العاشر

 هناه الباحثة أن تعمل فقط بصفة مراقب وليس مرتكب التدريس. 
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 مصادر الحقائق .د

احلقائق هي ماّدة البيان عن موضوع البحث الذي حيصلها الباحث يف 

ر مكان البحث. تعريف  احلقائق هو يسّمى بتعريف اإلعالم، أّن اإلعالم تظه

 9استخداًما بل احلقائق تظهر ماّدًة.

إذا ت نظر احلقائق من مصادرها فيكون مجع احلقائق نروعرّي ومها املصدر 

األّول و املصدر الثايّن. احلقائق األوىل هي مصدر احلقائق الذي يعطي احلقائقر 

احلقائق من املقابلة و االستفتاء هي مثال احلقائق  1٢إىل جامع احلقائق.

 11األوىل.

ترحرّصل الباحثة احلقائقر األوىل يف هذا البحث من مالحظٍة يف ت ر 

الغناء يف ترقية استعياب مفردات الطالب يف املدرسة الثانوية  طريقة استخدام

 . تبحث الباحثة احلقائق األوىل مبقابلة إىلاإلسالمية احلكومية الثاين باليتار

 .و بعض الطالب مدرسة اللغة العربية

 

 
                                                           

9Burhan Bungin, MetodologiPenelitianKuantitatif, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 119. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal. 137. 
11Ahmad Tanzeh, Metodologi…,hal. 80.   
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 قائق وأدواتهاطريقة جمع الح .ه

تستخدم 12مجع احلقائق هو خرطوات نجظامّية و اْقداريّة ليحصله احملتاج.

 الباحثة ثالث طرق جلمع احلقائق، منها:

 املقابلة)۱

ناعة مجع احلقائق مبقابلة مرن واحٍد أو اكثر وله  املقابلة هي صج

هدف املقابلة هو لنيل اإلعالم مباشرًة و غروصج فكرة مرن و  13عالقٌة.

ه و صنعج بجناء التحديث و اخلّبة القدمية مث تصوير االمكانج املرجو اح ساسج

 14الذي سيكون يف القادم.

يف املقابلة أهداف و أشكال. املقابلة يف البحث الكيفي أو البحوث 

األخرى تتكون من ثالثة أشكال منها: املقابلة الَتكيبّية و املقابلة مثل الَتكيبّية 

تستعمل الباحثة املقابلة الَتكيبّية مرارًا يف البحث  15ة.و املقابلة غّي تركيبيّ 

الكّمي لكن يف األحوال األخرى يستعمل املقابلة الَتكيبّية يف البحث الكيفي 

 16أيضا.

                                                           
12Nazir Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211.  
13Ahmad Tanzeh, Metodologi…, hal. 89.  
14ZainalArifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 233. 
15Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen 

Penggalian  Data  Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 63. 
16Ibid…hal. 63  
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يف مقابلة تركيبية أن يكون الباحث سائال و موضوع البحث من 

يب األسئلة من الباحث. و املقابلة مثل الَتكيبّية يستعمل مرا رًا يف الذي جي 

البحث الكيفي. أّما خصائص املقابلة مثل الَتكيبّية فهي: األسئلة مفتوحة بل 

هلا حّد املوضوع و اخدود البحث، يعرف وقت املقابلة، اللّّي بل مراقٌب )يف 

السؤال و اإلجابة(، هلا نظام املقابلة يكون أساًسا يف تركيب اسئلة املقابلة اليت 

لة ليفهم احملادثة أو املسئلة املعينة. و نوع تتعلق باملوضوع، و هدف املقاب

املقابلة األخّية هي املقابلة غّي تركيبية. هي املقابلة تسّمى باملقابلة مثل 

 الَتكيبية بل فيها فسحة يف نظام املقابلة حّت يكون البحث غّي تركيبية جبّيد.

قابلة ومن هذا نوع املقابلة، تستخدم الباحثة مقابلة مثل تركيبّية ألن امل

مثل الَتكيبّية نوع املقابلة املناسبة بنوع هذا البحث يعين البحث الكيفي. هبذه 

مدرسة اللغة العربية الصناعة، باحثة ستبحث عن احلقائق بكيفّية املقابلة إىل 

 و بعض الطالب.

دايف زولييانيت ، ت قابل الباحثة مدرسة اللغة العربية و هي أستاذة أوال

الغناء يف ترقية  طريقة استخداماحلقائق منها عن . تبحث الباحثة حسنة

استعياب مفردات الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين 

. ثانيا، ستبحث الباحثة احلقائق من بعض الطالب. تسأل الباحثة باليتار
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الغناء يف  طريقة استخدامالطالبر عن تطبيق تعليم اللغة العربية خاصًة يف 

 .استعياب مفرداتترقية 

 املالحظة)۲

املالحظة هي نشاط االهتمام إىل موضوع البحث باستعمال كّل 

. صناعة مجع احلقائق هبذه املالحظة نوعان ومها املالحظة  17احلرواس اخلمسج

يكون الباحث يف املالحظة الَتكيبّية الحظًا مآلنًا  18الَتكيبّية و غّي الَتكيبّية.

