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 الباب الثالث

 منهج البحث

كان ادلنهج ىو دورا مهما يف أداء البحث. وبو تعرف الباحثة اإلسًتاتيجية العامة 

مجع احلقائق ادلتحاجة وربليلها للحصول على أىداف البحث. تبحث ادلتمسك يف 

الباحثة يف الباب الثالث عن تصميم البحث, مكان البحث, حضور الباحثة, مصادر 

ئق, طريقة ربليل احلقائق, تفتيش صحة احلقائق و خطوات احلقائق, طريقة اجلمع احلقا

 البحث.

 تصميم البحث .أ

فهو البحث الوصفي. وإن البحث الوصفي ىو  البحث ىذا تصميموأما 

البحث الذي يهدف إىل مجع ادلعلومات ادلتعلقة دباىية مظاىر ابرزة, أي احوال 

والبحث الوصفي ىو البحث الذي يهدف   1ادلظاىر الطبيعية اثناء سري البحث.

أوصافو وعنصور ادلعني دبنظمة, وقيق لوصف السكان أو ادلنطقة ادلعينة من أنواع 

ورأى سومادى سورايبراات أن البحث الوصفي ىو ادلدخل الذي يتم عن   2وقيق.

طريق احلس بطريقة منظمة واقعية وصادقة عن ادلظاىر وصفات اجملتمع أو الدائرة 
                                                           

1
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 0991), hal. 919. 
2
 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 5112), hal. 59. 
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والبحث الوصفي الذي يسعى إىل التطوير والتعبري عن احلل ادلشكالت   3ادلعينة.

مث تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن عملية  4)ادلسائل( اعتمادا على احلقائق.

اللغة العربية يف الصف ابستخدام طريقة السمعية الشفهية إلستيعاب الفردات 

العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج للعام الدراسى 

 .م 2119/2121

 ثمدخل البح .ب

وينظر إىل ىذا البحث من حيث خصائص البياانت، دبا يف ذلك البحث 

النوعي، وىو البحث الذي يهدف إىل فهم ظاىرة ما يتم اختباره من خالل موضوع 

البحث مثل السلوك واإلدراك والدوافع واإلجراءات وغريىا بشكل كلي، وعن طريق 

ستخدام األساليب الوصف يف شكل كلمات كلمة ولغة، يف سياق طبيعي خاص واب

إذا رأينا من موقع مصدر البياانت، فإنو ينتمي إىل فئة البحث  5العلمية ادلختلفة.

ادليداين. البحث ادليداين ىو معرفة مكان األحداث اليت تصبح موضوع البحث، 

                                                           
3
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 0911), 

hal. 01. 
4
 Cholid Nurboko dkk, Metodologi Penelitian, (Surabaya: Usaha Nasional, 5115), hal. 50-

55. 
5
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 5112), 

hal. 2. 
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ادلشكلة ادلعنية، ابإلضافة إىل   حبيث حيصلون على معلومات مباشرة وحديثة حول

 6.التحقق من ادلواد ادلوجودة

لبحث ديكن أن توفر معلومات أو إذا نظران من وجهة نظر القدرة وإمكانية ا

تفسري، فإن ىذه الدراسة تشمل البحث الوصفي. البحث الوصفي عبارة عن حبث 

يسعى لوصف وحدات اجتماعية معينة تشمل األفراد واجلماعات وادلؤسسات 

كيف استخدام طريقة السمعية كي  واجملتمع. يف ىذه احلالة، حاول الباحث وصف  

للغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية الشفهية الستيعاب مفردات ا

 أسواجا عونوت.

وتستخدم الباحثة ادلدخل الكيفي. ىدفو دلعرفة التصور و ربليل احلقائق عن 

اللغة العربية يف الصف عملية استخدام طريقة السمعية الشفهية إلستيعاب الفردات 

ت تولونج أجونج للعام الدراسى العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونو 

يف استخدام طريقة السمعية الشفهية  ادلشكالت وربليلها . وم 2119/2121

الستيعاب مفردات اللغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا 

 .م 2119/2121عونوت تولونج أجونج للعام الدراسي 

 
                                                           

6
 Suratno Arsyad Lincoln, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: 

UPP AMPYKPN, 0992), hal. 22. 
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 مكان البحث .ج

مكان البحث الذي خيتار  7الذي يستخدم البحث.مكان البحث ىو ادلكان 

أسواجا عونوت تولونج أجونج للعام درسة الثانوية اإلسالمية يف ىذا البحث, ىو ادل

ىذه ( 1على االعتبارات  يستند اختيار ىذا ادلكان .م 2119/2121الدراسى 

، و تنوع التواصل( 2، السمعية الشفهية طريقةم ابستخدام يتطبيق التعل ادلدرسة قد

 .ثة( مجيع ادلعلمني على استعداد للتعاون مع الباح3

 حضور الباحثةد.  

