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 الباب الثالث

 منهجية البحث

باحثة، البحث، حضور ال وقعم مدخل البحث و تصميمه، حيتوي هذا الباب الثالث على    

مصادر البيانات، طريقة مجع البيانات، اداواة البحث، طريقة حتليل البيانات، تفتيش صحة 

 البيانات و مراحل البحث.

 و تصميمه مدخل البحث .أ

 مدخل البحث (أ

مني مها نوعي إيل قسال الكيفي و ينقسم حبث ،ث هو حبث الكيفيحنوع هذا البال      

 ،هلذا  البحث  هو املدخل  الكيفي إن املدخل املستحدم1والبحث املكتيب.البحث امليداين و 

صف مدخل البحث الكيفي و  2تكون علي الكيفية. ةتاج إليها الباحثحتالبيانات اليت  األهن

 كتابية أو شفهية  أي الظاهرة  ووضع خصائصها و البيانات. و تكونت من كلمات إما

                                                           
1Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung Remaja Rosdakarya, 

2009),hlm.11 
2Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press), hlm. 175-176 
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فسه يكون ألة ن ةستماع و التعبري الشفهي. كذلك كان الباحثإلعن كفاءة الطلبة يف مادة ا

 3أساسية  أو مفتاحا لكشف البيانات الصادرة يف امليدان الدراسة.

صواب اإلجابة او ال ما اجياد لو البحث يف هذه احلالة فهوأ. غريهايعرف باإلجياد او      

لها. البحث هو حتتاج ايف ح من اإلسئلة اليت توجد يف العقل البشري املسئلة اليت تظهر و

اعضاء الرئسية من العلوم، و الذي يهدف ملعرفة لتعمق احلياة، مث البحث حقيقية هو النشط 

العلمي اإلكتساب املعرفة  الصدق عن املسائل. املعرفة املكتسبة من املدرسة تتكون من 

 4اهر و حل مشاكلهظو البيانات و املفاهيم و التعميمات و النظريات اليت متكن  البشر لفهم ال

 تصميم البحث ب( 

إمنا تصميم البحث الوصفي أسلوب يف حالة البحث حنو جمموعة من البشر وكائن             

حاول هذا البحث أن  5وشرط و نظام من الفكر أوفئة من األحداث يف البحث احلاضر.

جيعل وصفا من الظاهرة املبحوثة بطريق الوصف و تصنيف احلقائق أو اخلصائص هلذه 

وكان اهلدف الرئيسي للبحث الوصفي التقدمي صورة  6الظاهرة واقعيا كانت أو دقيقيا.

                                                           
 42رجاء و حيد  دويدري، البحث العلمي : أساسية ته النظرية و ممارسته العلمية ) دمشق : دار الفكر 2222م(، ص. 193

4Ahmad Tanzeh, Metodologi PenelitianPraktis, (Yogyakarta: Teras), 2011, hlm.1 
5Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1988), hlm. 63 
6IbnuNadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

hlm. 118 
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من ذلك الفهم ميكن إلستنتاج، أن هذه 7واضحة و دقيقة عن املادة أو الصورة حبثت.

صفية هتدف اىل حتديد طبيعة الوضع يف وقت البحث وهتدف أيضا إىل وصف الدراسة الو 

 املتغرير أو الشرط يف هذه احلالة.

و األهداف من هذا البحث هي للوصف عن تنفيذ تعليم قواعد النحوية بطريقة           

املناسب  تولونج أجونج، فتصميم البحث األوىلالتسهيل  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

هو التصميم الوصفي. و التصميم الوصفي هو طريقة البحث اليت حاولت إيل تصوير 

خصائص  لتصور بنظام احلقائق و هدفيالشيء أو الشخص قيد الدراسة بنسبة ما عليه، ف

 8الكائن حتت الدراسة املناسبة.

رة البحث الوصفي علي البيانات مبناسبة  احلقيقة احلالة و املتغرية و الظاه شرحتكلم و        

و البحث الوصف اال أن يبسط احلال  أو  9اليت حتدث عندما التحقيق و تقدمة كما هو له.

