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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 املدخل ونوع البحث .أ 

 يهدف الذي الكيفيادلستخدم يف ىذا البحث فهو ادلدخل  البحث مدخل

زبطيط الدراسي وتطبيقو يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام  عن الوصف لنيل

ة يف ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالميّ  للطالب مث تقوميهاابألمثلة  تدريباتطريقة ال

 م.9109/9191يف الّصف الثامن للعام الدراسي  احلكومّية األوىل تولونج أجونج

 األقوال يى و الوصفية احلقائق ينتج الذي البحث وى الكيفي ابلبحث رادادل

وعرفو  0.وحده عنو بحوثادل من مالحظتها من يتمكن اليت لوكالس و الكتابة أو

ر حول ما الذي يهدف إىل فهم الظواى البحث وى الكيفي البحث إن آخر بقولو

، يتعرض لو موضوعات البحث، على سبيل ادلثال السلوك، اإلدراك، الدافع

كلية وبصورة وصفية يف شكل كلمات ولغة يف سياق   اإلجراءات وغريىا بطريقة

 9طبيعي خاص واستخدام األساليب العلمية ادلختلفة.
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يهه عن األنوا  األخر  من البحث، أي البيةة لو خصائص سب كيفىالبحث ال

، نظرايت من ستقرائية، ربليل البياانت اإلكيفىالطبيعية، البشر كأداة، الطرق ال

ثر اىتماًما ابلعملية من النتيجة، ىناك ، أكوصفية ،(Grounded Theory)أسفل 

، يتم قؤقتة، التصاميم ادلوجود معايري خاصة للصحة البياانت، حدود ربددىا الًتكيه

 3التفاوض على نتائج البحث واالتفاق عليها مًعا.

 البحث أن Suryabrataورأ   ما نو  ىذا البحث فهو البحث الوصفى.و أ

 عن ةقوصاد واقعية منظمة بطريقة احلس طريق عن يتم الذي البحث وى الوصفي

 الذي البحث وى الوصفي والبحث 4.عينةادل الدائرة أو اجملتمع وصفات رادلظاى

 5.احلقائق على ااعتماد( ائلادلس) شكالتادل حل عن والتعبري التصوير إىل عييس

 6:منها خصائص الوصفي للبحث أن Winaryo Surakhmad ويقوم

 ادلتأخرة ائلادلس ويف األايم ذهى يف اجلارية شكالتادل حل يف كيهالًت  .0

 مت عنها، البيان بعد يتأي و اجملموعة، احلقائق تنظيم من البداية .9

 .ليلهارب
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ابستخدام طريقة  تتعلق اليت احلقائق عن بحثادل ذهى يف الباحثة تحبث مث

يف ادلدرسة ادلتوسطّة  للطالبيف تعليم قواعد اللغة العربية ابألمثلة التدريبات 

يف الّصف الثامن للعام الدراسي  ة احلكومّية األوىل تولونج أجونجاإلسالميّ 

 م.9109/9191

 حضور الباحثة .ب 

إن الباحثة تشًتك ىف ىذا البحث العلمى إشًتاكا فعليا ىف مكان البحث. 

وربليلها وتفسريىا وكذالك  قائقادلخططة وادلنفذة وجلمع احلوتكون الباحثة ك

البحث ميكن ذلا أن  مكانىل إو كان حضور الباحثة  7لكتابة البحث العلمى.

ني ويتمكن ذلا نيل احلقائق من رجادلباشرة، وابدلقابلة مع ادلستختقوم ابدلالحظة 

 .دة فيوو ادلوج يقةلوثا

 ىااليت أجرىا نفسها إبعتبار  قائقالباحثة يف عملية مجع احل رتلقد حض

 البحث مكان اىل الباحثة حضور وتكون. ا البحثاألداة الرئيسة يف ىذ

ابستخدام طريقة  تعليم قواعد اللغة العربيةعلى  التامة( راقبةادل) الحظةكادل

ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالمّية احلكومّية األوىل تولونج  لطالب ابألمثلة التدريبات

 البحث ذام. ويف ى9109/9191يف الّصف الثامن للعام الدراسي  أجونج

                                                           
7
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و  لكتابة كأدوات والكراسات القلم مثل الكتابة أدوات الباحثة فيد، تستالكيفي

 يف مكان البحث. احلقائقمجع 

 مكان البحث .ج 

ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالمّية ىو  البحث ذاى يف تارادلخ البحث مكان

 ألداء مكان لتكون ادلدرسة ذهى الباحثة اختارتاحلكومّية األوىل تولونج أجونج. 

