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 الثالث الباب

 البحث منهج

 البحث نوع .أ

 Deskriptif)إن مدخل هذا البحث يستخدم املدخل الوصفي الكيفي

)Kualitatif.يعين البحث دون افرتاض حيث ال حيتاج عند خطواته إىل وضع االفرتاض ، 

و كان املراد من مصطلح البحث الكيفي هنا هو البحث الذي كانت نتائج غري 1

 2حمصولة عن طريق إجراءات االحصاء أو شيئ من احلسابيات األخرى.

فيكون البحث الذي تقوم  به الباحثة يف مناسبة  العلميو نظرا من اجلانب 

وضع البحث العلمي هو يعّد من البحث الكيفي، لكون عملية حبثه تنتج احلقائق 

 Miles danيرى ميلس و هوبارمان ) 3الوصفية: األقوال و الكتابات و السلوك.

Huberman أن البحث الكيفي هو البحث الذي ينطلق من الوقائع باالفرتاض األساسي )

أن سلوك الناس ذات معاين هلم يف خطاب معني حىت تكون هناك ثالثة عوامل مهمة 

 :البد من فهمها

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, 1998), Hal. 245 
2 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif  Tata langkah Dan 

Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 4 
3 Arief Furchan, Pengantar Metoda Penelitian kualitatif, (Surabaya: usaha nasional, 1992), 

Hal. 21 
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احلق أن اإلنسان يفعل حسب املعىن حنو مجيع ما يقابله و  يواجهه يف هذه  .1

 الدنيا.

 إن املعىن الذي يقابله و يواجهه بارز من االتصال بني األفراد. .2

إن اإلنسان يفسر املعىن الذي يقابله و يواجهه قبل فعله، و الفعل الذي يفعله  .3

  4املستعملة. يناسب دوما باملعىن حنو أنواع البضائع

كان البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل كشف الظواهر عن طريق 

وقعي )بطريق مشويل و مناسب بالواقع( بوسيلة مجع احلقائق من اخللف الطبيعي   -طبيعي

  5كمصدر مباشر )أول( بأداة أساسية هي الباحث نفسه.

كان البحث الكيفي له خصائص متيزه عن غريه من البحوث. و من نتيجة 

( و ليكوالن  و Bogdan dan Biklenاالطالع حنو الكتب يظهر أن بوغدان و بيكلني )

 ا يلي:( يبيّنون عالمات البحث الكيفي كمLicoln dan Gubaغوبا )

 

م بالبحث يف اخللفية الطبيعية أو اخللف الطبيعي، يعين أن البحث الكيفي يقو  .1

الباحث إىل الدخول و االشرتاك يف يف اخلطاب من األمر الكلي حىت حيمل 

                                                             
4 Ibid,. 103 
5 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), 

Hal. 100 
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اجلريان، و األماكن األخرى ليقوم بعض أوقاته سواء يف املدرسة و األسرة، و 

 ية.بالبحث يف األمور الرتبوية أو االجتماع

أساسية نفسه أو مبساعدة غريه يكون أداة  اإلنسان كأداة )آلة( يعىن أن الباحث .2

جلمع احلقائق و اإلنسان  يكون آلة تتعلق باملبحوثني أو غريهم من موضوع 

 البحث.

يفي يستخدم الطريقة الكيفية تعين الطريقة الكيفية،  أي أن البحث الك  .3

 ثيقة. املالحظة و املقابلة أو اطالع الو 

هذا البحث يستخدم حتليل احلقائق  حتليل احلقائق عن طريق استقرائي، يعين أن .4

بطريق استقرائي و به يكون التحليل جيعل كثريا العالقة بني الباحث و املبحوث 

 عنه معلوما و موثوقا.

صور على أقوال و الرسومات و ليست الوصفي، أي أن احلقائق اجملموعة تت .5

التقرير، احلقائق التاحة التصور عن تقدمي  ير البحث يضمن نقالتأرقاما. و تقر 

فيديو  و احلقائق تصدر عن نسخة املقابلة و مذكرات امليدان، والصور، و

  6رات و غريها من الوثيقات الرمسية.املسجل، و الوثيقة الشخصية، و املذك

                                                             
6 Lexy.j.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), Hal. 8-11 
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و البحث الوصفي هو البحث الذي يسعى إىل وصف ظاهر الشيئ و احلادثة، 

  7و الواقعة اليت تقع اآلن.

