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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

احملتاجة  خطوات خاصة لنيل احلقائق االطريقة العلمية اليت هل يهالبحث  يةمنهج

عينة لفهم امل عرفةاملحد أن يوجد وينشر ويثبت أيستطيع  لكي هبدف وفائدة معينة.

عن مدخل  حيتوي الباب الثالث هذا بحث الباحث يفي  43شكالت.املوحل 

طريقة و مصادر احلقائق، و مكان البحث، و الباحث،  حضورو  البحث و تصميمه،

وات وخط تفتيش صحة احلقائق،و احلقائق،  طريقة حتليلو اجلمع احلقائق و أدواهتا، 

 البحث.

 . املدخل ونوع البحث١

. الكيفي املدخل كان املدخل البحث املستخدم هويف هذه الدراسة  

وبة أو كإجراء حبثي ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكت  دخل الكيفيامل

ستخدم يف كتابة هذ البحث ا 44املالحظة.شفهية من أشخاص أو سلوك ميكن 

مدخل البحث املستخدم يف هذ البحث هو املدخل  الباحث باملدخل الكيفي إن

املظاهر عن  أن البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل إكتشاف. الكيفي

                                                             
43 Sugiono, Metodologi Penenelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 1122), hlm. 1 
44

 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1112) hal. 4 
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احلقائق من  ة مجعصادق واقعّي وشاملي ومناسبا باخلطاب الطبيعي بوسيل طريق

 45نفسها. اخللفية الطبيعية كمصدر مباش رة بأدوات البحث الرئيسية

. إن تصميم العلمي استخدام الباحث تصميم الوصفي يف هذا البحث مث

هو البحث الذي يهدف إىل مجع املعلومات املتعلقة مباهية مظاهر بارزة،  الوصفي

البحث الوصفى هو البحث الذي املظاهر الطبيعية اثناء سري البحث. و  اي احوال

لوصف السكان أو املنطقة املعينة من أنواع أوصافه و عنصور املعني مبنظمة،  يهدف

 46.ودقيق وقيق

مت اختيار تصميم دراسة احلالة هبدف احلصول على إجابات عن كيف 

وملاذا األسئلة حول تنفيذ استخدام نظم املعلومات التعليمية املتكاملة من حيث 

ستخدام اليت تساعد يف ادإدارة. من املتوقع أن يكشف هذا البحث عن جوانب اال

استخدام طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية الظواهر اليت تظهر يف 

احلديثة يف تعليم مهارة الكالم للطالب املدرسة املتوسطة ادإسالمية دار الفالح 

 اوة الشرقية.ج بنديل جايت كولون سومبارغمفول تولونج أجونج

 

                                                             
40 Ahmad Tanzeh, Metodolog Penelitian Praktis (Tulungagung: P3M, 1111), hal. 25 
46 Ibid..., hal. 45 
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 حضور الباحث. ٢

وفًقا لنوع البحث الذي يقوم به الباحثون، للحصول على أكرب قدر ممكن 

من البيانات ومتعمقة أثناء األنشطة البحثية يف جمال البحث النوعي، يعد 

الباحثون أنفسهم أو مبساعدة اآلخرين أدوات مجع البيانات الرئيسية حبيث يكون 

وبعبارة أخرى ، هناك  47.ضروريًا للغاية امليدان البحثوجود الباحثني يف هذا 

 .حاجة إىل وجود الباحثني لدراسة أعمق حول صياغة املشكلة اليت نوقشت

سيقوم الباحثون بعمل مالحظات مباشرة وإجراء املقابالت. بعد استجواب 

م، ييف التعل ةاملباشر  الطريقةبعضهم البعض، سوف يالحظ الباحث خطوات 

 فالحال دارمي التعلم يف املدارس املتوسطة وتقو يت يتم تسليمها للطالب واملواد ال

. وبالتايل ميكن أن تستنتج بنديل جايت كولون سومبارغمفول تولونج أجونج

البيانات من النتائج املشرتكة للمقابالت واملالحظات املباشرة. لدعم مجع 

زة الكمبيوتر احملمولة البيانات من مصادر يف هذا اجملال ، استخدم الباحثون أجه

 .وأقالم حرب جاف كأداة تسجيل بيانات

كأدوات أساسية احلصول على بيانات حول االستعداد   حياول الباحث

والتنفيذ والقيود والعقبات واالسرتاتيجيات للتعامل مع هذه العقبات أو العقبات 
                                                             

47 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 4. 
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صلة  وفًقا للواقع يف هذا اجملال، حبيث تكون املعلومات اليت مت مجعها ذات

عند مجع البيانات يف هذا اجملال ، يتم مساعدة الباحثني من قبل  .ومضمونة حًقا

 زمالئهم الذين يضعون أنفسهم يف أدوات بينما يساعدون على مجع البيانات.