 :مكاان ىي درسةادل ذهى اختيار أسباب وأما. البحث

 وكان أجونج، تولونج يف ةشهور ادل ادلدرسة إحد ىذه ادلدرسة ىي  إن .0

 .العامة واصالتدب إليها لوصول الباحثة هلتس حيث تيجيااإستًت  مواقعها

 ابألمثلة تدريباتالقواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة  تعليمعن تكون فيها  .9

عن تعليم قواعد اللغة  يبحث الذي البحث الباحثة دبوضو  الذ  يتعلق

ادلدرسة ادلتوسطّة  طالبل ابألمثلة العربية ابستخدام طريقة تدريبات

يف الّصف الثامن للعام الدراسي  اإلسالمّية احلكومّية األوىل تولونج أجونج

 م.9109/9191

عدد الحيصى من اإلجنازات اليت يدعمها الطالب أسبلك على  ىذه ادلدرسة .3

 ةاللغة العربييف 
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 اقاق مصادر احل .د 

مجيع احلقائق اليت تتكون فيها من كل أشياء ىي   قائقمن مصادر احل رادادل

و أما من ادلرد اآلخر  8احلقيقة، و شيأ رلردا، واحلوادث إما بصفة الكيفي والكمي.

ادلستخدم  قائقوأما مصادر احل 9دبصادر احلقائق ىي موضو  حيصل منو احلقائق.

 فهي نوعان : البحث اىف ىذ

 األساسيةاحلقائق مصادر  .0

 من األوىل صدرادل من احملصولة قائقاحل يى األساسية احلقائق مصادر

 01.البحث فيو عملي الذي اءتستفاإل أو دةادلشاى حاصل مثل صالشخ

 :يلى كما فهي البحث ذاى يف األساسية احلقائق مصادر يكون الذي وأما

 مدّرسة اللغة العربية يف الصف الثامن . أ

قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة تعليم  عن احلقائق لنيل

قواعد اللغة العربية و تطبيق التخطيط الدراسي يف تعليم  تدريباتال

ادلدرسة ادلتوسطّة  طالبمث تقوميها ل تدريباتالابستخدام طريقة 
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يف الّصف الثامن للعام  اإلسالمّية احلكومّية األوىل تولونج أجونج

 م.9109/9191الدراسي 

 الطالب يف الصف الثامن . ب

قواعد اللغة يف تعليم  تدريباتالستخدام طريقة إلا عن احلقائق لنيل

اإلسالمّية احلكومّية يف ادلدرسة ادلتوسطّة  طالب الّصف الثامنل العربية

 .األوىل تولونج أجونج

 يةائنالث احلقائق مصادر .9

 من الباحث صلهاحي اليت احلقائق فهي يةائنالث احلقائق مصادر أما

 شقؤون من الباحثة ربصلو ما مثل وذلك. مباشرا غري بطريقة عنو بحوثادل

 00.األخر  صادراتوادل واحلقائق اإلحصاء،

مثل  األنشطة واألرشيف ،الوثيقة من يةائنالث احلقائق تتكون أن وميكن

 .ويطالعها يعاجلها مث دمهااستخ للباحثة كنسب اليتربطيط الدراسي 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 62 
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 احلاقاق طرياقة مجع  .ه 

