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 الباب الثالث 

 منهجية البحث

 هصميموت مدخل البحث .أ 

إن مدخل البحث ادلستخدم يف  ،ةها الباحثتبناًء على ادلشكالت اليت وصف

الذي يهدف إذل فهم  ادلدخلىو ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. ادلدخل الكيفي 

الدافع و اإلدراك و الظواىر حول ما يتعرض لو موضوعات البحث ادلثال السلوك 

يف سياق طبيعي  ،بشكل كلي وبواسطة األوصاف يف شكل كلمات ولغة الفعل إخلو 

أن ادلدخل  وفقا لبودغان واتيلور 1.وابستخدام الطرق الطبيعية ادلختلفة خاص

ىو إجراء حبثي ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو كتاابت من الكيفي 

 2أشخاص وسلوك ميكن مالحظتو.

نوع  حث فهو تصميم الوصفي. البحث الوصفي ىووأما تصميم ىذا الب

دون أي عالج  البحث الذي يقدم وصًفا للموقف بشكل واضح قدر اإلمكان

، ال يستخدم البحث الوصفي فرضيات حىت ال يصوغ بشكل عام .اليحث ئنللكا

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

2015), hlm. 6. 
2
 Margon, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 36. 
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 اليت البحث طريقة وفقا لسوكردي ذكر أن البحث الوصفي ىو 3فرضيات. البحث

 هبدف وذلك عليو، ىو دلا وفقا الدراسة قيد ادلوضوع أو الكائن وصف حتاول

 4.ادلناسبة راسة الد قيد الكائن وخصائص احلقائق منهجي وصف

الوصفي سيحصل على بياانت يف شكل كلمات  الكيفيوابلتارل فإن البحث 

صال البياانت من وليس يف شكل التعرض لألرقام. ادلوقف بشكل واضح حبث  ُيح

 تشكالميكن أن يوصف م ،وابلتارل اليت يوصفها ابلتفصيل. حىت اكتشاف النتائج

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك  اللغة العربية يف كالمال ةم مهار يتعل

 مبزيد من التفصيل والعمق.

 مكان البحث .ب 

إن مكان البحث ادلخًت ىو "ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو 

ترصلاليك". و أسباب اختيار الباحثة ىذه ادلدرسة مكاان للبحث ترجع إذل ثلثة 

 أمور: 

حتت  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك ىي إحدى ادلدارسى .1

تنفذ ثالثة اكو ترصلاليك اليت ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة رادين ف رعاية

                                                             
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 254. 
4
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 162. 
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واحدة  ،تعليم اللغةتطبيق باحلديث  ادلعهد ادلنهجإحدى منهم  مناىج تعليمية

 منها ىي اللغة العربية.

تعليم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك مهم ألّن  .2

 يستعمل التالميذ اللغة العربية حُت يف ادلعهد.

 الثانويةىي واحدة من ادلدارس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك  .3

 .ترصلاليكقادرة على ادلنافسة مع ادلؤسسات التعليمية األخرى يف 

 حضور الباحثة .ج 

، يعترب ادلدخل الكيفيوىو  بحثادلستخدم يف ىذه ال لمدخل البحثوفًقا ل

كأداة نشطة ألن   ةمهًما ومطلواًب على النحو األمثل. يشار الباحث ةالباحث حضور

 ىو األداة الرئيسية يف التقاط ادلعٌت ويف كأداة جلمع البياانت لبحثيف ىذه ا ةالباحث

   5.أيضا

أدوات  ةتاج الباحثحت بل، بحثكأداة رئيسية يف ىذه ال  ةكما دور الباحث

اثئق أنشطة ادلدارس وجداول الدروس ميكن أن تدعم ىذا البحث مثل و اليت أخرى 

الواثئق والكتب ادلدرسية وأدوات التعلم وما إذل ذلك ذات الصلة هبذا البحث. 