ال يرى العالقة بني املتغري الذي يتعلق باملسائل و األجزاء  البحثهذا  و نوع

املوجودة و ال يقصد إىل أخذ االستنباط الذي يوضح املتغريات اليت تذكر ظاهرة أو وقائع 

و هذا يبين على غرض البحث الوصفي نفسه أي تصور أحوال املبحوث  8اجتماعية.

 9عنه أو مسائله و ال يهدف إىل أخذ االستنباط الذي يضمن العمومية.

البحث الكيفي على السعي يف بناء آراء املبحوثني عنهم تفصيليا معربا  يبىن

بأقوال و تصور طبيعي مشكل. و هذا التعريف يفضل على املنظور الطبيعي يعين السعي 

 10.يف بناء آراء املبحوث عن تفصيليا معربا بأقوال و تصور طبيعي مشكل

و كذلك أن البحث الكيفي مبعىن البحث الذي يهدف إىل الكشف عن طريق 

مشويل و طبيعي )وقعي( بوسيلة مجع احلقائق من اخللفية الطبيعية باستفادة الباحث نفسه  

ستخدام كأداة رئيسية. و بذلك، كانت صفة البحث الكيفي وصفية و مييل إىل ا

التحليل و املدخل االستقرائي الذي يهتم جدا بالعملية و املعىن. و خصائص هذا 

                                                             
7 Nana Sudjana Ibrahim, Pernelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2007), Hal. 64 
8 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1999), Hal. 20 
9 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII Jogyakarta, 2001), Hal. 62  
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), Hal. 6 
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حيث يوضع تقريره على صورة القصة االبتكارية و   البحث تلون صفة تقريه و نوعه

 11 الدقيقة و الدالة على اخلصائص الطبيعية االصلية.

، أن الباحث يالحظ األشخاص يف بيئة حياهتم و السابقنظرا إىل البيان 

االتصال معهم و يسعى إىل فهم لغتهم و تفسريهم عما حوهلم. فلذا جيب للباحث أن 

حيضر إىل ميدان البحث و يسكن هناك يف مدة كافية. و ما يفعله الباحث الكيفي 

و اجلوال أو الصحايف الذين حيضرون أيضا إىل امليدان ملعرفة  يستوي كثريا باجلاسوس

   12إنسان معني جبمع كثري من احلقائق.

 مكان البحث  .ب

ونج ساري دار احلكمة تا مبعهد العصر وهلذا البحث ه البحثإن مكان   

 سباب ملاذا ختتار الباحثهناك بعض األ تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار

 ، وهي: العصرى املعهدمكان البحث يف  

دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا  معهد ألن .1

 كو.ر احدى معهد الذي يستعمل املنهج الدراسي كمعهد كونتور فونور بالتا

دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا  معهد ألن .2

 اللغة العربية و االجنليزية كل يوم. إىل  يدعو الطالبر بالتا

                                                             
11 Asrop Safi’i, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Elkaf, 2005), Hal. 38 
12 S, Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), Hal. 5 
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 دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا معهدألن  .3

 بالتار موجد الطريقة اخلاصة لسناء بيئة اللغوية جيدة

 دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا معهدألن  .4

 .اجناز كثري يف تعليم اللغة العربية

 ج. حضور الباحث

يف البحث الكيفي يكون الباحث وحده أو مبعاونة غريه أداة رئيسية جلمع  

رأي أن جلمع احلقائق بأكثر ما ميكن جيب للباحثة أن حيضرا و فقا هبذا ال 13احلقائق.

