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 الباب الثالث

 البحث منهج

وىذا الباب حيتوي  1.البحثية األنشطة جلميع منهجية ىي البحث منهج
مدخل البحث وتصميمو، وحضور البحث، ومكان البحث، ومصادر على: 

احلقائق، وطريقة مجع احلقائق، وطريقة حتليل احلقائق، وتفتيش صحة احلقائق، 
 البحث. خطواةو 
 هتصميممدخل البحث و  . أ

حبث ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث العلمي ىو ادلدخل الكيفي. 

الكيفي ىو البحث الذي يهدف إىل وصف وحتليل الظواىر واألحداث 

واألنشطة االجتماعية وادلواقف وادلعتقدات والتصورات وأفكار الناس ابلفردي 

ال يستخدم البحث الكيف إىل حقائق الكمي، لذلك ال  2أو اجملموعات.

بحث من اإلجراءات اإلحصائية وغريىا ولكن يف الوصفي أو يف حيصل ال

 3.التفسري من الكلمات

البحث أما تصميم ادلستخدم يف ىذا البحث ىو التصميم الوصفي، 

الوصفي ىو البحث الذي يوجو لبحث األعراض واحلقائق أو األحداث 
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مبنهجي ودقة كما كانت يف وقت تقدم البحث. يعمل ىذا البحث بتقدمي 

جبانب إعطاء الوصف ادلنهجي، وأيضا يعمل  4التعرف. وصف وادلشكالتال

 5.أداء التقييم لتسهيل اإلجابة على ادلشكالت ادلوجودة يف األسئلة البحث

 فيمايف ىذا البحث، جتتهد الباحثة الستكشاف احلقائق الوصفية كاملة 

الوصف ادلفصل عن زلاوالت مدرسي   وأيضا لتحصل .البحث ووو مب يتعلق

اللغة العربية يف ترقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة 

 .9109/9191اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج للعام الدراسي 

 حضور الباحثة . ب

زلل الباحثة يف البحث الكيفي مهم جدا. إنو كادلخطط، وادلنفذ، ومجع 

يل، مًتجم للحقائق، واخريا تكون رائدة يف نتائج حبثها. ميكن احلقائق، والتحل

أن يقول أن حضور الباحثة ىو أداة الرئيسية يف البحث الكيفي. إن فهم األداة 

 6أو أداة البحث ىنا صحيح ألنو كل من عملية البحث.

. الرئيسيةقائق احل مجع أدواتىي  اآلخرين مبساعدة أو مبفردىا الباحثة

حضور . البحث مكان إىل مباشرةً  الباحثة ذىبت ،احلقائق من كثري جلمع

قد حصل  اليت قائقاحل صحة عن يبحثو  احلقائق الكثرية صولالباحثة زلتاج حل
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 إىل بعناية واالستما  ادلالحظة ا يستخدم إىلأساسي ،كيفيال البحث يف. ذلا

 .أصغرىا

 ج. مكان البحث

ادلتوسطة اإلسالمية  ادلدرسة مكان البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو

تولونج أجونج. وأسباب الباحثة يف اختيار ىذه ادلدرسة كمكان  4احلكومية 

 ألداء البحث ىي:

تولونج  4يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية يدرسم (0

ب يف ترقية رغبة الطال يف الطريقة والوسيلة اصةاخلاوالت ذلم احمل أجونج

 .تعلم اللغة العربيةإىل الطالب  رغبالعربية. حىت يبتعلم اللغة 

موقع مكان البحث اسًتاتيجي، ويسهل الوصول إليو ويدعم الباحثة يف  (9

 .عملية البحث من حيث الوقت والطاقة وموارد الباحثة

 د. مصادر احلقائق

عليها من احلقائق.  ةمصادر احلقائق يف البحث ىي ادلوووعات احملصول 

ىي مصادر و مصادر احلقائق يف ىذالبحث إىل ثالثة أجزاء،  وابلتايل، تصنيف

احلقائق من األشخاص، مصادر احلقائق من ادلكان، و مصادر احلقائق من 

 7.الرموز )ورقة(
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مصادر احلقائق ىي جزء مهم دلعرفة صحة البحث. مصادر احلقائق 

الرئيسية يف البحث الكيفي ىي الكلمات )األوصاف( واألعمال، والباقي ىي 

ر احلقائق يف ىذا البحث تقسيم مصاد 8وافية مثل الوئائق وغريىا.اإلقائق احل

 :، مهانوعانإىل 

 مصادر احلقائق الرئيسية . أ

ىي احلقائق اليت مجعها مباشرة من الشخص  مصادر احلقائق الرئيسية

كانت مصادر احلقائق الرئيسية يف   9ادلهتم أو الذي يستخدم احلقائق )الباحثة(.