 مهم و مطلوب يف ىذا اجملال وحضور الباحثةستخدمة ادلداعمة الداة ادلذكور ىو األ
                                                             

5
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitioan Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm. 168. 
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لذلك ، جيب أن . ذا البحثيف ى ةكامل  ةمراقبك ةألن الباحث كيفييف البحث ال

الذي يشًتك ة كامل  ةمراقبك  بصرف النظر. من مصادر البحث ةالباحثحضور  عرفي

ومن ادلسؤول عن فتقوم الباحثة أيضا جبامع احلقايق و زللل احلقايق و  ،نيف ادليدا

 .تقدمي ىذه النتيجة البحث

مرات وحضرت الباحثة يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك 

 الباحثة كما يلي: تار لتناول احلقائق، وحت

سبتمرب  12 ادلقابلة مع األستاذ مفتاح العارف )ادلدير ادلدرسة(، التاريخ .1

 م.2119

 12 التاريخادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك،  الوثيقة يفلتناول  .2

 م.2119سبتمرب 

 12 التاريخادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك، الوثيقة  لتناول .3

 م.2119سبتمرب 

سبتمرب  16 (، التاريخعلم اللغة العربية)ادل زين العابدادلقابلة مع األستاذ  .4

 م.2119

سبتمرب  16ترصلاليك، ادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو  ادلالحضة يف .5

 م.2119
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 م.2119سبتمرب  16 التاريخ، سابقة اخلطابة العربيةادل الوثيقة لتناول .6

 م.2119سبتمرب  16 التاريخمن األستاذ زين العابد،  الوثيقة لتناول .7

 م.2119سبتمرب  19، التاريخ الطبيع ادلالحضة يف الصف العاشر .8

 م.2119سبتمرب  19 التاريخ الطبيع، الوثيقة يف الصف العاشر لتناول .9

 م.2119سبتمرب  21، التاريخ اإلجتماعي العاشر ادلالحضة يف الصف .11

 م.2119سبتمرب  21 التاريخاإلجتماعي،  الصف العاشرالوثيقة يف  لتناول .11

 م.2119سبتمرب  21أبنشطة احملدثة، التاريخ الوثيقة  لتناول .12

 م.2119سبتمرب  21النحوى و الصرف، التاريخ تعميق بالوثيقة  لتناول .13

سبتمرب  21 (، التاريخطالبة للصف العاشر)ال أبريلياو  يشةسيفتا عمع  ادلقبلة .14

 م.2119

 م.2119سبتمرب  21أبنشطة اإلتقان ادلفردات، التاريخ الوثيقة  لتناول .15

 مصادر احلقايق .د 

و من صلحت مصدر أو موضوع يى ثحلبا ذاى يف احلقائق مصادر من فهومادل

 القول ميكن أو 7.البياانتو من تنال موضوع أركون عند احلقائق مصادر 6.احلقائق

                                                             
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineke 

Cipta, 2013), hlm. 120. 
7
 Ibid.., hlm. 109. 
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 احلقائق مصدر و 8.كتبتها من البد الىت مظاىر عن البياانت يى احلقائق إن

 الشحص وأفعل( االقوال( لفوظةادل األشياء على يتكون الكيفي البحث يف الرئيسية

 توافق الىت احلصاين البياانت و الغياب كثف و الرسائل فيها اليت الثانوى البياانت و

 البياانت جامع إذل البياانت تعطى اليت احلقائق مصادر أي 9.البحث مسائل على

 :كمايلى فهو البحث ىذا يف الرئيسية احلقائق مصادر يكون الذي وأما 11.مباشر

 الرئيسية احلقائق مصادر .1

 مصادر من رامبا حتصل اليت احلقائق ىي الرئيسية احلقائق مصادر إن

 ىي الرئيسية احلقائق مصادر .البحث موضوع أو البحث زلل يف األوذل

 أو ادلشاىدة حاصل مثل الشخص من األول ادلصدر من احملصولة ادلعلومات

 البياانت تعطي اليت احلقائق مصادر أي 11.الباحث فيو يعمل الذي اإلستفتاء

 يف الرئيسية احلقائق مصادر يكون الذي وأما 12.مباشرة البياانت جامع إذل

 :فهو البحث ىذا

 
                                                             

8 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis(Tulungagung:P3M, 0222), hlm. 26. 
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 157. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm. 225. 
11

 Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 42 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 225. 
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 رئس ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك. .(أ 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين  مدرس اللغة العربية للصف العاشر.(ب 

 فاكو ترصلاليك.

الطالب أو الطالبات للصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة  .(ج 

 رادين فاكو ترصلاليك.

 الثنائية احلقائق مصادر .2

 غَت من الباحثة حتصلها اليت احلقائق ىو الثنائي احلقائق مصادر كانت

 حتصلو ما مثل وذلك .مباشرا البحث موضوع من ليس أو أعمالو نتيجة

 الذي وأما 13.األخرى الصادرات و البياانت و اإلحصاء، شؤون من الباحثة

 :فهو البحث ىذا يف الثنائي احلقائق مصادر يكون

 احلال ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك. .(أ 

 ترصلاليك.يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو  اذليكل التنظيمي.(ب 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين  أبمساء ادلعلمُت وادلوظفُتقائمة  .(ج 

 فاكو ترصلاليك.