مباشرا و ختتلط يف بيئة املبحوثني عنهم. و أما األدوات املستعملة لتسجيل احلقائق فهي  

كأداة   ر الباحثكراسات املذكرات، و القلم، و آلة التصوير، و آلة السماع. إن دو 

دار احلكمة تاونج ساري  معهد رئيسية يف عملية مجع احلقائق يتحقق حبضورها إىل

يقوم الباحث يف هذا البحث كأداة و جامع  تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا

احلقائق معا. و أما األداة سوى اإلنسان فيمكن استعماهلا و كنها مساعدة و معينة يف 

 .14أداء البحث

                                                             
13 Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian….hal 9 
14 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 69. 
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و جلمع احلقائق األكثر ما ميكن، فيحضر الباحث مباشرا و مشرتكا مع بيئة 

املبحوث عنه. و دور الباحث كأداة  رئيسية يف عملية مجع احلقائق فيمكن حتقيقه 

 .15باملالحظة و االستجوبة املباشرة مع بعض األشخاص و األطراف املتعلقة  بالبحث

دار احلكمة تاونج ساري  معهدو للحصول على احلقائق املعينة )الثنائية(  

و  معهدمدير أيضا إىل  فتحضر الباحث تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا

عدة الوجوه اليت  ترى أن البحث عن احلقائق من . ألن الكاتب املعهد األساتيذ و مدبر

 سبق ذكرها يساعدها كثريا على نيل املعلومات الكثرية املهمة. 

و طول السكون يف ميدان البحث، يقوم الباحث املالحظة، و ذلك يناسب 

مبا عرفه بغدان و نقله مولونج أن املالحظة تدور دورا يف حبث ذي خاصة التعامل 

ج إىل وقت طويل. و حينئذ جتمع االجتماعي بني الباحث و املبحوث عنه حيث حيتا 

 16احلقائق اليت تأيت بصورة املذكرات امليدانية عن طريق منتظم و جيري دون عائق.

 د. مصادر الحقائق

تابتها و بالطبع أهنا تدخل يف مجيع إن احلقائق معلومات عن ظاهرة البد من ك

   17عمليات الكتابة.

                                                             
15 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian,..., Hal. 72 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), Hal. 117 
17 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar- dasar Penelitian, (Surabaya: eLKAF, 2006), Hal. 27 
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و يرى ناسوطيون أن مصدر احلقائق هو الظرف الطبيعي أو اخللف الطبيعي. جيمع 

طبيعي كما هو الواقع من غري التأثّر الباحث احلقائق بناء على املشاهدة  على الظرف ال

 عمدا. إن الباحث الذي يدخل امليدان يتصل اتصاال مباشرا بالظرف و املبحوثني عنهم.

فهو موضوع حتصل منه  (Arikuntoو أما مصدر احلقائق يف البحث عند أريكونطا ) 18

 19احلقائق. 

( أن مصدر احلقائق يف البحث Lofland dan Loflandو يرى لوفالند و لوفالند )

  20غريها.الكيفي تأيت بصورة أقوال و سلوك و سواها يكون حقائق ثنائية مثل الوثيقة و 

يرى لوفالند، كما نقله ليكسي ج مولونج أن مصادر احلقائق الرئيسية يف 

البحث الكيفي هي األقوال و أعمال الناس املبحوثة عنهم أو املسؤولة عنهم و كذلك 

 21الوثيقة أو املصادر الكتابية األخرى من احلقائق املزيدة.

إن احلقائق هي األمر املهم لتأييد املسألة و احملتاج إلجابة مسائل البحث. و 

ألجل احلصول على احلقائق املوثوقة مناسبا بالغاية اليت تصري موضوع البحث فتكون 

  ائق من:مصادر احلق

                                                             
18 S,Nasution, Metode Penelitian Naturalistik,Hal.9 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:  PT Asdi 

Mahasatya, 2002), Hal. 107 
20Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian,Hal.157 
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), Hal.112 
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الشخص )اإلنسان(، حيث ينتج احلقائق على صورة أقوال حمصولة من املقابلة و  .1