الفوائد اليت يتم احلصول عليها من وجود الباحثني كأدوات هي أكثر 

ع إعدادات البحث، وميكن استجابة حلضور الباحثني، وميكن للباحثني التكيف م

اختاذ القرارات املتعلقة بالبحث بطريقة سريعة وموجهة، وكذلك ميكن احلصول 

 .على املعلومات من خالل املواقف وطرق إعطاء املخربين املعلومات

يح البحث. والذي بدأ بتقدمي تصار  ٢۰٠٢ يناير مت إجراء هذا البحث يف

والتعليم جامعة ادإسالمية تولونج  العميد كلية الرتبية صدر تصريح البحث من

مدير املدرسة وصوال إىل معلمة  بدء منالبحث بإجراء املقابالت  . هذاأجومنج

 اللغة العربية وأخريا بالطالب فصل الثامن.

 مكان البحث. ٣

ادإسالمية دار الفالح بنديل املدرسة املتوسطة ُأجري هذا البحث يف موقع 

. واليت هتدف إىل زيادة جناح تعلم أجونج جايت كولون سومبارغمفول تولونج

ة. حيتوي هذا املنزل الريفي على رؤية ورسالة اطريقة املباشر اللغة العربية باستخدام 
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من أجل الطالب، وهي الكفاءة يف التحدث بالعربية حبيث يسهل فهم دروس 

 وأول الديين اليت يتم تدريسها كل يوم. لذا، فإن اللغة العربية هي األولوية األوىل

 دليل للطالب لفهم كل معىن للغة العربية اليت تعلمتها الطالب.

املدرسة املتوسطة دار الفالح  هوذ البحث هيف  ستخدممكان البحث امل

 :مها سببنيعلى  باحثتولونج أجونج. واختاره ال بنديل جايت كولون

 إىل ية اليت اليت حتمل الطالبالعربفيها أنشطة التعليمية للدرس اللغة  . ۱

 يبحث معية وخاصة ما يتعلق مبوضوع البحث الذي العربيف تعليم اللغة  النشاط

 .اللغة العربية يف تعليمباشرة امل طريقة

جلميع الطالب  مكل يو   فهم الكتب الرتاثيلة للوسية العربكانت اللغة   .٢

 واألساتيذة.

 احلقائقاملصادر . ٤

ائق البحثية اليت و موضوع من أّي أصول احلقهوكان مصدر احلقائق 

مقابلة يف مجع احلقائق، مث يسّمى مصدر  الباحث استخدم حتصل عليها. عندما

الذين يستجيبون أو ادإجابة على السؤال سواء كانت  ملستجيبني.احلقائق با

 كمايلي:،  نوعنياحلقائق إىل  ا، تنقسممصدرهمكتوبة أو شفهية. بنظر إىل 
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 . مصادر احلقائق األساسية۱

األول  صدراملعلومات احملصولة من املي هية األساسصادر احلقائق راد مبامل

 أي 48الباحث. فيهدة الذى يعمل املشاهص مثل حاصل نتائج الشخمن 

 ومصادر 49ىل مجيع البيانات مباشرة.إاحلقائق اليت تعطى البيانات املصادر 

 احلقائق يف ىذا البحث العلمي يلي:

 ةاملدرسرئيس ( ۱

 فالحال المية دارادإستوتطة املة املدرسية يف بتعليم اللغة العر بلنيل احلقائق يتعلق 

الفالح مثل  وجودة عن ما يتعلق يف املدرسة املتوتطة ادإسالمية داراملواحلقائق 

 درسة.اتيذ كمعلم اللغة يف املاألسأحوال 

 يةبمدرس اللغة العر  (٢

تعليم  و ،عربيةطريقة املباشرة بوسيلة الكتاب دروس اللغة اللنيل احلقائق عن 

دار الفالح بنديل جايت كولون  يف املدرسة املتوتطة ادإسالميةمهارة تالكالم 

 سومبار غمفول تولونج أجونج يف الفصل الثامن واملواد املدروسة والتقوميها.