 ، ىي:ىذا البحث

تولونج  4ادلدرس دلادة اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  .0

 أجونج.

 تولونج أجونج. 4الطالب يف اامدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   .9

 مصادر احلقائق الثانوية . ب

احلقائق الثانوية ىي احلقائق الرئيسية  اليت معاجلتها وتقدميها عن اجلامعي 

تتضمن احلقائق الثانوية يف ىذا البحث:  01احلقائق الرئيسية  أو اجلهات أخرى.

و ادلذاكرات ادلدرسة بنية و ، حالة ادلعلم، حالة الطالب، ادلرافق وئائق ادلدرسة

 ادلتعلقة مبسائل البحث.
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 طريقة مجع احلقائق . ه

طريقة مجع احلقائق ىي إجراء مهم يف البحث، حىت حيتاج  طريقة مجع 

طريقة مجع  (Sugiyono)احلقائق احلق إلنتاج احلقائق ادلناسبة. وقال سوكييونو 

احلقائق تستطيع بطريقة ادلالحظة، وادلقابلة، واالستبيان، والوئائق ورلموعة من 

  00.األربعة

 وطريقة اليت تستعمل الباحثة جلمع احلقائق يف ميدان البحث فهي:

 ادلالحظة .0

 الباحثة تسجل حيث احلقائق جلمع طريقة ىي ادلالحظة

 وشعرىا واالستما  شاىدةمب ميكن. بحثال أثناء شاىدوىا كما ادلعلومات

ويف ىذا البحث، جتيء الباحثة إىل  12.موووعي بشكل تسجيلها مث

تولونج  4مكان البحث مباشرة، يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 أجونج ونتائجها مكتوبة يف التسجيل. 

ادلالحظة  طريقة ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة ادلالحظة طريقة

ىي  شاركةادل غري الحظةطريقة ادل. فتوحةادل ادلالحظة طريقةو  ةشاركادل غري

 ادلفتوحة ادلالحظة أنو . ادلالحظة أداء وىي واحدة، وظيفة تقوم الباحثة

                                                           
11

 Firdaus dan Fakhri Zam Zam, Aplikasi Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Depublish, 

2111), hal. 113 
12

 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2112), 

hal. 116 



09 
 

 األحداث لتالحظ فرصة طوًعا ادلوووعاتو  ابدلووو  ةمعروف مالحظة ىي

 13.ما حدث

 ادلقابلة .9

 تقدمي شكل يف البياانت مجع طريقة من واحدة ىي ادلقابلة

 ادلنهجية واألجوبة األسئلة مع وتنفيذىا البياانت مصادر إىل شفهيا األسئلة

14.البحث أىداف مع تتفق اليت
أن ادلقابلة ىي زلادثة وجهًا لوجو  وأيضا 

بني ادلقابلة ومصدر ادلخرب، حيث كانت ادلقابلة وجهاً لوجو لتسأل مباشرة 

 .05عن شيء الذي تبحث الباحثة وقد صممو قبلها

نظمة، وىي ادلقابلة ادلنو  ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 

. األسئلة يف ىذا النو  ترتبها التقدميةدد عن ادلشكلة واألسئلة حتادلقابلة 

وكان ادلخربون الذين ستقابلهم الباحثة من معلم  06.الباحثة النفسية بدقة

تولونج  4مية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكو  اللغة العربية وطالب

 أجونج.

 الوثيقة .3

هتدف طريقة الوئائق إلستكمال احلقائق من حصيل ادلقابالت 

وادلالحظات. طريقة الوئائق ىي رسالة لألحداث ادلاوي. تكون التوثيق من 
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ادلالحظة أو النصوص أو الكتب أو اجلرائد أو األصوار أو الدقائق أو 

 07اإلجتماعات وما إىل ذلك.