احلدث. هذه الدراسة مل تبحث أو تشرح العالقة و ليست متتحن الفرضية أو جتعل التبئية و 

                                                           
7Moh, Nazir, Metode Penelitian,…,hlm. 63 

8Moloeng, Metodologi Penelitian…,hlm. 6 
9 M. Subana & Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV Pustaka Setia 

2005),hlm.89 
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ة. أوال، حتب علي الباحث أن تكون متفتح. ثانيا، جتب علي احتاج هذا البحث الكافي

 12الباحثة أن تكون قوة تكاملية، و القوة للدمج امللومات اليت تتسلم تفسري الواحد.

الدراسة الوصفية الكيفية بالكلمات عند املخرب، بل هو يناسبة لألسئلة  حلر  و أما    

الدراسته، مث حتليلها أيضا بالكاملة اليت قد اختلفه السلوك املخبري) التفكري و الشعور و 

 11التصرف( هذه الدراسة الوصفية ما يلي :

 وجد الدراسة العالقة بني املتغريان. .أ

 افق اجملتمعية.الدراسة اليت تصور بإستخدام املر  .ب

 ج. الدراسة اليت تصور الدين اجملومعة معينة من الناس.

 د.حاولت البحثة ليعمل الرجم بالغيب.

بعد أن تبحث الباحثة من مسائل البحث و اهداف البحث و فوائد البحث،      

يفي و البحث البحث الك فيمكن أن تستخدم الباحثة يف كتابة هذا البحث العلمي نوعي

ما تصميم هذا البحث هو تصميم الوصفي. ورأى سومادي أن البحث الوصفي. أ

                                                           
10Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapicontoh analisis statistik, 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005),hlm.24 
11Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian: Petunjuk praktis untuk peneliti pemula, 

(Yogyakarta: Gajah mada University Press,2012),hlm.104. 
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الوصفي هو املدخل الذي يتم عن طريق احلسن بطريقة منظمة و فعية و صادقة عن 

 12املظاهر وفصات اجملتمع او الدائرة املعينة.

م اللغة العربية  البيانات اليت تتعلق بعملية تعليم تعلي مث تبحث الباحثة يف هذا البحث  

سالمية احلكومية إلو هي تنفيذ تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل يف املدرسة الثانوية ا

 2219/2222أويل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

 البحث موقعب.

ويل ألاتقوم الباحثة احلصول علي البيانات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    

مع هذا  .القواعد النحوية بطريقة التسهيل . والبحث عن تنفيذ تعليم تولونج أجونج

و أسباب إختيار هذه املدرسة ملكان رجي احلصول عل املعلومات جديدة.تالبحث 

 البحث ترجع إىل أمرين: 

 .صيلها جيدةو حت قواعد النحويةيف تعليم  سهيلطريقة الت تنفيذألن هذه املدرسة قد  (أ

ليم عة و خاصة يف تاو غري أكادميي ةاكثر اإلجنازات من أكادمييألن يف هذه املدرسة  (ب

 اللغة العربية.

                                                           
12 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1998),hlm.18 
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يث حتولونج أجونج قريب من مدينة   األوىلاإلسالمية  الثانويةكان موقع املدرسة ج(

 الوصول  إليه بعدة وسائل املواصالت، وأيضا قريب من الشارع  يصعب

 .اليت تساعدة على التقدماجملاورة  والتسهيالت 

 ةحثاضور البحج.

إيل اداة  اجتطول أنشطة البحث، حيوألجل احلصول علي البيانات الكثرية و الصحيح    

البحث، والباحثة هي أداة الرئسية جلمع البيانات يف البحث الكيفي. إذا تستخدم أداة 

لذلك حضور البحث   13ليانسب مع مظاهر يف امليدان البحث.فال ميكن  غري اإلنسان

يف امليدان مهم جدا. و يتصويرخضور الباحث بالواضحفي تقرير البحث وتكون الباحثة 

 14مشرتكا غري مباشرة. و يف هذا البحث يعلم املخرب حضور البحث يف امليدان.