                                                             
48

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesin Bisnis, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1114), hlm. 122 
49

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada),  Hlm. 212 
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 الطالب (۳

 مشكالهتا.باشرة و املطريقة  استخداملنيل احلقائق عن 

 . مصادر احلقائق الثنائية٢

 منها يعاجلية اليت ساسي احلقائق األهصادر احلقائق الثنائية راد مباملن إ

مجيع  ىلإصدر الذى يعطى البيانات املطات أى خمالباحث ويقد على دفاتر أو 

 مباشرة. غريالبيانات 

تأتيس  يان تاريخبي اليت تتعلق مبسائل البحث كمثل هفيها  قائقوأما احل

من  التسهيالت وكل ما تصدرو  الرتبيةئل ووساعلم املة وجدول املدرس كتل

طريقة املباشرة بوسيلة الكتاب دروس باستخدام الحظة اليت تتعلق واملدة شاهامل

 يف تعليم مهارة الكالم للطالب فصل الثامن يف تلك املدرسة. اللغة العربية

 قائقمجع احلطريقة . ٥

حث املستخدم  للحصول على معلومات كاملة وفًقا للرتكيز يكون الب

 :على النحو التايل مع احلقائقكأسلوب جل
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 املقابلة طريقة. ١

املقابالت هي حمادثات ذات نوايا حمددة. مت إجراء احلوار من قبل طرفني، 

مها املقابلة )املقابلة( الذي طرح األسئلة ومتت مقابلته )املقابلة( الذي أعطى 

التدريب يتم إجراء هذه التقنية ملعرفة استخدام معدات  50ادإجابة على السؤال.

 .العملي

 املالحظة طريقة. ٢

املالحظة هي املالحظة اليت تتم عن قصد ومنهجية، فيما يتعلق بالظواهر 

االجتماعية واألعراض النفسية للتسجيل. وقد أجريت هذه التقنية لتحديد 

 .51استخدام معدات التدريب العملي وتوافر املعدات العملية يف خمترب الفيزياء

 التوثيق طريقة. ٣

لوثيقة هي سجل لألحداث املاضية. ميكن أن تكون املستندات يف صورة  ا

كتابات أو صور أو أعمال ضخمة من شخص ما. الوثائق املوضحة يف هذه 

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

1112), hlm. 282. 
05

 P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2221), hlm. 23. 
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احلالة هي مجيع الوثائق املتعلقة بشؤون الطالب واملؤسسات العربية واملشرفني 

 5٢على اللغة العربية ومدرسي اللغة العربية.

 ائققحتليل احل طريقة.٦

 البحث بشكل منهجي لو بوجدان أن "حتليل احلقائق" هو عملية قال

واملالحظات امليدانية  جتميع البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت،

يف  53نتائجها لآلخرين. رسليوغريها، لذلك ميكن أن يفهم بسهولة، وميكن أن 

شكلة، قبل ان ناسوتيون "حتليل بدأت منذ صياغة وشرح امل قالهذا البحث 

 54حىت كتابة نتائج البحث. امليدان، وتستمر يف تغرق

الذى   من الطريقة ميلس وىربمان يف هذا البحث حتليل احلقائق الباحث استخدم

احلقائق و اثبات  احلقائق وعرضتقلي فهي عملية  كتابهيف    كتبها سوجيونا

 لى:تلكلها كما  التفسرياحلقائق. وأما 

 

 

                                                             
05 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 1112), hal. 312. 
03 Sugiyono, Metode Penelitian …….hal.144. 
04 Ibid., hal. 145. 
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  (Reduksi Data)  . .تقليل احلقائق۱

 الباحث، حيتاج أن يكتبها دقيقًة وتفصيلة. وتقوم كثرية امليداينواحلقائق من 

 اختصرذه العملية، هاحلقائق من خالل عملية تقليل احلقائق. ويف  حتليل

يد. الزئوقّسمها وترّكزىا وحبث موضوعها ونعطها فحذف  هّمةاملاحلقائق  الباحث

أن  الباحثعن احلقائق الىت تقليلها ويسهل على  وبذلك، فحضر الوصُف اجلليّ 

 55.تقوم بعملية مجع احلقائق التالية

 (Display data) . عرض احلقائق٢

احلقائق ىف شكل  عرضاحلقائق. ويقام  الباحثوبعد عملية التقليل، فتعرض 

أن يعرض  يف هذا البحث، 56وغريها.صنيف امل بنيوالصيغة وعلق  لّخصامل

فيسهل  ذاوهب من قبل. خيتارهاعن احلقائق الذى  لّخصااملالباحث ىف شكل 

 ة.أموريّة التالياملخيّطط  الباحث لفهم ماحدث و يستطيع أن

 

 

 
                                                             

00 Ibid., hal. 338. 
06 Ibid..., hal. 342. 
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 . االستنتاج۳

حد  كل مستمر أثناء وبعد مجع وعرض على  بش هو حتليل احلقائق يؤديها

 57.سواء

ية ملنهجوقد مت حتليل البيانات اليت مت مجعها من مراقبة األنشطة الطالبية ا

 الكيفية أو من خالل تسجيل البيانات اليت مت مجعها وفقا لألنشطة ةالوصفي

 الباحثقام  وباملثل. بطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربيةالتعليمية املتعلقة 

الكيفية  ةالوصفي املنهجيةاحلقائق املستمدة من املقابالت واملالحظات  بتحليل

التحليل ميكن أن تصف حال املدرس و تعليم  املتوقعة من هذا النتائج ثحبي

توسطة دار الفالح بنديل جايت كولون بصحيحة لطالب املدرسة امل العربية للغةا

 سومبارغمفول تولونج أجونج.