 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك. قائمة الطالب .(د 

                                                             
13

 Ibid., hlm.16. 
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صف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو التعلم يف ال الوثيقة .(ه 

 ترصلاليك.

مدير ادلدرسة ومدرس اللغة العربية والطالب أو ادلقابلة مع  الوثيقة .(و 

 الطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك.

 مجع احلقايقطريقة  .ه 

من  احلقايق جلمع ةستخدم الباحثالذي تطرق الىي  احلقايقمجع  طريقة

 احلقايقللحصول على  .14صاحلال احلقايق سلتلفة للحصول على  احلقايقمصادر 

 :كما ايرل احلقايقمجع  طريقة ةستخدم الباحثتصاحل، ال

 ادلقابلة .1

، تستخدم الباحثة ادلقابالت ادلتعمقة وىي ادلقابالت يف ىذه البحث

ادلتعمقة مع ادلخربين كجهد للعثور على جتارب ادلخربين دلوضوع معُت أو 

اذل مدير ادلدرسة  الباحثة ادلقابالت ادلتعمقةيقدم  15.موقف قيد الدراسة

ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة  ومدرس اللغة العربية و الطالب أو الطالبات يف

وضح موقف وحالة موضوع ي أن ميكن ،رادين فاكو ترصلاليك. هبذه الطريقة

 اليت مت احلصول عليها. قايقحلالستكمال ا ستخدمأن يالبحث، وميكن 
                                                             

14 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 52. 
15 Rulam Ahmadi, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Negeri 

Malang Press, 2005) hlm. 71. 
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 ادلالحضة .2

بشكل منهجي ومنطقي  تسجيلو الحظة م مالحظة ميكن أن يفسر على

أدوات أو  ةستخدم الباحثت 16وموضوعي وعقالين عن الظواىر قيد الدراسة.

لنشاط أو إذل مكان ا ةالباحث يتأت ادلردالحظة ادلشاركُت بشكل سل،ي، ادلأنواع 

 17.، لكنهم ال يشاركون يف النشاطالشخص الذي تتم مراقبتو

إلجراء البحوث مباشرة تستخدم الباحثة ىذه الطريقة ألهنا تسهل 

هتدف . ابحلضور يف موقع البحث ودتراقب الظواىر اليت حتدث يف ىذا اجملال

ادلدرسة ىذه الطريقة دلالحظة كيفية عملية تعليم مهارة الكالم اللغة العربية يف 

وادلشكالت واحللول ذلذه ادلشكالت  الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك

 ادلدرسة وادلعلمُت والطالب وكذلك البياانت األخرى. مبراقبة األنشطة مدير

 الوثيقة .3

قة ىي طريقة جلمع احلقايق عن طريق عرض أو تسجيل تقرير متوفر يالوث

 18أو دراسة ادلالحظات اذلامة اليت ذلا عالقة مع موضوع البحث. ابلفعل

وعندى أركونتو ىي طريقة أخد البياانت بوسيلة االطالع على األشياء ادلكتوبة 

                                                             
16 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 2012),  hlm. 230. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 226. 
18

 Tanzeh, Pengantar Metode..., hlm. 66. 
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مثل الكتب واجملالت والوثيقة والقنون والذكرايت واحملصولة من اإلجتماع 

اليت ميكن أن يستعمل يف  قةئالواثوأما  19والذكرايت اليومية وما أشبو ذلك.

 كما ايرل:ىذا البحث  

 الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك.ادلدرسة التاريخ عن أتتيس  .(أ 

 احلال ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك. .(ب 

 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك. اذليكل التنظيمي .(ج 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو  قائمة أبمساء ادلعلمُت وادلوظفُت .(د 

 ترصلاليك.

 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك. قائمة الطالب .(ه 

صف العاشر ابدلدرسة الثانوية يف ال ومشكالتو التعلم الوثيقة عملية .(و 

 اإلسالمسة رادين فاكو ترصلاليك.