املالحظة على سلوك و ينتج احلقائق بصورة الرسومات من نتيجة املالحظة على 

دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى  مبعهدأنشطة التعليم 

دار احلكمة  مبعهداإلنسان مبعىن مجيع  . إن مصدر احلقائق على صورة سيلوبورا

 مديرالذي حيتوي على:    تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا

 و األساتيذ. الطالبو  املعهد

املكان، و ينتج احلقاق على صورة أقوال و مسجالت الرسومات )الصور(  .2

ملكان ميكن يتمثل بوسيلة عملية املالحظة. و مصدر احلقائق الذي يأيت بصورة ا

 كوحدة من العمارات.  املدرسةعلى أشياء ساكتة مثل املباين 

القرطاس، و هو مصدر احلقائق الذي جيهز العالمات بصورة األحرف و األرقام  .3

و الصور أو الرموز األخرى حيث ميكن حصوهلا بطريقة التوثيق. و مصدر 

وثيقة، و األرشيف، و احلقائق الثالث هذا يصدر من القراطيس )الكتب، و ال

 غريها(.
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 . اإلجراءات في جمع الحقائقه

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة  طريقة استخدام من املعلوم، أن هذا البحث العلمي يبحث يف

دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا  ىالعربية مبعهد العصر 

كثر فتستخدم الباحثة نوع البحث امليداين ، و ألجل مجع احلقائق على وجه أبالتار

(field research.) 

و هلذا، تقوم الكاتبة بالبحث باحلضور إىل مكان البحث مباشرا يعىن إىل مكان 

املبحوث عنه قصدا إىل نيل احلقائق الصادقة املوثوقة و الكاملة. و أما الطرق  املدرسة

 املستعملة جلمع احلقائق فهي:

هي الطريقة لنيل احلقائق بوسيلة القيام باملالحظة و التسجيل عن طريقة املباشرة .أ

    22طريق منتظم حنو الظواهر أو الوقائع املكشوفة املبحوثة عنها.

رفة و يف خطاب البحث الكيفي، كانت املشاهدة ليست الختبار الصحة و إمنا ملع

الصحة املتعلقة باجلانب أو الصنف كعامل الدراسة الذي طوره الباحث. و املشاهدة هي 

احلضور إىل مكان األنشطة مباشرا حىت تكون مجيع األنشطة اجلارية أو املوضوع املوجود 

ال ختلو من اهتمام و يتمكن من نظرها عيانا. و مجيع األنشطة و املوضوع و كذلك 

                                                             
22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..,  Hal. 62 
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فلذا، البد أن يكون   23 .اليت ميكن مالحظتها و تسجيلها  ودةالظروف املعينة املوج

 الباحث يف دقة ألداء املالحظة حىت ال يفوته شيئ. 

ديل يسمى ه يف البحث الكيفي عند سفراو موضوع البحث الذي تراد مشاهد

 حاال اجتماعيا حيث يتكون من ثالثة عوامل وهي:

 ال يف احلال االجتماعي. و يف هذاملكان، أو احملل الذي جيري فيه االتص. أ

دار  ىطريقة استخدام أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر  البحث

 . احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار

معهد،  مديراملمّثل، العامل أو الذي يلعب دورا معينا. و يف هذا البحث هم . ب

 ، و املدرسني، و أولياء الطالب و بعض الطالب.  اللغة العربية  مدبر

، و هي ما يعمله املمثل يف حال اجتماعي جار. و (Activity)األنشطة . ج

تعليم اللغة العربية استخدام أسبوع اللغة يف يف هذا اخلطاب، هو أنشطة 

دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى  ىمبعهد العصر 

 .  . سيلوبورا بالتار

من اجلانب النفسي أن املشاهدة أو املالحظة  أريكونطاترى سوهارسيمي 

تشمل أنشطة تركيز االهتمام مبوضوع باستخدام مجيع أعضاء احلواس. فلذا، ميكن أداء 

                                                             
23 Djam’an Satori, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta cv, 2011), 

Hal. 106 
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و جيرى هذا كي   24طريق النظر و الشّم و السمع و اللمس و الذّواق.املشاهدة عن 

 تكون احلقائق املمكنة ملشاهدهتا موثوقة كل ثقة.