أن الباحثة نفسها أىم ألة جلمع احلقائق يف ىذا  (Moleong)يرى موليونج 

إن وجود الباحثني يف ىذا اجملال يف البحث النوعي أمر مطلق،  8البحث الكيفي.

الفوائد اليت يتم  .ألن الباحثني يعملون كأدوات حبث وكذلك جامعي البياانت

ر استجابة للباحثني عن وجود احلصول عليها من وجود الباحثني كأدوات ىي أكث

ديكن ازباذ القرارات ادلتعلقة ابلبحث بطريقة سريعة وموجهة، وكذلك  .الباحثني

ديكن احلصول على ادلعلومات من خالل ادلواقف والطريقة اليت يقدم هبا ادلخربين 

يف كتابو إن البحث الكيفي ينقسم  (Moleong)موليونج . ويناسب بقول ادلعلومات

                                                           
7
 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 5102), hal. 

39. 
8
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rineka Cipta, 5115). Hal. 2. 
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طوات, وىي : احلضور إىل ميدان البحث, اخلطوة للعمل يف ميدان إىل ثالث خ

 9البحث, واخلطوة لتحليل احلقائق.

و بعض التلميذ يف ىذا البحث تقوم الباحثة ابدلقابلة مع ادلدرس اللغة العربية 

أسواجا عونوت تولونج أجونج ألجل مجع احلقائق سالمية درسة الثانوية اإليف ادل

ادلتعلقة بعمليات التعليم فيها وخاصة يف فعالية ادلدرس اللغة العربية وبرانمج اللغة 

العربية. واستفاد الباحثة أوقاات مناسبة تتمكن ذلا من مجع احلقائق بسهولة مثل وقت 

 تعليم.الراحة أو عند فراغ ادلدرس و بعض التلميذ من ال

 ه. مصادر احلقائق

 يف البحث ىو ادلوضوع الذي ديكن احلصول منو على قائقدر احلامص

فإن مصدر ، قائقاحل . إذا استخدم الباحث استبياان أو مقابلة يف مجعقائقاحل

يسمى ادلستجيب، أي الشخص الذي يستجيب أو جييب عن أسئلة  قائقاحل

الشفوية. إذا استخدم الباحث تقنيات الباحث، سواء األسئلة ادلكتوبة أو األسئلة 

كائًنا أو حركة أو عملية. إذا استخدم   قائقادلالحظة، فيمكن أن يكون مصدر احل

 11قائق.احل الباحث الواثئق ، فإن ادلستند أو ادلالحظة ىي مصدر

                                                           
9
 Saifuddin Azwa, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 5112), hal. 15. 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 5101), hal. 035. 
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الرئيسية  قائقيف ىذه الدراسة يف مصادر احل قائقاحل يتم ذبميع مصادر

 يف ىذه الدراسة ىي على النحو التايل: قائقية. مصادر احلقائق الثاناحلومصادر 

 الرئيسية قائقمصادر احل .0

باشرا من مكان مصادر احلقائق الرئيسية ىي احلقائق احملصولة م

ومصادر احلقائق الرئيسية ىي احلقائق اليت ربصل مباشرا من مصادر  11البحث.

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

شخص مثل حاصل ادلشاىدة أو ادلعلومات احملصولة من ادلصدر األول من ال

أي مصادر احلقائق اليت تعطي البياانت  12اإلستفتاء الذي يعمل فيو الباحث.

ىي  احلقائق الرئيسيةمصدر  يف ىذا البحث, 13إىل جامع البياانت مباشرة.

 تعمل اليت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج ادلدرسة يف

 . و بعضبية ابستخدام طريقة السمعية الشفهيةم مفردات اللغة العر يتعل عملية

 تولونج أجونج. دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوتطالب ال

 

 
                                                           

11
 S, Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 5105), hal. 029. 

12
 Husain Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 5112), hal. 25. 
13

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 5101), hal. 552. 
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 يةقائق الثاناحلمصادر  .5

قائق اليت ربصلها الباحثة من غري احلىو  يةقائق الثاناحلكانت مصادر 

حثة نتيجة أعمالو أو ليس من موضوع البحث مباشرا. وذلك مثل ربصلو البا

 يةقائق الثاناحلمصادر . 14من شؤون اإلحصاء, والبياانت والصادرات األخرى.