ادلقابلة مع مدير ادلدرسة ومدرس اللغة العربية والطالب أو  الوثيقة .(ز 

 اكو ترصلاليك.الطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمسة رادين ف

 

                                                             
19 Suharmi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 231. 
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 طريقة حتليل احلقايق .و 

 ستخدمة للحد من البياانت اليت متطريقة حتليل احلقائق ىي العملية ادل

من البحوث النوعية اليت مت احلصول عليها حىت ىي األاايء اليت حتتاج  احلصول عليها

نشاط لتنظيمو وفرزه وجتميعو ىو  حتليل احلقائق ،احلقيقة 21إليها أو رلرد األساسية.

حلصول على النتيجة بناًء على الًتكيز أو ادلشكلة اليت جيب  ورمزه/ تصنيفو وتصنيفو

 عادة مبعثرة ومتداخلةالكيفي اليت تكون  احلقائق ،من األنشطة. اإلجابة عليها

 21.لفهمها بسهولةتستطيع أن تباسط 

قد  .ةقيوالوث لةوادلقاب ةادلالحظاحملصول من  احلقائقىو  احلقائقادلرد من 

 للعثوراحملصول وحتلل  احلقائقة مث جتمع قيوالوث لةوادلقاب ةادلالحظلت الباحثة فع

 .ةركيز البحوث اليت أجراىا الباحثالنتائج بناء على ت

 و ىي: ،تستعمها الباحثة على ثالثة ادلراحل طريقة حتليل احلقائقكان 

 احلقائق تنقيص .1

 ةادلالحظة وادلقابل، وىي احلقائق مجعطرق  بحث ثالثةتستخدم ىذه ال

. جتمع اليت حتتاج  قائقحتصل الباحثةكثَت من احل ،ة. من ىذا الطرققيوالوث

                                                             
20

 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran Dan 

Pembelajaran bahasa, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 180. 
21

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hlm. 209. 
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اليت حصل  احلقائقألن الكثَت من الباحثة احلقائق واحدا بتسجيلها تفصيال. 

 .احلقائق تنقيصمن خالل  احلقائقتحليل ل ةتاج الباحثحت، ةالباحث

واختيار األشياء الرئيسية اليت تركز تلخيص ، ىو  احلقائق تنقيصادلرد من 

وابلتارل،  توفر احلقائق  على األشياء ادلهمة ، والبحث عن السمات واألمناط.

ادلنقيص صورة أوضح ، وتسهل على الباحثة القيام مبزيد من مجع احلقائق ، 

عملية تفكَت حساسة تتطلب ىو  احلقائق تنقيص وتبحث عنها إذا لزم األمر.

مع األصدقاء دتكن أن تناقش  ،للباحثة اجلدجية وعمق البصَتة.الذكاء واتساع 

رؤى فتتطور  ،. ابدلناقشةاحلقائق يف تنقيص أو اآلخرين الذين يعتربون خرباء

اليت ذلا نتائج قيمة كبَتة والتنمية ة حىت تستطيع أن تنقص احلقائق الباحث

ويصنف  شكاًل من أشكال التحليل الذي يشحذىو  احلقائق تنقيص. النظرية

صل على حىت ُيويوجو ويتجاىل احلقائق غَت الضرورية وينظم احلقائق 

 22االستنتاجات النهائية والتحقق منها.

 احلقائق تقدمي .2

 احلقائق تقدمي. احلقائق تنقيصنتائج  ةقدم الباحثت ،احلقائق تنقيصبعد 

يف شكل وصف موجز ، والعالقة بُت  احلقائقعرض يف البحث الكيفي ىو 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cv, 2009), 

hal. 247. 



85 
 

طط للعمل التارل بناًء على فيسهل لفهم ما ُيدث وخي ،احلقائق تقدميب. الفئات

عند األول مازال  تفصيال احلقائق تنقيصنتائج وابلتارل ، يقدم  23.فهمو ما

  العادلية ميكن أن تكون حتديدا. احلقائق

 احلقائق صاستخال .3

ىي استخالص النتائج والتحقق  كيفيال احلقائقالثالثة يف حتليل  طريقةال

وسوف يتغَت إذا دل يتم العثور  االستنتاجات األولية ادلقدمة ال تزال مؤقتة. نهام

ولكن إذا كانت  .احلقائقعلى أدلة قوية لدعم ادلرحلة التالية من مجع 

ومة أبدلة صحيحة ومتناسقة مدع نتاجات ادلطروحة يف مرحلة مبكرةاالست

االستنتاجات ادلطروحة ىي ، فإن احلقائقإذل احلقل جلمع  ةعود الباحثتعندما 

قد تكون  كيفيفإن االستنتاجات يف البحث ال وابلتارل ، استنتاجات موثوقة.