 البحث.  و ال ترفاع ل الباحث موضوعر 

تستعمل الباحثة املالحظةالَتكيبّية يف هذا البحث. تكون الباحثة 

ظًة و تالحظ تعليم اللغة العربية خاصًة يف  الغناء يف  طريقة استخدامم الحج

و مشكالت ىف تعليمها. و ال تتفاعل الباحثة مع  ترقية استعياب مفردات

 موضوع البحث و ال تنظّر الباحثة موقوعها يف التفاعل.

 الوثيقة)۳

الطريقة األخرى تستعملها الباحثة هي الوثيقة. الوثيقة هي مجع 

احلقائق بنظر أو بكتابة التقرير من املؤسسة. تكون هذه الطريقة بنظر الوثائق 
                                                           

17Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hal. 133. 
18Ahmad Tanzeh, Metodologi…, hal. 86.   
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تكون الوثيقة وثيقترّي،  19املثال الرسالة العلمّية و الكتابات و كتب النظام.

مها وثيقة شخصّية و وثيقة رمسّية. الوثيقة الشخصّية فيها كتابة شخصّية. و 

و من وثيقٍة التاريخ الَتبوّي و اجلداول و حملة 2٢الوثيقة الرمسّية فيها كتابة رمسّية.

املدرسة و الطيف و البجعثة و املنهج الدراسي و نتائج الطالب و الصور اليت 

 ذا البحث.تتعلق هب

 طريقة تحليل الحقائق .و

حتليل احلقائق هو طريقة ترتيب احلقائق، ينّظمه الباحث إىل التصميم، 

حتليل احلقائق هوخطوة خرطجرٌة يف البحث. ألّن  21النوعّية، و الشرح األساسّي.

الباحث يف درجة التحليل خيتار و يؤّكد تصميم التحليل مناسًبا بنوع احلقائق 

 22مل الباحث حتلياًل احصاًء أو غّي احصاٍء.اجملموع، أر يستع

حتليل احلقائق يف البحث الكيفي هو االستقرائّية. االستقرائّية هي التحليل 

على أساس احلقائق احملصولة مّث تطّورها الباحثة لتكون اإلجابة املوقّتة. تكون 

تعرف  اإلجابة املوقّتة أساًسا على ذلك احلقائق و تبحثها الباحثة استمرارًا مثّ 

                                                           
19Ibid.,hal. 92. 
20Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1989), hal. 163. 
21M. Q . Patton, Qualitative Evaluations Methods, (Beverly Hills California: Sage 

Publications, 1980), hal. 268. 
22Ahmad Tanzeh, Metodologi…, hal. 97. 
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الباحثة تلك اإلجابة املوقّتة مقبولٌة أو غّي مقبولة على احلقائق اجملموعة. إذا ت قبل 

اإلجابة املوقّتة على أساس احلقائق اجملموعة باملنهج التثليثي فتكون اإلجابة املوقّتة 

 23تطويرًا إىل النظري.

 بعد أن حتّصل الباحثة حقاءقر البحث فتستخدم طريقة حتليلها بثالثة

 خطوات منها:

 (Reduksi data)تقليل احلقائق )۱

إن تقليل احلقائق أحد أشكال التحليل الذي يقلل احلقائق و يفصلها 

و يوّجهها و يطرحها اليت غّي مهمة و ينظمها تنظيما جّيدا حّت يستطيع أن 

فينبغي للباحثة تقليل احلقائق و تنظيمها حسب  24تؤخذ نتائجها األخّية.

 مسائل البحث.

 عرض احلقائق)۲

بعد أن تقلل الباحثة احلقائق فتقدمها. عرض احلقائق يف البحث 

فيمكن للباحثة  25الكيفي هو بشكل الشرح املختصرر و العمود و غّيها.

                                                           
23Ibid.,hal. 245.  
24Ibid.,hal. 247. 
25Ibid.,hal. 249. 
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تقدمي احلقائق اجملموعة بعد تقليلها ألجل معرفة التصور عن نتائج البحث 

 احملصولة.

 حتقيق احلقائق )۳

نتاج. اإلستنتاج يف البحث الكيفي حتقيق احلقائق هو يسمى باالست

و يف هذا البحث تقوم  26هو اجكتجشاٌف جديٌد الذي مل يكن يف السابق.