ادلتعلقة  قائق الرئيسيةاحلخبالف مصادر قائق احلىي مصادر  يف ىذا البحث

 تكميلية يتم احلصول عليها من مصادرقائق احلابلبحث وتعمل كدعم أو 

واثئق يف الوقت  يف ىذا البحث يةق الثانقائاحلقائق الرئيسية. كانت مصادر احل

الذي أجريت فيو عملية البحث، والصور الفوتوغرافية وادلستندات ادلدرسية فيما 

 .قائق الرئيسيةاحل اليت تدعم احلقائقيتعلق حبالة ادلدرسة وغريىا من ا

 و.  طريقة اجلمع احلقائق

ئق ىو اإلجراء مجع احلقائق من عملية التهجيز حقائق الرئيسية. مجع احلقا

وادلستعملت الباحثة يف ىذا البحث  15النظامي وادلستوي لنيل احلقائق احملتاج.

 العلمي ثالثة طرق مناسبة جلمع احلقائق فهي :

 طرييقة ادلالحظة .0

                                                           
14

 Ibid, hal. 25. 
15

 Mohamad Nasir, Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 0911), hal. 500. 
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ي عملية اسًتجاع احلقائق يف البحث حيث يرى أو ادلشاىدة ى ادلالحظة

تعترب ادلالحظة مناسبة جًدا الستخدامها يف  الباحثة أو ادلراقبون حالة البحث.

  16األحباث ادلتعلقة بظروف التعليم والسلوك والتفاعالت اجلماعية.

طريقة  ةادلتاجة إليها يف ىذ البحث يستخدم الباحث لكشف احلقائق

احث الدالحضة ويقال أيضا ابلدالحضة الدابشرة يب طريقة حبيث يكون الب

رسة أي يقوم الباحث دبالحظة سلوك معت من جزء من النشاطات اللغوية الد

 17ياء الىت تدرسها.خالل اتصلها مباشرة ابألس

 طريقة ادلقابلة .5

عن طريق طرح األسئلة شفهيا للموضوع  ىي طرق جلمع احلقائق ادلقابلة

لة للموضوع، حبيث ديكن ابدلرونة، وديكن تعديل األسئ تتسم ادلقابلة .قيد الدراسة

ة طريقة ادلقابلة حثاالبتستخدم  18استكشاف كل شيء تريد الكشف عنو جيًدا.

إىل األستاذة يف تعليم اللغة العربية وبعض الطالب. وىذه الطريقة )ادلقابلة( 

طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية و خاصة ما يتصل على 

                                                           
16

 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: 

PT Indeks, 5101), hal. 23. 
17

 .149(, ص. 1993عمان األردن: در الكر، (ذوقان عبيدان، واخرون، البحث العلمي: مفهومو، وأدواتو، وأساليبو،  
18

 Ibid.., hal. 33. 
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درسة الثانوية اإلسالمية ادلصول على احلقائق ادلتعلقة ابلتاريخ عن أتسيس للح

 أسواجا عونوت تولونج أجونج.

 ةطريقة الوثيق .9

معٌت الوثيقة يف القاموس اإلندونيسي ىو أعطاء الربىان أو مجع 

والوثيقة ىي طلب البياانت عن أي أشياء مثل ادلذكرات والكتب  19الربىان.

ق ابلنظر إىل الواثئق والوثيقة ىي مجع احلقائ 21والصحف واجملالت وغريىا.

 21الرمسة كمثل : اتريخ والكتابة والكتب عن الالئحة ادلوجودة.

 طريقة حتليل احلقائق ز. 

دارة، ىو عملية يتم تنفيذىا من خالل تسجيل، ذبميع، إ احلقائقربليل 

 22اليت ذلا عالقة دبشاكلة البحث. ين احلقائقوتفسري وربط معا

من  احلقائقوبعد مجع  احلقائقخالل عملية مجع  احلقائقديكن إجراء ربليل 

 23خالل مراحل التحليل وىي :

                                                           
19

 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU, dan Umum, 

(Surabaya: Mitra Pelajar), hal. 059. 
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 5115), hal. 532. 
21

 Ahmad Tanzeh, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 5112), hal. 99. 
55

 Nana Sudjana, Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 5119), hal. 19. 
59

 Mathews B. Milles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kuantitatif, (Jakarta: UI Press, 

0995), hal. 02-03. 