ريقة املشاهدة للمعرفة مباشرا عن  حال وفقا ببحث احلقائق، فيستخدم الباحث ط

 املبحوث عنه.

 املقابلة طريقة .ب

إن طريقة املقابلة هي الطريقة جلمع احلقائق عن طريق إجراء االستجوبة مع 

و كانت املقابلة يف هذا البحث .25املبحوث عنه حول املسائل املتعلقة مبسائل البحث

هي املقابلة الكالمية بني شخصني أو أكثر اليت جتري برغبة الباحث بغرض خاص يعين 

احلصول على املعلومات أو البيانات عن اخلطوط املهمة للمقابلة حيث تتعلق بغرض 

املقابلة أو االستجوبة هي طريقة يف مجع احلقائق عن طريق تقدمي األسئلة اليت  26البحث.

( أن املقابلة هي Moleongو يرى مولونج ) 27تتعلق باألمور احملتاجة كحقائق البحث.

( interviewerالتحدث بغرض معني. و جيري هذا التحدث على وجهني و مها السائل )

 28( الذين يقدمون األجوبة.intervieweeالذي يقدم األسئلة و اجمليبني )

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), Hal.146 
25  Marzuki, Metodologi Riset, (BPE UII Yogyakarta: Yogyakarta, 2001), Hal. 62 
26 Asrof Safi’I, Metodologi Penelitian Pendidikan, (STAIN Tulungagung: eLKAF,2005), 

Hal. 152 
27 Suryaputra N.Awangga, Desain Proposal Penelitian, (Yogyakarta: Pyramid Publisher, 

2007), Hal. 134 
28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,…, Hal. 186 
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يف أداء املقابلة، تستخدم و تنقسم املقابلة قسمني املقابلة البنائية و ال البنائية. و 

نوع املقابلة ال البنائية. و هذا ألجل نيل املعلومات األكثر دقة و خاصة يف   الباحث

كشف آراء املبحوثني عنهم عن األمور الكثرية النافعة ألجل مجع احلقائق األكثر 

 سع.األو 

و طريقة  التوثيق هي الطريقة املستعملة جلمع احلقائق عن طريق  :طريقة التوثيق .ج

مطالعة الصورة البيانية و هيكل املنظمة و اخلط البياين و السجالت و غريها. و 

هذه الطريقة مستخدمة لنيل احلقائق حول عدد موظفي الرتبية و عدد الطالب و 

 29.الطالبات

( أن طريقة التوثيق هي البحث عن احلقائق اليت هلا Arikunto) أريكونطاو ترى 

عالقة باألمور أو املتغري على صورة الكتابات و الكتب و الصحيفة و اجمللة و النصب 

و تستخدم الباحثة  .30شبه لك.التذكاري و مذكرة االجتماع و جدول األعمال و ما أ

هذه الطريقة لنيل احلقائق من مصدر احلقائق الذي يتمثل على القرطاس كما سبق 

تقسيم مصادر احلقائق يف فصول قبلها. و نوع الوثيقة الذي تستعملها الباحثة هو 

ة الرمسية و ليست الوثيقة الفردية. و يف الوثيقة الرمسية تأخذ الباحثة الوثيقة الداخلية الوثيق

فقط اليت يراها مولونج على اهنا تأيت بصورة "املذكرة و الالعالن و األمر و النظام 

                                                             
29 M. Amir, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarata: Grafindo Persada), Hal. 94 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Hal. 206 
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و طريقة التوثيق إذن هي الطريقة اليت 31 للمجمع االجتماعي املعني املستخدم حوهلم".

جتمع احلقائق املكتوبة املوجودة يف ميدان البحث لغرض معرفة أحوال املوضوع سواء ما 

 .التطبيقسبق أو التنبؤ مبا

 و. األسلوب في تحليل الحقائق

إن حتليل احلقائق أيضا هو عملية تفصل العمل )السعي( رمسيا لكشف العنوان و 

لفكرة اليت اقرتحتها احلقائق و كالسعي إىل اتاحة احلجة حنو العنوان و تلك وضع ا

 الفكرة.