ألنو   جتب  تصيغها من البداية، ولكن رمبا العلى صياغة ادلشكلة اليتأم جتب 

ال تزال مؤقتة  كيفيوتركيبات ادلشكلة يف البحث الكما ذكر أن ادلشكالت 

 24.دليدانوسوف تتطور بعد البحث يف ا

 

                                                             
23 Ibid., hlm. 249. 
24

 Ibid., hlm. 252. 
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 تفتيش صحة احلقايق .ز 

 عنو تاليت أبلغ احلقايقاليت ال ختتلف بُت  احلقايقىي  الصحيح احلقايق

جيب أن  ،وبعبارة أخرى 25اليت حتدث ابلفعل على كائن البحث. احلقايق و ةالباحث

قيمة اجلدارة ابلثقة وميكن للباحث أن يتحمل مسؤولية حبثو إلقناع اجلمهور  ايكون 

كشكل من  تفتيش صحة احلقايق لذلك ، يلزم أبنو ميكن حساب نتائج حبثو.

اليت مت تقدميها حىت ميكن إعالن صحة  احلقايق عن ةأشكال مساءلة الباحث

قابلية و  مصداقيةصاحلًا إذا كان لديو درجة من  كيفيترب البحث اليحع. احلقايق

 26كما ايرل:  كيفية زايدة ثقتووأما مفهوم و   .يقُت و اعتماديةو 

 مصداقية .1

، واليت توضح مدى مجعها قداليت  احلقايقلصحة  تنقيسادلصداقية ىي 

من  احلقايقتحقق من مصداقية ت مالءمة مفهوم الباحثُت لنتائج البحوث.

ىناك طرق لزايدة . صول عليها من مصادر سلتلفةُياليت  احلقايقخالل اكتمال 

، بحثادلستخدمة يف ىذه ال كيفيالبحث ال احلقايقحول  احلقايقمصداقية 

 :من بُت أمور أخرى

 
                                                             

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

Alfabeta, 2011), hlm. 162. 
26

 Ibid., hlm.  461-471  
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 البحث تطويل .(أ 

مرة  ثةالباح تإذا جاء لكيفيمن الصعب تصديق نتائج البحث ا

خالل النهار ىو  على الرغم من ذريعة أنو واحدة فقط إذل ىذا اجملال.

على  ةب الباحثقايق. جتاحل الوقت مضغوط ومجع أكرب قدر شلكن من

مرة واحدة فقط ، فسيكون من الصعب  تإذا حضر  األهن البحث تطويل

 تطويليسمح  احلصول على الروابط والكيمياء / التواصل مع ادلخربين.

وتثق  انفتاًحالتصبح مألوفة وأكثر ادلخربين و  ةابلعالقة بُت الباحث البحث

أن لومات بعد اآلن ، وميكن يف بعضهما البعض حىت ال يتم إخفاء أي مع

ابلعالقة بُت  البحث تطويليسمح  على بياانت كاملة.للباحث ل صُي

وأكثر انفتاًحا ، وتثق يف بعضهما البعض  مألوفةو لتصبح ادلخربين و  ةالباحث

احلصول على  ةاحثحىت ال يتم إخفاء أي معلومات بعد اآلن ، وميكن للب

  بياانت كاملة.

 ثابرةترقية ادل .(ب 

ثب وبشكل مستمر. هبذه بكيعٍت جعل ادلالحظات  ثابرةًتقية ادلب

، سيتم احلصول على يقُت البياانت وتسلسل األحداث بشكل الطريقة

 ةالباحثكون ت ب أنجتمبعٌت آخر، عند إجراء البحوث ،  هنائي ومنهجي.
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حريصُت على حفر أكرب قدر شلكن من البياانت للحصول على البياانت 

 .الفعلية

 التثليثي نهجادل .(ج 

أو وقت بطرق من مصادر سلتلفة  احلقايق التثليث ىو فحص

، اثنُت من التثليثيف ىذا البحث  تفتيش صحة احلقايق . تستخدمسلتلف

 ومها:

 تثليث ادلصدر (1

من مصادر  قايقىو من خالل البحث عن احل تثليث ادلصدر

وجهات النظر اليت ىي نفسها، واليت ىي  ،سلتلفة مث وصفها وتصنيفها

مث حتليلها وإنتاج  سلتلفة، واليت ىي زلددة من ىذه ادلصادر.

ومعلم  ادلدرسة ىي مدير بحثيف ىذه ال قايقاستنتاجات. مصادر احل

 اللغة العربية والطالب.

