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 الباب الثالث

 منهجية البحث

الباب الثالث على مدخل البحث و تصميمه و حضور الباحثة، و حيتوي هذا 

و طريقة حتليل البيانات، و  مكان البحث، و مصادر البيانات، و طريقة مجع البيانات

 .تفتيش صحة البيانات

 تصميم البحث .أ 

 كلمات، أو وصفية هي مجعها اليت البيانات ألن البيانات، طبيعة إيل انظر 

 يتم ال اليت البحث نوع هو النوعي البحث. بحث النوعيلذلك هذا البحث هو ال

 التعبري إىل وهتدف غريها أو اإلحصائية اإلجراءات خالل من نتائجها على احلصول

 كأداة الباحثة باستخدام طبيعية بيئة من البيانات مجع خالل من األعراض عن

.االستقرائي مبنهج التحليل استخدام إىل مييل وصفيال البحث. رئيسية
 
قال سوجينا  

(Sugiono ) البحث النوعي هو البحث يستخدم به الباحث يبحث يف حالة املوضوع

ع البيانات، رئيسية، يستخدم التثليث لطريقة مجال األدوات يه ةالباحث أياحلقيقي، 

  .و حتليلها استفتاح و نتيجتها يفضل على املعىن من العامي

                                                           
 
 Eko Sugiarto, Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka 

Media,  102), hal. 8. 
 
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,  102), hlm. 0. 
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 البحث نوع البحث هذا يستخدم مجعها، اليت البيانات نوع من اذا ينظر

 مكان حالة توضيح إىل ىيسع الذي البحث من نوع هو الوصفي البحث. الوصفي

، و يصور اىل مسألة املبحث الظواهر يصور تصميم هو الوصفي البحث. بحثال

. الكربى
، ان البحث الوصفي (Nana Syaodih)تلك الفكرة تقوي بنانا شوديه   

   .، من االعراض العلمية او صناع البشراألعراض عن تعبري او يصورر يهدف ليبني

 

 حضور الباحثة .ب 

 األدوات يه ةالباحث ألن ،مهم أمر النوعي البحث هذا يف ثةالباح وجود إن

.ئيسيةر ال
 
 مبساعدة أو اأنفسه ةالباحث فإن البيانات، من كثرة على للحصول 

 مواضيعحينما مجع البيانات من . لبحثا هذ يف الرئيسية األدوات هم اآلخرين

و اما . البحث بيانات جتمع كأدوات اأنفسه ةالباحث يضع اجملال، هذا يف البحث

:يلي كما هي الشروط
 
 القدرةهي  رئيسيةال األدواتص الباحثة كاخلصائ تتضمن 

                                                           
 
 I Ketut Swarjana, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Yogyakarta: Andi,  10 ), hal. 20. 
 
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,  102), hlm. 2  
 
 ibid., hlm.02. 
 
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Pustaka Setia, 

 100), hlm. 061-022. 
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 املعرفة إىل واالستناد االحتياجات، مع التكيف على والقدرة االستجابة، على

  .عادية غري استجابةر  عن للبحث الفرص من ستفادةواال والتلخيص، واملعاجلة

 تنفيذ اليت البيانات مجع يف. حيتاج قويا يف هذا احلال ةالباحث حضور فإن

. ةالنشط ةللمشارك ةكمراقب هناة الباحث عملت ،و تثويق واملقابلة املالحظة طريقب

 اليت البيانات التقاط يف يةواجلد ذرحت وأن ،جيدة ةالباحث كونت أن بجت لذلك،

هذا البحث، جتتهد الباحثة جلمع البيانات لتصل اىل يف  .حًقا تكون حىت مجعها

كمراقب كلية، اي الباحثة تشرتك مبجيب، حىت  ةالباحثفلذلك، دور . اخبار حيتاج

 . هناك العلقة املشاركة و يعطى السهولةيف مجع البيانات اي اخبار حيتاج

 

 مكان البحث .ج 

 يف البحث هذا يقع  .مكان البحث هو مكان الذي جيري فيه البحث

. تالون، بليتار ،قرية جبلوغ يف (Blitar) باليتار 2الثانوية االسالمية احلكومية  مدرسة

 :التالية عتباراتعلى اال يار هذا املكاناخت

  اليومية، حياهتم يف لغتني استخدام يفممارساة  مل جتد هناك ةالباحث وجد .1

 .العربية تكلم باللغة حالة يف وخاصة

                                                           
2
 ibid., hlm. 016. 
 