و مع ذلك، عندما مت حتليل احلقائق من مذكرات ميدانية و تصور و وثيقة  

 32بصورة التقرير و عطاء الرمز )اإلشارة( لتنمية كيفية العمل حنو احلقائق اجملموعة.

وغدان و بيكالن أن حتليل احلقائق هو عملية يف حبث و تنظيم نص و أما عند ب

املقابلة و مذكرات امليدان و املواد األخرى اليت مت مجعها إلضافة الفهم عن األشياء. و 

 .هذا يهدف إىل توصيل كل شيئ مت نيله. فلذا، أن نشاط التحليل حيتوي على عمل 

 ز. تفتيش صحة الحقائق

 ادقة أو الصحيحة، تقوم الباحثة باألمور التالية:ألجل نيل احلقائق الص

 تطويل زمن احلضور .1

                                                             
31 Lexy J.Moleong, metodologi Penelitian kualitatif, Hal. 219 
32 Ibid,.  Hal. 103  
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 األمهية بالغ أمر باحثال مبشاركة أداة. و الكيفي  يكون البحث يف إن الباحث

 امتدادا تتطلب ولكنها قصرية فقط، زمنية فرتة يف املشاركة تمت مل احلقائق. و مجع يف

 من.33مجعها مت اليت احلقائق يف الثقة درجة يف بزيادة سيسمح الباحث و هذا  ملشاركة

 حنو عنه للمبحوث الثقة لبناء الباحث أيضا مشاركة متديد أن املقصود من  أخرى ناحية

  .نفسه الباحث وثقة الباحث

ثقة  مواجهته. و لكن يضمن الذي االسلوب تطبيق جمرد من بدال وذلك 

ملنع موقف  أداة هي و  يوم، كل جتري اليت التنمية عملية هي املبحوث عنه و ثقة النفس

 .34تالعب )عدم االتقان( املبحوث عنه

األساسية يف عملية مجع احلقائق تتطلب  دورها  كاألداةإن وظيفة الباحثة  

تقوم باملقابلة مرارا مع بعض  حلق، أن الباحثية. و اللحضور املباشر يف بيئة ميدان

دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد  ىمبعهد العصر  األساتيذ أو طالب

 .  األقصى سيلوبورا بالتار

مرارا  البد أن تكون صحيحة فتحضر الباحثاجملموعة  احلقائقو لكن، لكون 

 و معهد األقصى سيلوبورا بالتاردار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج  ىمبعهد العصر 

 و تقوم بتفتيش احلقائق 

 

                                                             
33 Lexy J.Moleong, metodologi Penelitian kualitatif,,.  Hal. 173-176 
34 Ibid,.  Hal. 177 
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 املنهج التثليثي  .2

 الذي احلقائق صحة تفتيش يف  االسلوب التثليثي هو  باملنهجإن املراد 

و  احلقائق، تلك حنو مقارنة أو فحص ألغراض احلقائق   تلك خارج آخر شيئا يستخدم

 عن يستخدم كما أن املنهج التثليثي أخرى. مصادر فحص طريق عن التقنية املستخدمة

هو الطريقة األكثر شيوعا  وهذا 35.والباحث النظريات و الطرق خالل من الفحص طريق

يف البحث الكيفي. و هبذا املنهج التثليثي ميكن اخذ استنتاجات موثوقة حيث ليست 

 تثليثيال املنهج  من الغرض و   .ور واحد حبيث من مزيد قبول البياناتفقط من منظ

فهم  حتسني على ذلك من بدال ولكن الظواهر، بعض حول احلقيقة عن لبحثل ليس

 وذلك احلقائق، من القوة تعزيز يزيد التثليثي املنهج  مع و . مجعه  مت الباحث حنو ما

  36.واحد مدخل مع باملقارنة

 الزميل مناقشة .3

 األولية النتائج تعريضب به يقوم أن ميكن ،البيانات هذه صحة حتقق تقنية إن

 الزمالء مع البحث كان .الزمالء مع مناقشة شكلب عليها احلصول مت اليت النهائية أو

 النظر كمادة. وغريها والتوجيهات، املشورة، وتقدمي ،النقد شكل على املدخالت نتجسي

 .النهائية البيانات حتليلو  مؤقتا وحتليلها البيانات مجع لعملية النفيس

 