سة مخالثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج و ختضر الباحثة يف املدرسة       

 تناول البيانات، و ختتار الباحثة كما يلي:مرات  ل

 م. 2219اكتوبري  15املالحظة يف املدرسة يف التاريخ  .1

 م. 2219اكتوبري   21املقابلة مع املدرس يف التاريخ  .2

                                                           
13 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras,2011),hlm.80 
14IAIN Tulungagung, Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1), (Tulungagung: IAIN 

Tulungagung,2015),hlm.22 
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 م. 2219اكتوبري  18املقابلة مع الطالباتان يف التاريخ  .3

 م. 2219اكتوبري  18يف التاريخ  لتناول الوثيقة  .4

 م. 2219اكتوبري  23لتفتيش صحة البيانات يف التاريخ  .5

علوم  جلميع الطالب الفصل العاشر 2219اكتوبري  24اخرت الباحثة يف التاريخ       

ىل ا الدرين. و مع ذلك طلبت الباحثة شهادة التحليلة  إىل األطراف املدرسة و اسرتخص

الرئيس املدرسة و مجيع الطالب و املعلمني بشعور شكرا لك ألن قد اعطي اإلستأذن لتنفيذ 

 البحث يف هذه املدرسة.

 . مصادر البيانات د

مصادر البيانات هو كل شيء ميكن أن يوفر معلومات حول البيانات. مصادر البيانات       

أخذ البحث  حبثا ميددانيا حيث تد هذا يع15لغرض كافةة احلقائق إما اهلدف احلقيقي.

لبحث. عند" اليت تكمل البيانات هلذا  ابيانات مباشرة بالناس و اخلربات املعلومات ال ةالباحث

 16لي :ياريكونطا" تنقسم  مصادر البيانات إيل ثالثة اقسام ما 

 اإلنسان يعين مصدر البيانات اليت يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة. .1

                                                           
15Sukandarmudi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta :  Gadjah Mada  University 

Press,2012),hlm.45 
16 Suharsimi Arikunto,  Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta : Rineka Cipta, 

2006), hlm. 129 



04 
 

ت و األدوات فيها، و يف حال ثاب الذي يعطي البياناتالبيانات مصدر املكان يعين  .2

 مثل الغرفة  و األدوات فيها، و يف حال متحرك مثل األنشطة.

 يف شكل األنشطةالكتابة يعين مصدر البيانات  .3

ذا البحث. و هبالبحث امليداين لنيل املعلومات و البيانات املتعلقة  ةستخدم الباحثت          

 ألوىلايف الفصل اإلعدادي مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ةطريق حضور الباحثذلك عن 

 صادرم تولونج أجونج جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالبحث، وألجل ذلك تتكون

 17:الثانويةو البيانات  ةالبيانات إيل اثنني و مها البيانات األساسي البيانات من

 البيانات األساسيةأ( 

 رئيس املدرسة )أ(

ستري سالميت رياضي، املاجاستاذ مسه إ لقيام البحث ية البيانات الذي اخذها الباحثة أساس  

 صدر أساسية.من امل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجهو رئيس املدرسة 

 )ب( وليو الفصل

                                                           
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 

2009),Cet.Ke.8,hlm.137. 
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البيانات الذي اخذها الباحثة أساسية لقيام البحث إمسه استاذ حممد هترير هو وليو الفصل يف  

الصف العاشر قسم علوم الدرين املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج من 

 املصدر أساسية.

 اللغة العربية مدرس  (ج)    

عربية  يف اللغة ال مدرس أساسا لقيام البحث. و هو ةالباحث اهو البيانات الذي اخذه        

ة من املصدر أوال او ر ش. يتم مجع البيانات من قبل الباحثني مباامسه استاذ خاليلي، املاجستري

  حيث يتم إجراء موضوع البحث.

 الطالب )د(

المية ساإلاملدرسة الثانوية  علوم الدرين قسم مجيع الطالب اخلاصة يف الصف العاشر

 .عن الطريقة التسهيللنيل البيانات  35عددهتا  احلكومية األوىل تولونج أجونج

 نويةاانات الثالبي  ب(

ل هي البيانات اليت مت مجعها للغرض إىل جانب حل املشكلة يف متناو  الثانوية البيانات        

انوية هي األدب الثاليد. هذه البيانات ميكن العثور بسرعة. يف هذه الدراسة مصادر البيانات 

 البيانات إىل اإلضافة.واملقاالت واجملالت واملواقع على اإلنرتنت ذات الصلة بالبحث الفعل

 البيانات مصادر هو الباحثني قبل من  املستخدم البيانات مصدر فإن األولية،
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 املقالت أدبيا يه املصادر خمتلف خالل من لعليها احلصو التيتم الثانوية الثانوية،والبيانات

 .أجريت اليت البحوث مع اإلنرتنت على الصلة ذات املواقع

 

 و ادواتها    جمع البياناتطريقة ال ه.