 قائقدلعتربة للحصول على احلىو اإلجراءت ادلنتظمة ا احلقائق كان مجع

البحث فهي  ىذا ىف  احلقائقالباحثة جلمع  خدامتوأما الطرق الىت است 09.احملتاجة

 : ما يليك

 ادلالحظة .0

 03ىي أسلوب ذبرأ دبشاىدة قيقًا والتسجيل تظمياً. ادلالحظةطريقة 

 اليت امصادرى من احلقائق إلطال  تعملةادلالحظة مس طريقة أناآلخر  ورأ 

 04.جالتوالس والصوار واألشياء األمكنة أو واحملاوالت الواثئق يف تتمثل

ادلتعلقة ابستخدام طريقة  قائقلطلب احللباحثة ىذه الطريقة وتستخدم ا

 مث تقومي بية وسلوك ادلعلم والطلبة فيهاتدريبات يف تعليم قواعد اللغة العر ال

 ها.تعليم

 ادلقابلة .9

 دثةزل بوسيلة احلقائق مجع على للحصول الطرق احد  يى قابلةادل

( الباحث) ائلالس بني تقع الطريقة ذهوى. البحث موضو  مع ورةوزل
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14
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الذي ميكن الباحث من إجابة  قائقادلقابلة ىي طريقة جلمع احل 05.واجمليب

تساؤالت البحث أو اختبار فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحث للبحوث 

وجها بوجو بغرض طرح عدد من األسةلة من قبل الباحث واإلجابة عليها 

من قبل ادلبحوث أو يقال أهنا أسلوب طلب البياانت أبسلوب احلوار 

 .06والتساؤل بني الباحث والفاعل أو اخلبري

قواعد اللغة ابلتعليم ادلتعلقة ادلقابلة يف ىذا البحث عن احلقائق  ر وذب

تطبيق زبطيط الدراسيها وكيف و   ابألمثلةتدريبات الابستخدام طريقة العربية 

 ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالمّية احلكومّية األوىل تولونج أجونج تقوميها لطالب

 سةدة كمدرّ يس سعاطرة أنأستاذة ف إىل الباحثة ادلقابلة. يف الصف الثامن

قواعد اللغة يف تعليم ابألمثلة اليت استخدام طريقة التدريبات اللغة العربية 

ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالمّية احلكومّية األوىل يف الصف الثامن يف العربية 

قواعد اللغة  تعلم اليت الثامن الصف الطالب مع مقابلة مث .تولونج أجونج

 .تدريباتالابستخدام طريقة العربية 

 

 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian...., hlm. 217 
16
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 وثيقةال .3

ادلتعلقة ابألمور أو ادلتغري ادلكتوبة  قائقىي البحث عن احل وثيقةالطريقة 

من ادلذكرات، والتصوير، والكتب، واجلريدة، واجمللة، والتذكارية، والكتابة 

واحلقائق ادلوجودة من  07احملصولة من االحتفال الرمسى، واجلدول، وغريىا.

ادلدرسة وخطواط  إقامة عن لتأسيس التاريخ الوثيقة احلقائقالوثيقة منها : 

قواعد اللغة العربية ابستخدام بتعليم  تتعلق اليتالدراسي والكتب وغريىا 

ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالمّية  طالبمث تقوميها لابألمثلة  تدريباتالطريقة 

يف الّصف الثامن للعام الدراسي  احلكومّية األوىل تولونج أجونج

 يف العملية، راجعةابدل الواجب كل يهتم أن وجب. م9109/9191

 ارشادات يى تعملةادلس واألدوات مهمة، راجعةادل ذهى على اإلطال 

 .للوثيقة

 اقاق طرياقة حتليل احل .و 

 إىل غرضا هاومجع وترتيبها احلقائق طالعةدل عملياتقائق ىو تحليل احلادلراد ب

عملية  08.البحث كنتيجة نظرية أو خالصة يكون أن إىلالعملى  اإلفًتاض أتليف

ربليل احلقائق تبدأ إبطال  مجيع احلقائق احملصولة من عدة ادلصادر مثل ادلقابلة، 
                                                           
17

 Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 221    
18

 Muhammad Tholchah Hasan dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2001), hlm. 262 
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الرمسية، والسوم، والصوار وادلشاىدة، ومذكرات ادليدان، ووثيقة الفرد، والوثيقة 

 09وغريىا.

وىربمان  (Miles)يف ادليدان كما قال ميلس  قائقوتعملت الباحثة ربليل احل

(Hibberman)  الذي ينقلو سوغييونو وىو نشاطة ربليل البياانت يف البحث

 قائقهاء النشاطة. وكان ربليل احلالكيفي تعمل بتفاعلي واستمرار حىت إنت

 91: لى ثالثة ادلراحل. وىي كما يليتستعملتو الباحثة ع

 (Reduksi Data) اختيار احلقائق .0

اختيار احلقائق ىو عملية فاختيار، وتركيه على األمور ادلهمة، مث طلب 

الباحث موضوعها وتصميمها، مث تركة األمور اليت الحيتاجها البحث. بعد 

، حىت إنتهاء من عملية إختيار احلقائق فتعطي للباحث عن التصوير الظاىر

 لسهولة الباحث يف عملية مجع احلقائق.