الباحثة بالتدقيق منذ أول العملية يف مجع احلقائق حّت ِنايتها. تؤدي الباحثة 

يف هذا البحث مجع احلقائق مث االستنتاج منها.و ذلك بطريق وصفّي كيفّي 

ائج هذا التحليل من تصوير املظاهر و األحوال حيث يرجى أن ميكن لنت

 اجلارية يف املدرسة وفقا مبسائل البحث.

 تفتيش صحة الحقائق .ز

 اختبار ثجّقة احلقائق يف البحث الكيفي له كيفّيٌة م تنوعٌة منها:

 تطويل املالحظة)۱

تطويل املالحظة هو عادت الباحثة إىل امللعب، الحظته الباحثة، 

رر احلقائق القدميةر أو اجلديدةر. تركِّز الباحثة على اختبار قابلت الباحثة مصاد

ثجّقة احلقائق احملصولة يف تطويل املالحظة، أ بعد حصلت الباحثة احلقائقر و 
                                                           

26Ibid.,hal. 253.  
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عادت إىل امللعب لتنظرها أيضا، هذا احلقائق صحيصٌة أو خطاٌء، هذا 

ون احلقائق إذا عادت الباحثة إىل امللعب و تك 27احلقائق تغّّيت أو ال تغّّيت.

صحيحة فهي الث ِّّقة. فوقت طيل املالحظة قد انتهى. ستالحظ الباحثة  

ومشكالت ىف تعليمها ىف  الغناء يف ترقية استعياب مفردات طريقة استخدام

 الدراسياملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام 

 مايو25-24 بتاريخى اخلميس واجلمعةيف يومّي، يف يوم  2٢۱7/2٢18

۲۱۱۲.  

 ارتفاع  اجلجدّ ) ۲

ارتفاع  اجلجّد هو الحظت الباحثةاهتماًما و استمرارًا لتنظر الباحث 

احلقائق، يكون احلقائق احملصولة خطاًء أو ال.الرتفاع اجلّد، أن تقرأ الباحثة 

بعض مراجع الكتب أو حصول البحث أو الوثيقة املتنوعة املناسبة 

 28باملبحوث.

                                                           
27Ibid.,hal.  271. 
28Ibid.,hal.  272. 
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ل الباحثة احلقائق فال تكتبها مباشرًة. ميكن للباحثة أن بعد أن حتصّ 

تنظرها احملصولة، املثال تنظر الباحثة نتائج تعّلم الطالب يف مهارة االستماع، 

 ميكن هناك خطء بّي نتائج الطالب يف التدريبة و النتائج من املدرس.

 ( املنهج التثليثي۳

املصادر، بطريقة  حيصل الباحث احلقائقر يف البحث الكيفي مجن بعض

، و حيّلله الباحث حّّت triangulasi))مجع احلقائق املتنوعة أي املنهج التثليثي 

 29يكون احلقائق م تشبّ ًعا.

املنهج التثليثي يف اختبار ثّقة احلقائق هو تص ّك الباحثة احلقائق من 

حثة املصادر املتنوعة، بالكيفّية املتنّوعة، و بالوقت املتنوّع. أن تص ّك البا

احلقائق من املصادر املتنوعة مبعنىتص ّك الباحثة احلقائق احملصولة من الرئيس و 

اإلخوان و الطالب مّث تصّلها. أّما أن تص ّك الباحثة احلقائق بالكيفّية املتنّوعة 

مبعنىتص ّك الباحثة احلقائق احملصولة من حصول املقابلة و املالحظة و الوثيقة. 

قائق من الوقت املتنوّع مبعنىتص ّك الباحثة احلقائق و أن تص ّك الباحثة احل

احملصولةت نظر من وقت حصول احلقائق. ولتثليثي هذه احلقائق فأن تقابل 

                                                           
29Sugiyono, Metode Penelitian …, hal. 243. 
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الباحثة مدرسي اللغة العربّية إاّل مدرسة اللغة العربية اليت تبحثها الباحثة عن 

 تعليمها يف فصل البحث و وكيل منهج التدريس.

راجعة مع عاطي ) 4
ر
 (Membercheck)احلقائق امل

راجعة هي طريقة تفتيش احلقائق احملصولة إىل عاطي احلقائق.
ر
 3٢امل

هدفها هو ملعرفة احلقائق احملصولة، أ احلقائق احملصولة مناسبٌة على ما يعطيها 

عاطي احلقائق. إذا تكون احلقائق احملصولة موفّ ًقا على عاطي احلقائق فهذا 

 احلقائق صحيحٌة.

 

 

 

                                                           
30Ibid.,hal. 276. 