 جزء من أدوات مجع البيانات اليت تعني النجاح او فشل الدراسة". مجع البيانات هي"طريقة     

كتب و قراءة اليف مجع البيانات من ناحية النظرية، زو مراجعة األدييات اليت هي من خالل 

                 18األدب او األخري.

 جلمع البيانات فهي كما يلي : ةستخدمها الباحثتأما الطرقة اليت       

 المتشاركة الحظةريقة المط (أ

تعين 19موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري مباشرة. مالحظةقام هبا  هي الطريقة              

 موضوع يف الكتابات عن طريق منتظمة حنو املظاهر البارزةباملشاهدة هي خربات و أنشطة 

 22البحث)املبحوث عنه(.

                                                           
18Burhan Mungin, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),hlm. 

129. 
19M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa,2010),hlm. 72 

   20Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58 
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( أن هذه الطريقة Moleong( كما نقل موليوع )Guba and Lincolnوفقا لغوبا ولينكولن )              

تستخدم لعدة أسباب: أوال، طريقة املشاهدة مستناد إىل خرية املباشرة. ثانيا، تسمح طريقة 

املشاهدة أيضا بنظر ومراقبة، مث سجل السلوك واألحداث كما حدث يف الوضع احلقيقي. 

ثالث، تسمح للباحث أن يسجل احلدث يف الظروف املتعلقة باملعرفة. رابعا، هناك شك 

باحث يف كثري من األحيان، إن حقائقه املبحوثة هناك خطأ أو حتيز. خامسا، طريقة لل

أن يتمكن فهم الوضع وضعا معقدا. سادسا، يف بعض احلاالت  ةاملشاهدة تسمح للباحث

 21حيث طريقة االتصالية األخرى غري ممكن، فتصبح املشاهدة أداة مفيدة للغاية.

انات املوجودة لنيل البي ةيف هذا البحث العلمي قد استعملها الباحث الحظةإن طريقة امل        

سري بطريقة ت الحظةيف ميدان البحث املتعلقة كالت الطالب يف فهم مهارة القراءة. وهذه ال

منتظمة و مقتصدة باألدوات البصرية على املظاهر الواقعية. وأما األدوات اليت يستعملها الباحث 

مبعناها العام تشمل مجع البيانات بعض النظر عن األداة   .ظةالحفهي اإلرشادات للم

املستخدمة يف مجعها. فطريقة تعتمد علي رؤية الباحث او مساعه األشياء و تسجيل ما يالحظه، 

و ال يعتمد علي استجابات افراد العينة األسئلة أو أي الباحث ال حيصل علي االستجابات 

                                                           
21Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

hlm. 174- 175 
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نفسه عن طريق مالحظة سلوك افراد العينة موافق بمن املستجابات، و لكن حيصل عليها 

 22طبيعية.

ستخدمها بيانات عن حلة اليئة و الطريقة اليت تليف نيل ا ةستخدمها الباحثتوهذه الطريقة      

انوية تنفيذ تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل يف الفصل اإلعداد مبدرسة الثيف عملية  املعلم

قواعد الليم شهد عملية تنفيذ تعتو  هاخبضور نفس أجونجتولونج  وىلكومية األاإلسالمية احل

 ما فعل  املعلم يف الفصل. ةكتب الباحثتالنحوية بطريقة التسهيل و 

 : كما يليجلمع البيانات يف امليدان   ةم الباحثاستخدتو    

ويل احلكومية األة سة الثانوية اإلسالمياملدر لطالب  بطريقة التسهيلتعليم قواعد النحوية تنفيذ  (أ)

 تولونج أجونج

مية احلكومية  درسة الثانوية اإلساللطالب املطريقة التسهيل املشكالت تعليم قواعد النحوية ب (ب)

 .و حلرها ويل تولونج أجونجاأل

مية احلكومية  املدرسة الثانوية اإلسال لطالبالتقومي تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل  ج(

 .ويل تولونج أجونجاأل

                                                           
 24رجاء حممود ابو عالم، مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبوية، )قاهرة دار النشر للجامعات، 2227(،ص.439
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 المتعمقة طريقة المقابلة ب(

هي شكل من اشكال مجع البيانات اليت يتم األكثر استخداما يف البحث  املتعمقة املقابلة      

ن مشكلة حمددة و عملية استخالص املعلومات عالنوعي. املقابلة هي احملادثة اليت يستخدف 

 يقة التسهيلأيضا بطر  ذه املقابلة نعرفوهطريق الفم حيث شحصني او اكثر للتعامل جسديا.