 (Penyajian/Display Data)تقدمي احلقائق  .9

 لتقدمي يى التالية اخلطوة تكون مث احلقائق، تقليل يتم واحدة مرة

 وصفا شكل يف يتم أن ميكن احلقائق وغرض ،الكيفى البحث يف. احلقائق

 .ذلك ومشابة فةات بني والعالقة طيط،والتخ وزا،رل

                                                           
19

 Moleong, Metodologi Penelitian...., hlm. 290 
20

 Sugiono, Metodologi Penelitian . . ., hlm. 216 
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  (Drawing Conclution)  احلقائق تلخيص .3

النتائج أو التحقق من  تلخيصليل ىي اخلطوة الثالثة من نشاط التح

، يبدأ يف ربديد معٌت كيفىالبحث ال قائقستنتاجات. من البداية مجع احلاإل

، مع مالحظة الًتتيب وأمناط التفسري والتكوينات احملتملة وادلسارات ئش

 90قًتاحات.السببية واإل

 نهجادل الطالبية األنشطة مراقبة من مجعها مت اليت احلقائق ليلرب مت وقد

 لألنشطة وفقا مجعها مت اليت احلقائق جيلتس خالل من أو الكيفية الوصفي

 عليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريباتبت تعلقةادل التعليمية

 .ابألمثلة

 اقاق تفتيش الصحة احل .ز 

  أبوجو بل واحد وجو من التر  احملصولة احلقائق تكون أن إىل ذاى يهدف

 ذهى بوسيلة احلقائق تفتيش ريجي أن وميكن.  صحتها قبول من يتمكن حىت ةكثري 

 :   الطرق
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2021), cet. 1, hlm. 229-210 
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 تطويل أوقات احلضور .0

ة قادلوثو  قائقأداة رئيسية يف مجع احل تصري الباحثة يف البحث

والصحيحة. وحضور الباحثة ليس يف وقت قصري فحسب، ولكن ربتاج إىل 

وقت طويل يف مكان البحث. سبكن تطويل أوقات حضور الباحثة لهايدة 

 األن لنتائج بعرض تقوم األسلوب ذهى .99درجة التصديق البياانت اجملموعة

 اإلخوان لبعض ينبغي 93.اإلخوان بعض مع ناقشةادل شكل يف األخرة أو

 حىت واإلنتقادات حاتاإلقًتا يقتون  الذي البحث ائلمس يف اخلربة معندى

 94.اجلودة البحث نتائج صلرب

 خوانادلناقشة مع بعض اإل .9

إن ىذه الطريقة ذبري بطريقة عرض نتائج البحث ادلوقعة أو نتائج 

 البحث النهائية احملصولة وذلك ميكن بوسيلة ادلناقشة التحليلية مع بعض

ىب مع ، وأحياان ىي تذقائقوكلمات الباحثة تقؤخذت احل 95.خواناإل

اليت قابلها، وانقشت الباحثة أيضا الذي  قائقصاحبتها يعٌت لبحث احل

. وإذا وجدت شرف الباحثةدلاب دت من مكان البحث بصاحبتها ووج

                                                           
22

 Moleong, Metodologi Penelitian..., hlm. 127 
23

 Ibid., hlm. 112 
24

 Nusa Putera, Penelitian Kualitatif IPS, (Yogyakarta: Remaja Rosda Karya, 2021), hlm.  91  
25
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عميق عن مكان  الباحثة اختلفت الفهم يف ىذه ادلناقشة بعيدا، فبحث الفهم

 البحث اذى كتابة لتصليح إسهاما ناقشةادل ذهى فتعطى البحث الذي حبثها.