طريقة الوئائق ليحصل التوثيق ادلكتوبة أو التوثيق تستخدم الباحثة 

 4اامدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  األخرى اليت تدعم للبحث يف

 تولونج أجونج.

 طريقة حتليل احلقائق . و

حتليل احلقائق ىو زلاولة للبحث والصف بشكل منهجي عن رسالة 

الباحثة عن ادلشكلة ادلبحوثة نتائج ادلالحظة وادلقابلة وما إىل ذلك، لًتقية فهم 

  08ورلمعها  وميكن لتشارك نتائجها مع اآلخرين.

 أما مراحل األنشطة من حتليل احلقائق يف ىذا البحث ىي: 

 احلقائق ديدحت .0

احلقائق ىو عملية اختيار النقاط الرئيسية وتلخيصها والًتكيز  ديدحت

على األشياء ادلهمة والبحث عن السمات واألمناط. وابلتايل فإن احلقائق 

 09ادلقلل توفر صورة أووح ويسهل الباحثة لتجمع احلقائق اإلستمرار.

ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األوىل يف حتليل احلقائق اليت أجراىا الباحثة. 

الغرض من تقليل احلقائق ىذا ىو تبسيط احلقائق اليت مت احلصول عليها يف 

استخراج احلقائق يف احلقل. البياانت اليت مت احلصول عليها يف التنقيب عن 
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العالمات ىي ابلتأكيد بياانت معقدة وغالبا ما توجد احلقائق ال عالقة ذلا 

احث إىل تبسيط ابلبحث. لذلك مع ظروف مثل ىذه احلقائق ، حيتاج الب

احلقائق وجتاىل احلقائق اليت ال عالقة ذلا مبووو  البحث. وابلتايل فإن 

الغرض من الدراسة ليس فقط تبسيط احلقائق ولكن أيًضا التأكد من أن 

 .احلقائق اليت معاجلتها ىي بياانت تضمينها يف نطاق البحث

 تقدمي احلقائق .9

ل منهجي من أجل تقدمي احلقائق ىو عملية جتميع ادلعلومات بشك

احلصول على االستنتاجات ابعتبارىا نتائج حبثية. يستخدم تقدمي احلقائق 

لتسهيل على الباحثني رؤية الصورة العامة أو أجزاء معينة من البحث. يف 

ىذه البحث، تقدمي احلقائق ادلنظمة يف شكل أوصاف معلومات منهجية يف 

 91.شكل رواايت وجدول

 اخلالصة .3

أخذ جوىر تقدمي احلقائق الذي مت تنظيمو يف  اخلالصة ىي عملية

شكل مجل أو صيغ عبارة موجزة وموجزة ولكنها حتتوي على فهم واسع. يف 

ىذه ادلرحلة من استخالص النتائج، تقدم األنشطة ادلضطلع هبا استنتاجات 

 90بشأن نتائج التفسري والتقييم.
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 تفتيش صحة احلقائق . ز

 الباحثة ذلذا البحث ىي:تفتيش صحة احلقائق اليت تستخدمها 

 ادلشاركة متديد .0

 تشبع يتم حىت البحث مكان يف تشارك الباحثة أي ادلشاركة متديد

 الباحثة على جيب. قائقاحل مجع يف أساسية ةالباحث مشاركة. احلقائق مجع

 الرغم على لتأكداب الباحثة على جيبو . البحث سيقيف مىت وإدراك عرفةمب

 متديد إىل ةالباحث تاجحت ،ومل يعتقد ،تؤكد مل مجعها مت اليت قائقاحل أن

 الالزمة للحقائق متعلقة قائقاحل مجع يف وتستمر ادلشاركة يف مكان البحث

 22.هاتمجع قد اليت قائقاحل وحتليل وفحص مراجعة أثناء

 مثابرة يف ادلالحظة  .9

 يقني الطريقة، وهبذه .مستمربدقّة و  أي تعمل ادلالحظة ادلثابرة

 الباحثة أي  مثابرة 23.يقني و نهجيسيسجل مب األحداث وتسلسل قائقاحل

 التحليل بعملية يتعلق فيما سلتلفة بطرق التفسريات عن دلستمراب بحثت

 يوفر مثابرة يف ادلالحظة فإن رلااًل، يوفر ادلشاركة متديد كان إذا. ادلستمر

 24.العمق
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دقيقة ب يالحظ الباحثة يعين مثابرة يف ادلالحظة يف ىذا البحثترقية 