وهي نوع التعامل الشفوي الذي يشبة احلوار ويهدف إىل نيل املعلومات. وهي املناهج جلمع 

 23.اشرة بني الكاتب و بني املوضوع اتصاال باملب بياناتال

خالل أسلوب املقابلة أجرى الباحث االتصال املباشر واملناقشة مع املعلمني و الطالب لتعميق 

 املعلومات املستقاة من أسلوب مجع احلقائق اآلخر. 

كان تقدمي السؤال هلذا املوضوع حرية يف تركيز البحث وأجريت يف جوعادي ال قاس         

جل حتليل نتائج املقابالت التجريدة سجال أساسيا ألفيه. بعد انتهاء املقابلة كنا الباحث جيعل 

و اجريت مقابالت للحصول علي البيانات او املعلومات قدر اإلمكان و بأكرب قدر احلقائق. 

 24ممكن ملوضوع البحث.

 هذه الطريقة  يستخدمها الباحث يف اكتساب البيانات من :    

                                                           
23Ibid., 63 

24Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Bumi Akasara, 2009),hlm.160 
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 تولونج أجونج. وىلاألاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   اللغة العربيةمعلم  (أ)

ويل الفصل  يف الصف العاشر قسم علوم الدرين املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  األوىل  (ب)

 تولونج أجونج .

 لثانوية املدرسة ا يفقواعد النحوية بطريقة التسهيل اليعلم معلم  بتان التاينلاالط)ج( 

 تولونج أجونج وىلاحلكومية األاإلسالمية 

 

 

 

 طريقة الوثيقة (ج

يقة أداة من إن طريقة الوثهي طريقة اجلمع البيانات بنظر أو حتليل توثق الفرد أم غريه.    

بقة، ااألدوات املستعملة جلمع احلقائق يف البحث الكيفي. الوثيقة هي مذاكرات الوقائع الس

 25التاليفات الشخسية املهمة املفيدة.وهي على صورة الكتابات والصور، أو 

                                                           
25Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian,…,hlm. 66 
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و هي إحدي الطرق اليت تستعمل احلصول علي تصوير من ناحية الفرد بوسيلة الكتابة       

و هي البحث عن البيانات األمور  26او  الذي يكتبه الفرد مباشرة.والتوثيقات املكتوبة األخري 

هذه الطريقة  ةاملتغري منها املذكرة و الكتب واجلرائد و اجملالت و غري ذلك. و يستخدم الباحث

 طريقة لنيل البياناتو يستخدم الباحث  هذه ال27لنيل البيانات عن حمتوايات املعجمالصحيحة.

رة اجلانبية راسي صو م و الربنامج الدعن املعلمني و التالميذ و املنهج الدراسي من خطة التعلي

 البيانات  من موضف هجال اإلدارية منها املنهج الدراسي املستخدمة يف املدرسة. جتتمع الباحثة

 و العوامل املتعلقة و العوامل املتعلقة باملدرسة و املعلمني.

ذا البحث، هق. يف لكلمات و الصور و اإلحصاء احلقائالباحثة استخدام ا، متكن ائقبالوث   

اإلسالمية  وثائق املتعلقة باألنشطة التعليمية باملدرسة الثانويةتسعي الباحثة مجع احلقائق من ال

 2219/2222احلكومية  األوىل تولونج أجونج للعام الدراسي 

 4.4الجدول 
 الوثقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 الوثقة نمرة
 قابلةصورة امل 1
 الحظةصورة امل 2

                                                           
26Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian  Kualilatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humaika,2011),hlm.143 
27Arikunto, Prosedur Penelitian……,hlm.143 
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 حتطيط الدراسي 3
 ربيةاللغة الع عليميتالكتاب ال 4
 نتائج الدراسة 5

 
 د( طريقة تحليل البيانات

حتليل البيانات هو عملية حبث و صنع منهجيا من البيانات اليت قد وجد الباحثة من       

طواته الفهم و تتزود نتائجها اىل اخر. خاخلالل املقابلة و مذكرة امليدان و ملواد األخرى لسهولة 

 28من تنظيم البيانات مث توضيحها إىل الوحدات و تعمل الرتكيب مث ترتيب اىل النمط.