49 
 

 مت اختيار مجيع احلقائق اليت مت احلصول عليها ، ومل يتم زبفيض أي منها. .0

 عرض احلقائق .5

عرض احلقائق عبارة عن رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت تعطي 

انية استخالص النتائج وازباذ اإلجراءات. إن عرض الكلمات النوعية إمك

األكثر أمهية واستخداماً يف ادلاضي ىو شكل من أشكال النص ادلعياري. ديكن 

أن يتجاوز النص ادلعياري يف ىذه احلالة عبء القدرة البشرية على معاجلة 

 ادلعلومات وتقويض ميوذلا للعثور على أمناط بسيطة.

 ص النتائج / التحققاستخال .9

حياول الباحثة وزلاولة العثور على معٌت احلقائق اليت يتم التنقيب عنها أو 

مجعها مث تشكيل أمناط، وادلوضوعات، والعالقات، وأوجو التشابو، واألشياء 

اليت مت احلصول عليها، حياول  ن احلقائقاليت غالبا ما تظهر، وىلم جرا. م

صب النتائج اليت مت احلصول عليها يف تقارير الباحثون استخالص النتائج. ت

 .حبثية متضمنة يف اتريخ احلالة )الواثئق ذات الصلة( وادلقابالت وادلالحظات
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 تفتيش صحة احلقائق  ح. 

احلقائق ادلوثوقة والصحيحة, فينبغي للباحثة من القيام ابالمور وألجل نيل 

 التالية :

 التحقيق  أو التحسني .0

ادلالحظة من خالل الطريقة اليت جيري هبا الباحثة بعناية، يتم إجراء ىذه 

ابلتفصيل، وبشكل مستمر أثناء البحث. ويتم ذلك حبيث تكون احلقائق اليت 

مت احلصول عليها كاملة سباما ووفقا للظروف ادليدانية. وادلراد ابلتحقيق ىو 

قائق الطريقة يف تفتيش على صحة احلقائق ابستفادة األشياء خارج تلك احل

 52احملصولة ألجل تفتيشها أو مقارنتها.

 ادلنهج التثليثى .5

تقنية التثليثي ىي تقنية للتحقق من صالحية احلقائق اليت تستخدم شيًئا 

آخر خارج احلقائق ألغراض التحقق أو كمقارنة للحقائق اليت مت احلصول 

حث، كان التثليثى ادلستخدم يقارن احلقائق اليت مت احلصول عليها. يف ىذه الب

 عليها من ادلالحظات مع نتائج ادلقابالت، مقارنة احلقائق من ادلخربين و مها :

 أ(.   ادلنهج التثليثى ابدلصدر
                                                           

52
 Moleong, Metodologi Penelitian.... hal. 031. 
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الذي مت إجراؤه عن طريق التحقق من احلقائق اليت مت احلصول عليها من 

وجهات النظر نفسها، وادلختلفة، خالل عدة مصادر مث وصفها، فُيصنف 

 52.واحملددة من ىذه ادلصادر

 ابلطريقةب(. ادلنهج التثليثى 

ت تتم عن طريق التحقق من احلقائق إىل نفس ادلصدر ابستخدام تقنيا

سلتلفة. على سبيل ادلثال، يتم احلصول على احلقائق من ادلقابالت مث التحقق 

 من خالل ادلالحظة أو الواثئق أو االستبيان.

 ج(.  التثليثى ابلوقت

والوقت غالبا ما يؤثر على مصداقية احلقائق. لذلك، من أجل اختبار 

الت أو مصداقية احلقائق، ديكن القيام بذلك عن طريق التحقق من ادلقاب

 ادلالحظات أو الواثئق أو االستبياانت.

 ط.  خطوات البحث

 أما اخلطوات يف ىذا البحث فهي :

 اإلستعداد .0
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أ(. تزور الباحثة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج 

 لتالحظ أحوال ادلدرسة والطالب فيو.

سة الثانوية اإلسالمية أسواجا إىل الرئيسي ادلدرسة يف ادلدر ب(. ربضر الباحثة 

 ء البحث العلمي.عونوت تولونج أجونج لإلستئذان يف أدا

ج(. تعطى الباحثة الرسالة اإلستئذان من اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 

 أجونج.

 عملية أداة البحث. .5

 أ(.  تستعد الباحثة إطار البحث.

مع ادلدرسة اللغة العربية و ب(. تقيم الباحثة البحث العلمى أبداء ادلقابلة 

بعض الطالب ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت 

 تولونج أجونج.

ىف ىذه اخلطوة ذبمع الباحثة احلقائق احملتاجة من مكان البحث  إما من  .9

 وادلالحظة ابدلشاركة يف عملية التعليم أو الوثيقة.ادلقابلة 

 ختتاماإل .2

سالة التقرير من رئيس ادلدرسة الىت تبني أن الباحثة قد قامت الباحثة ر تطلب 

 البحث يف تلك ادلدرسة.