  .ليكون كامال العلمى

 (Triangulasi)التثليثي  .3

التثليثي ىو العمل لتفتيش صحة البياانت ابلوسيلة األخر  وذلك أبن 

. وىو 96ذبمع الباحثة البياانت ادلساوية بوسيلة أدوات البحث األخر 

ادلصدر وادلنهج وادلفتش  ينقسم على أربعة استخدام، وىي استخدام

 97.والنظرية

 األخر نبعادل إىل تفيدتن اليت احلقائق صحة تفتيش منهج وى التثليثى

 نهجادل مينقس. احلقائق مقارنة أو احلقائق صحة تفتيش حلجة احلقائق خارج

 والنظرية والطريقة، صدر،ابدل التثليث نهجادل فهي أنوا  اربعة إىل التثليثى

 .والباحث

 األخبار عن الصدق درجة وتفتيش مقارنة وى صدرابدل التثليثى نهجادل .أ 

 نهجادل ذاى. الكيفي حبث من تلفةادلخ واأللة الوقت من احملصولة

 قابلة،ادل ونتائج الحظةادل نتائج بني مقارنة:  بوسيلة تصلحي أن تطيعيس
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 أن وما العامة أحوال يف الناس يقول أن الذي ما كل بني ومقارنة

 الوثيقة ونتائج قابلةادل نتائج بني ومقارنة اخلصة، أحوال يف ميقوذل

 .تعلقةادل

 اكتساف نتيجة من الصدق درجة تفتيش فهو ابلطريقة التثليثى ادلنهج .ب 

 مصادر أنوا  بني الصدق درجة تفتيش احلقائق، مجع ابلطريقة البحث

 98ادلتساوية. والطريقة احلقائق

 التثليثيو التثليثي ابدلصدر  ادلنهج يف ىذا البحثالباحثة  متستخداو 

 فقط. ابلطريقة

    البحث خطوات.  ح

 يوى. خطوات ثالث إىل الباحثةجير  خبطوات تقّسمها  ثالبح ذى إن

 :ايىل كما البيان وأييت. والكتابة واألداء اإلستعداد

 اإلستعداد .0

يف الصف قواعد اللغة العربية تعليم  إىل مقدمة مالحظة الباحثة تالحظ

  كإحد  ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالمّية احلكومّية األوىل تولونج أجونجالثامن يف 

عن تعليم  الباحثة رأت أنذلك  بعد. أجونج تولونج يف شهورةادل ادلدرسة
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ادلقابلة مقدمة   الباحثة ، أداتتدريباتالقواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة 

قسم  إىل ائلهاومس البحث موضو  الباحثة تمقدّ  مث .إىل مدّرسة اللغة العربية

 موافق بعد. أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية ابجلامعة العربية التعليم اللغة

 البحث ألداء اإلستةذان رسالة الباحثة تألس العربية، اللغة التعليم مقس رئيس

 وأرسلت أجونج تولونج احلكومية ابجلامعة التعليمية والعلوم بيةالًت  كلية من

 .مباشرة الرسالة

 األداء .9

ادلدرسة  رئيس اإلدارة إىل البحث ألداء اإلستةذان رسالة الباحثة عطىت

رئيس الانئب  إىل عطىوت ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 تفأذنمث قابلت الباحثة مع ادلدّرسة اللغة العربية فيها، . ادلدرسة ادلناىج

 الحظةوادل قابلةابدل احلقائق الباحثة تعفتجمّ . البحث ألداء الباحثة ةاألستاذ

 احلقائق صحة وتفتيش.  والوثيقة الحظةوادل للمقابلة ابإلرشادات والوثيقة

 الباحثة تألس مث. والطرق صادرابدل التثليثى نهجوادل الحظة،ادل على رةابدلباش

 وإعطاء ناقشةادل بطريقة احلقائق لتفتيش الباحثني رفاقها بعض إىل

 البيان الرسالة الباحثة تألس يدان،ادل يف البحث انتهاء وبعد. احاتاإلقًت 

 .درسةادل من البحث تأداء على
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 الكتابة .3

 الباب إىل األول ابب منذ العلمي البحث كتابة الباحثة تتمرّ اس

 تلجّ فس شرفة،ادل وتفتيش الكتابة إنتهاء وبعد. شرفادل داتشاإبر  اخلامس

 .العلمي للبحث ناقشةادل يف اكلإلشًت  نفيها الباحثة

 
 