الطريقة لوجود املعين  قوم هذهتو  ،البيانات ايل  التحليل الوصفييف حتليل  ةالباحث هاتجت      

و هي طريقة حتليل البيانات العملية عن  29و عالقة البيانات بعضها بعضا يف حاهلا كامال.

 حليل البيانات و معرفةويستخدم الباحث هذه الطريقة لت 32حمتوي املعلومات من البيانات.

 مات املضمونة فيها.صحة املعل

 منها اختيار البيانات، تقدمي البيانات و ال تلخيص أو حتقيق.

  (Reduksi data)إختيار البيانات  .1

                                                           
28Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, , 2009), hlm.334 
29Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah mada University, 1996), hlm.190 
30Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Yogyakarta: Rekasarasin, 1990),hlm. 76 
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ة  هو عملية يف إختيار، و تركيز على  األمور املهمة. مث طلبت الباحث إختيار البيانات    

موضوعها و تصميمها، مث تركة األمور اليت ال حتتاجها الباحثة. بعد إنتهاء من عملية 

ع إختيار البيانات فتعطي للباحثة عن تصوير الظتهرة، حيت لسهولة الباحثة يف عملية مج

 البيانات.

 (Penyajian data/ display)تقدمي البيانات  .2

تقدمي البيانات هو عملية يف تركيب اإلخبار أو املعلومات امليسرة لنيل تلخيص    

كالنتائج البحث و اإلجراءات. الغرض من عملية تقدمي البيانات هي تركيب النصوص 

زن احملصولة من إختيار البيانات. يف هذا تقدمي البياناتأن يتكمل بتحليل البيانات الذييتك

 نتيجية املالحظة، نتيجة املقابلة  و نتيجة الوثيقة. من

 (Kesimpulan)التلخيص أو حتقيق  .3

التلخيص يف هذا البحثهو إعطاء تلخيصعلى نتيجة حتليل البيانات و تقومي البيانات 

حملصولة. كان هذا التلخيص يف البحث الكيفي هو نتائج البحث اجلديدة اليت مل توجد 

هذا البحث يتكون من البحث الكيفي، أو اإلفرتاضية، أو  ما قبلها. أما نتائج يف

 31النظريات.

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian......,hlm. 310 
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ي كيفي حيث ترجي أت متكن لتائج هذا التحليل من تصوير طريقة وصفالب

 املظاهر و األحوال اجلارية يف املدرسة وفقا مبسائل البحث.

 البيانات إختيار .1 إختيار البيانات إختيار البياناتإختيار البيانات

 

 

 

 (huberman) وهيبريمان (miles)، حتليل البيانات للبحث الكيفي عند ملس 3:1صورة 

 

 

 صحة البيانات فتيش. تو

لنيل إلفرتاح املوافقة و الصحيحة البيانات الزمة، و املقصود من صحة البيانات أن يثبت        

كل ما مجع موافق بالواقع  الذي وجد يف خلفية البحث. فتأكيد صحة لبيلنات عن اسرتاجيات 

ة الثانوية اإلسالمية يف املدر التقومي اليت استخدامها يف تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل 

ة مع بعض شتولونج اجونج. يستخدم الباحثة بتطويل أوقات احلضور و املناق األوىل كوميةاحل

 .(Triangulasi)يثي اإلخوان و التفتيش التثل

ختيار البياناتإ جمع البيانات  

 تقديم البيانات
 تلخيص

1 2 

3 

4 
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 تطوير أوقات احلضور  .1

 يف البحث العلمي اداة رئيسية يف مجع البيانات املوثوفة و الصحيحة. و ةالباحث ةبصري 

ليس يف وقت قصري فحسب، و لكنتحتاج إيل وقت طويل فيموقع البحث.  ةحضور الباحث

 أوقات حضور الباحث لزيادة درجة التصديق البيانات اجملموعة.ميكن تطويل 

 و ال يتحدد فيه ما زال تنفيذ تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب املدرسة الثانوية

ب دأء املقابلة مع املدرس و الطالب و الطالب ويل تولونج اجونج.ألإلسالمية احلكومية 

 لتؤدي املقابلة اليت تتعلف املذكورة.