 

 27ادلتنوغة درادلصابتثليث ال 3.1 تالصورة البياان

                                                             
27 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Rawamangun, 2014), hlm. 396. 

 ادلقابلة
 أ

 ج

 ب
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 طريقةتثليث ال (1

ادلختلف  قايقىو استخدام تقنيات مجع احلطريقة تثليث ال

اليت يتم تنفيذىا دلصدر البياانت. التقنيات ادلستخدمة يف ىذه 

 والواثئق. ةىي ادلالحظة وادلقابل بحثال

 

 

 

 28طرق ادلتنوغةلابتثليث ال 3.2 البياانت الصورة

 قابلية .2

إذل أي مدى ميكن تطبيق نتائج ىذه  ،يتعلق بنتائج البحوث قابلية

للحصول على درجة عالية من قابلية  أو استخدامها يف مواقف أخرى.البحث 

النقل يعتمد على قدرة الباحثُت على التقاط ادلعاين األساسية لنتائج حبثهم 

 29االنعكاسات والتحليالت النقدية ادلوضحة يف ادلناقشات البحثية.وإجراء 

                                                             
28 Ibid., hlm. 396. 
29

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian..., hlm. 174. 

 ادلصادر احلقايق

قبلةادل  

الحضةادل  

وثيقةال  
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قوم توتطبيقها يف مكان آخر، س بحثحبيث ميكن للقارئ فهم نتائج ىذه ال

 بعمل تقرير حبثي مفصل وواضح ومنهجي وموثوق بو. ةالباحث

 اعتمادية .3

مع ادلخرب كمصدر والتقنية اليت  حقايقاختبار االعتمادية ىو اختبار لل

جيراء ىذا االختبار بطريق مراجعة  31.ذىا سواء أظهرت عقالنية عالية أم الاخت

جيراء التدقيق من قبل مستقل أو مشرف دلراجعة  عملية البحث أبكملها.

للمشكلة ، دخول  ةكيفية حتديد الباحث النشاط للباحثة يف إجراء البحوث.

، قايقصحة احل ، اختبارقايق، إجراء حتليل احلقايقاحلقل ، حتديد مصدر احل

ىو  مفوض لتنفيذ عملية التدقيق ،بحثيف ىذه ال وإجراء االستنتاجات.

  كمشرف األحباث.األستاذ نورايين ادلاجستَت  

 يقُت .4

احلقيقة  احملصول عليها ميكن أن يتتبعها قايقأن احلىي  قابلية التحقق

يشبو  31.ومصدر ادلعلومات واضح. التأكيد يتعلق مبوضوعية نتائج البحث

الفرق إذا   حبيث ميكن إجراء االختبار مًعا. اليقُتتقريًبا اختبار  عتماديةاال

 ،يحثية اليت مت دتريرىا أثناء الكانت مراجعة االعتمادية هتدف إذل تقييم العمل

                                                             
30 Ibid., hlm. 166. 
31

 Ibid., hlm. 167. 
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مراجعة اليقُت ىو التأكد من العالقة ادلتبادلة بُت احلقايق وادلعلومات والتفسَت 

م من ادلواد واحلقايق اليت مت احلصول عليها من على النحو ادلبُت يف التقرير وبدع

مًعا من األستاذ نورايين  راجعة اليقُتادل و راجعة االعتماديةجيراء ىذه ادل ادليدان.

 .كمشرف األحباثادلاجستَت  

 البحث خطوات .ح 

 وأما خطوات البحث يف ىذا البحث الكيفي تكون من ادلراحل ىي:

 مرحلة قبل ادليدان .1

 تصميم البحث.تنّظم الباحثة  ( أ

 .يدانادل الباحثة ختتار ( ب

 .البحث بتصريح الباحثة هتتمّ ج( 

 .يدانادل روتقدّ  يدانادل عن الباحثة تستعلمد( 

 و.وتنتف خربادل الباحثة ختتاره( 

 .البحث أداوات الباحثة تستعدّ و( 

 .يدانادل يف البحث القخأ الباحثة تستعدّ ز( 
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 مرحلة ادليدان .2

 الذاتفهم خلفية البحث وإعداد  ( أ

 دخول احلقل ( ب

 32ادلشاركة أثناء مجع البياانت ( ج

 حتليل احلقائقمرحلة  .3

 .احلقائق تنقيص ( أ

 .احلقائق تقدمي ( ب

 33.اخلالصةج( 

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

2017), 127-147. 
33 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 

30. 