 قائقصحة احلال. تفتيش ٧

 ولةحمااليت وجدت من مكان البحث، وأما  قائقوحاول الباحث على احل

 ي:ه قائقالباحث يف صحة احل

 

                                                             
07 Ibid..., hal. 142. 
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 وراحلض مدة يلتطو . ۱

 وثوقةاملصار الباحث يف البحث العلمي أداة رئيسية يف مجع احلقائق 

 لىعفحسب، ولكن حتتاج  قصريور الباحث ليس يف وقت وحضوالصحيحة. 

درجة  ور الباحث لزيادةاحلضوقت طويل يف موقع البحث. ميكن تطويل أوقات 

 58تصديق احلقائق اجملموعة.

 ثابرة. ترقية امل٢

 وبذلكة الدقيقة والتوايّل . الحظباملأن مراجع  الباحثجتعل ي الذى ه 

مراجعًة  الباحثحقوقا نظمّيا. فيعمل  تكتباحلادثة أن  تيباحّق احلقائق وتر 

وصفّي احلقائق  الباحثأن تعطى  ذلك، وغريعن وجد صحيحا أو خطاء. 

 59الصحيحة والنظاّمى عن ما حلظ.

 . منهج التثليث۳

املرحلة ذة هيف  60.و مقارهناألتفتيش احلقائق  ي الذي نفع شيئا أخرىه

منهج التثليث مبصادر. منهج التثليث مبصادر اليت تستعل  الباحثستخدم ي

                                                             
05 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya,1112), 

hlm. 14 
09 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 1121), hlm. 312 
65 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian..., hlm. 331 
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 61صادر.املويراجع احلقائق الىت يعطى من خالل  احلقائق لتفتيش الصدقية

املصدر والطريقة. وجتري هذه الطريقة يف هذا البحث بأداء  التثليثية املختارة هي

 املقابلة واملالحظة والوثيقة، واملقارنة بني مصادر احلقائق. ارنة بني طريقةاملق

 . خطوات البحث۸

سة، هي: خطوة الدراأجرت هذه البحث مراحال. واما اخلطوات يف هذه 

العمل امليداين, خطوة العمل امليداين, خطوة حتليل احلقائق, وأما املراد ىف  قبل

 :خطوات البحث هي هذه

 امليدان خطوة قبل .۱

 فهي تعد الباحث تصميم البحث الذي حيتوي على خلفية البحث

 ل البحث ، وحتديد جدول البحث، حتديد أدوتحمسبابه، واألدب، وحتديد أو 

 البحث، و تصميم مجع احلقائق، وتصميم حتليل احلقائق، وتصميم معّدات الىت

 .ل، وتصميم عن تفتيش صحة احلقائقاحمليف  جتا حت

 :ة، الباحث أن يقوم بالنشاط كما يليىف هذه املرحل

 نّظم الباحث تصميم البحث (أ

                                                             
65 Sugiyono, Memahami Penelitian... , hlm. 211 
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 اختار مكان البحث (ب

 ّرب ميدان البحثج (ج

 اختار املخرب و نفعه (د

 استعد معّدات البحث (ه

 6٢.استعد خلقَي البحث (و

 خطوة العمل امليدان. ٢

وضوع بامل يسعى الباحث الستكشاف ومجع احلقائق اليت تسديد يف هذه اخلطوة،

مع أعداد ، والوثائق، واملقابلة البحث. ويستخدم الباحث تقنية املالحظة

الفوتوغرافية، والتسجيالت، ومالحظات ميدانية، وغري  األدوات فمنها الصور،

 :، فهيالرئيسيةأحوال  ذلك. ويقوم بثالثة

 يفهم الباحث خلفية البحث و تعديد الذاتى (أ

 ويدخل الباحث مكان البحث (ب

 63رتك الباحث عملية البحث مع مجع احلقائق.ويشج( 

                                                             
65 Ibid..., hal. 211 
63 Ibid..., hal.   537 
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 . خطوة حتليل احلقائق3

إىل أن حتليل احلقائق اليت مجعت، وبعد ذلك  يف هذه اخلطوةيسعى الباحث 

ينظم تلك احلقائق فيفرزها يف أمناط وترتيب و وحدة الوصف األساسي حىت 

حث يقوم جتدها املواضع وصياغة فرضية العملية. يف هذا البحث العلمي، البا

 لية تقليل احلقائق و عرض احلقائقعملية حتليل احلقائق ما ذكر فهي عم

 وادإستنتاج.

 

 

 

 

 

 

 

 