                                                             
35 Lexy J.Moleong, metodologi Penelitian kualitatif,,. Hal.178 
36 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), Hal. 85 
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 ح. الخطوات في البحث

لدددددددددديها ، فالسدددددددددابعةاملرحلدددددددددة  كاندددددددددت الكاتبدددددددددة ال تدددددددددزال جالسدددددددددة يف عنددددددددددما

د. و يف املرحلدددددددة اسدددددددتخدامه يف البحدددددددث فيمدددددددا بعددددددد سددددددديتم مددددددداموضدددددددوع  حدددددددول خطدددددددة

 عطددددي احملاضددددري اضددددرة خطددددة البحددددث"، و عنددددد متابعددددة تلددددك احملأخددددذ مددددادة "ت السددددابعة

 تسددددددتعمل يفسددددددوف  املوضددددددوع الدددددديت والسددددددعي إىل البحددددددث عددددددن تقدددددددمي اخلطددددددةل مهمددددددة

 الكاتبدددة نظدددر و وضدددع مدددن ذلدددك، كدددان بددددءا .يف وقدددت الحدددقوضدددع البحدددث العلمدددي  

مبعهدددددددد  يف تعلددددددديم اللغدددددددة العربيدددددددة اسدددددددتخدام أسدددددددبوع اللغدددددددة موضدددددددوع البحدددددددث مبوضدددددددوع

العصدددددددرى دار احلكمدددددددة تددددددداونج سددددددداري تولدددددددونج أجدددددددونج و معهدددددددد األقصدددددددى سددددددديلوبورا 

 :سابقا بأسباب املوضوع كما هو املكتوب و أخذ الكاتببالتار 

با  اللغة العربية عن أوال علينا أن نتعلمف قبل أن نتمكن من التكلم باللغة العربية .1

وجيب ، أساليبه من الكثريفهناك  اللغة العربية تقدمي ، ويفأسبوع اللغةستخدم 

أسبوع با ستخدم  اللغة العربيةتعليم  يف أن تكون هلم ابتكار على املعلمني

 .يف فهمها من غري مملة سهل الطالبكي ي   اللغة

 األطفال يف وخاصة مهم جدا   أسبوع اللغةبا ستخدم  اللغة العربيةتعلم  أن .2

جيعل السهل  املفردات اللغة العربية. و باكثار تعلم الذين مل يسبق هلم

 .بطالقة العربية أن يتكلم للشخص
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مبعهد العصرى دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و  الكاتب واختارت .3

يتكلمون  كل يوم  املدرسة يف هذا الطالب ألن، معهد األقصى سيلوبورا بالتار 

 .الصور حصصا لتعليم با ستخدم لغة عربية و تضاف

الكاتبة أيقنت يقينا صادقا بذلك املوضوع، مث قامت  كانت أنبعد 

باملناقشة مع األصدقاء واحملاضر املشرف، و بعد أن جاءت التدخالت من املشاركني يف 

املناقشة، فطلبت أخريا رسالة البيان للبحث  من جامعة "تولونج أجونج" اإلسالمية 

لعصرى دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و مبعهد ااحلكومية و تعطى إىل مسؤويل 

. وبعد أن كانت الرسالة مسّلمة بدأت الكاتبة أن حتضر معهد األقصى سيلوبورا بالتار

 إىل ميدان البحث ملواصلة عملية وضع البحث العلمي.

تقوم بالبحوث امليدانية و كذلك تعمل  و يف مرحلة البحث، كانت الباحث  

عن دراسة النظريات بزيارة بعض املكتبات مثل املكتبات جلامعة المتام الباب الثاين 

"تولونج أجونج" اإلسالمية احلكومية و جامعة "كاديري" اإلسالمية احلكومية ، و مكتبة  

 بونغ كارنو بليتار، وغريها كثري.

 