أبداء أن يتبع ىذا النشاط ل عملية البحث. ميكن اومستمرة طو  ومفصلة

نشطة اليت تتطلب األ بعض، وادلشاركة يف كثفةادل وادلقابلةدقيقة، ادلالحظة ال

 ة.مشاركة الباحث

  التثليث .3

 ابستخدام الصحيحة األخبارو  احلقائق يحصلل وسيلةال ىوالتثليث 

. ادلوجودة خارج احلقائق غري آخر شيء وىدفو ليحصل ختلفة،ادل ةقيطر ال

 تثليث الوقت، تثليثو  ادلصدر، تثليث: وىي لتثليث،ل تقنياتال ىناك

 تثليثوتستخدم الباحثة . الطريقة وتثليث الباحث، تثليث النظرايت،

 مستوىأينما يف تثليث ادلصدر، تقارن الباحثة  25.طريقةوال والوقت درادلص

 ةادلقابل منأي  سلتلفة مصادرحتصل من  اليت واألخبار قائقاحل صحة

 يف الوقت واحلال يبحث الباحثة حبثا تثليث الوقت، ويف. يقةوالوث وادلالحظة

 جلمع واحدة تقنية من أكثر ةالباحث ستخدمت ،الطريقة تثليث ويف. ختلفةادل

 .احلقائق ادلساوية تحصلل قائقاحل

مع  قارنتهامب نتائجها تستطيع الباحثة أن يفّتش التثليث، مع لذلك،

 .ةختلفادل وقتالو  درادلصو  الطريقة
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 ناقشة مع بعض اإلخوانادل .4

 النهائية النتائج أو ادلؤقتة النتائج عن لكشفتقوم ىذه الطريقة اب 

 كوسيلة النشاط ىذا ويقال 26بعض اإلخوان. مع مناقشة شكل يف احلصول

 ادلناقشة بوسيلة إخواهناو  الباحثة بني يف الرأي واالختالف التشابو لتحقيق

 .قائقاحل توجيو يف الباحثة موووعية تعزيز ميكن حىت واإلجابة والسؤال

 أداء يف خربة لديهم الذين األشخاص أومناقشة مع بعض اإلخوان 

. وابلتايل وغريىا توجيهاتالو  قًتاحاتاإلو  نقدالبحث. حىت تنال الباحثة ال

والتحليل ادلؤقت  قائقمجع احللعملية مزيد من ميكن استخدامو كاعتبار 

 .النهائي قائقوحتليل احل

 خطوات البحث . ح

 كتابةو  األداءعملية و  إلستعدادا وىيخطوات البحث ذلذا البحث 

 وبياهنا كما يلي:. البحث العلمي

  اإلستعداد .0

ترى الباحثة أن احملاوالت مدرسي اللغة العربية يف ترقية رغبة الطالب 

يف تعليم اللغة العربية تكون جيدا. مث تقدم الباحثة مووع البحث ومسائلها 

إىل قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. بعد 

حثة رسالة اإستئذان ألداء موافقة رئيس قسم تعليم اللغة العربية، تطلب البا
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البحث من كلية الًتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 

 أجونج.

  األداء عملية .9

 4ادلدرسة اإلسالمية احلكومية  الباحثة رسالة اإلستئذان إىلتعطي 

تولونج أجونج ألداء البحث. مث جتمع الباحثة احلقائق ابدلالحظة وادلقابلة 

 مثابرة يف ادلالحظة و  ادلشاركة وثيقة، مث تفتيش صحة احلقائق بتمديدوال

ن. وبعد إنتهاء البحث يف ادلدرسة، تطلب الباحثة مناقشة مع بعض اإلخواو 

 رسالة البيان على أداء البحث من ادلدرسة.

 العلمي البحث كتابة .3

 الباب ىلإ األول الباب منذ العلمي البحث كتابةإىل   الباحثة تستمر 

 لفتسج ادلشرف، وتفتيش الكتابة نتهاءإ وبعد. ادلشارف إبرشاد السادس

 .العلمي للبحث ادلناقشة يف لإلشًتاك نفسو الباحثة