 املناقشة مع بعض اإلخوان .2

إن هذه الطريقة جتري بطريقة عرض نتائج البحث املوقعة أو نتائج البحث النهاسية  

املصولة و ذلك ميكن بوسيلة املناقشة التحليلية ممع بعض اإلخوان، و كلما البح تؤخذ 

 .البيانات. و احينا هو يذهب مع صاحبه يعين لبحث يصاحبه

و تستخدم هذه الطريقة مع بعض اإلخوان القائمني بالبحث ايضا خالل مجع      

 البيانات كي تكون تلك البيانات مالئمة مسائل البحث.

و تستخدم هذه الطريقة ايضا لنيل السهاب من بعض اإلخوان حيت يتمكن من     

لباحثة الباحثة املناقشة مع بعض اإلخوان رات ا حصول النتائج النهائية املطلوبة. حتتاج
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أن مناقشة  هلم جدا عند صحة  البيانات من  غريها مل تكن البيانات فعالية. اذان 

 الباحثة  استخدام لتلك السبب.

 التثليثي هج من  .3

 حة البياناتص تيشفلتالعمل  صحة البيانات اليت  تفتيشاألسلوب يف  التثليثي هو   

در،و ينقسم منهج التثليثي إىل ثالثة انواع فهي منهج التثليثي باملصبالوسيلة األخري. 

 الطريقة، و النظرية.

منهج التثليثي باملصدر هو مقارنة و تفتيش درجة الصدقعن اإلختبار احملصولة  .أ

تصل يستطيع أن خيمن الوقت واأللة املختلفة من حبث الكيفي. هذا املنهج 

بوسيلة: مقارنة بني نتائج املالحظة و نتائج املقابلة و مقارنة بني كل ما الذي 

يف احوال اخلاصةو مقارنة بني  أن يقول الناسف ياحوال العامة و ما أن يقوهلم

 نتائج املقابلة و نتائج الوثيقة املتعلقة.

منهج التثليثي بالطريقة هو تقتيش درجة الصدق من نتيجة اكتشاف البحث  .ب

بالطريقة مجع البيانات و تفتيش درجة الصدق بني انواع مصادر البيانات و 

 الطريقة املتساوية.
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كتشف اساس، أن الوقعة ال تستطيع أن ت منهج التثليثي بالنظرية اعتمادا على .ج

درجة الصدقها بالطريقة  الواحدة او زائدة. و لكن عند رأي اآلخر أن كل 

منهج 32الواقعة تستطيع أن تستعمل، هذا املفهوم املسملة مبقارنة البيانات.

نة، لذلك حتتاج فيها ر التثليثي بالنظرية هي نتفه على طريقتني لتقتيش و ملقا

و مجع البيانات، و حتليل البيانات الكامل حلصول نتيجة  هيكل البحث، 

 البحث الشمال.

 مراحل البحثط. 

 ( فيتألف من:Moleongو أما عند رأي موليوع )

 مرحلة قبل امليدان .1
 مرحلة عمل امليدان .2
 مرحلة حتليل احلقائق .3
 مرحلة إبالغ نتائج البحث .4

 : وقد أعدت مراحل البحث باخلطوات التالية

                                                           
32 Moelong, Metodologi Penelitian…., hlm. 330-331 
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إىل مكان البحث هو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  تزور الباحثة .أ

 تولونج أجونج.

حتضور الباحثة إىل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج عن  .ب

 هذا العمل و هو البحث العلمي.

اإلسالمية من اجلامعة  2219اكتوبري  7تعطي الباحثة الرسالة اإلذنية يف التاريخ  .ت

 احلكومة تولونج أجونج.

 2219اكتوبري  15تبداء الباحثة حبثها من تاريخ   .ث

 مرحلة تطبيقية .1

تعمل الباحثة هذه املرحلة جتمع البيانات الذي يتعلق بالرتكيز البحث من موقع   

هو طريقة املقابلة و املالحظة و الوثيقة. أجريت الباحثة نفسها بتوجه املباشرة  البحث

 البحث  و حماولة جلمع البيانات وفقا للطملبات.  إىل مكان

 مرحلة  التقرير .2

لة تعمل هذه املرحهذا املرحلة هي اخرية من مراحل البحث اليت تعمل الكاتبية. 

 بصناعة التقرير

 