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Pustaka Setia, 

 100), hlm. 061-022. 
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 .تعليم مهارة الكالم يفطريقة االنتقائية  ةدرسامل هذه استخدمت .2

 .درسةامل هذه يف الطريقة هذهتتم يبحث  مل .3

مهارة  ميتعل يف املوجودة املشكالت معرفة يف املعلمني البحث هذا ساعدي .4

 .وحلوهلم طريقة االنتقائية باستخدام الكالم

 قد علمت اللغة العربية منذ قائم هذه املدرسة .6

 يف تعليم اللغة العربية علمجيد قدرة امل  .5

قوم على تنفيذ تستخدم هذه املدرسة مرافق و ادوات املدرسية الكاملة حيت ي  .6

 .التعليم

الطالب يف هذه املدرسة ماهر على الدرس اللغة العربية و خاصة ملهارة   .6

الكالم، هذا احلال تبني يف مسابقة اخلطابة على املستوى الناحية حيتفل يف 

 .و حتصل على الفائزة 2112اكتوبري  23-21التاريخ 

 

 مصادر البيانات .د 

 (Lofland)عند لوبلن   .تالبيانا احلصول لذيا املوضوع هو البيانات درامص

مصادر البيانات االول يف البحث الوصفي يعين   (Moloeng)يف كتاب ملونج 

                                                           
 
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Publik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,  116), hlm. 0 1. 
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 وفًقا   .يادة كمثل وثائق و غريهاكليمات، و اجراءات، و االخر البيانات الز 

مصادر البيانات تنقسم إىل  فإن ،"مقدمة يف منهجية البحث"كتابه  يف ةيتنز  ألمحد

   :قسمني

 لديهم الذين ألشخاصبا مباشرة مجعها اليت البيانات أي األولية، البيانات .1

 خالل من عليها ينالال البيانات. البيانات يستخدمون الذين أو حاجات

و  العربية اللغة درسم أحدب مقابلة من البيانات يأخذ ،البحث هذ يف. املقابالت

 .مباشرة الدراسي الفصل حالة ةالحظمو ، و رئيس املنهجي الطالب

 يستخدمون الذين من مباشرة مجعها يتم ال اليت البيانات أي ية،الثانو  البيانات .2

.البيانات
  
 :هي ا البحثهذ من الثانوية البيانات 

 هبم، ملوثوقا واجمليبني املخربين، خالل من هااليت حيصل الشفوية، البيانات .أ 

 .املقابلة طريقة من

الثانوية االسالمية  مدرسة حمفوظات من معلومات شكل يف وثائق، .ب 

 العمل وبرامج والرسالة والرؤية درسةامل امللف حول احلكومية الثانية باليتار

 .و غريهم

                                                           
  

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 061-022. 
  

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Ofset,  111), 

hlm.25. 
  

 ibid., hlm. 25. 
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 .البيانات وتوضح تكمل أن ميكن كتب شكل يف ،قائمة املراجع .ج 

 

 تجمع البيانا طريقة .ه 

لطريقة ا. البيانات على يحصلل ومعياري منهجي إجراء هو البيانات مجع

 األولية البيانات من كل البيانات، على للحصول ةالباحث قبل من املستخدمة

 النوعي، للبحث. االستبيان طريقة و املقابلة؛ طريقة املالحظة؛ طريقة هي والثانوية

  .ةلواملقاب املالحظة طريقة هي املستخدمة طريقةال
 حيصل لن البيانات، مجع بدون 

 .ةاملعين البيانات مبعايري الكامل بيانات على الباحث

 مجع يف البيانات ليحصل والوثائق ةواملقابل املالحظة طريقة ةباحثال تاستخدم

 جتري اليت املشكلة لوصف مكان البحث يف البيانات لىع للحصول. البيانات

 :هي البيانات مجع يف املستخدمة الطرق فإن عليها، واإلجابة دراستها

 الحظةطريقة امل .1

 ونفسية بيولوجية عمليات من تتكون عملية ألهنا معقدة عملية املالحظة

 عمليةو  املالحظة عملية مها املالحظة يف مهمتان عمليتان هناك. خمتلفة

.الذاكرة
  
يف كتاب امام جونوان ان املالحظة  (Poerwandari)قالت بروندري  

                                                           
  

P. Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian Guru,(Jakarta: Grasindo,  106),  hal. 28. 
  

 ibid., hal.28. 
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 املالحظة 02.هي الطريقة االساسية و االقدم، الننا نشارك دائما على املالحظة

 يتم اليت البيانات أو املواد على احلصول يف للمشاركة طريقة هي التشاركية

 ما إىل واالستماع ،ميفعله ما إىل بأقصى واالستماع املالحظات عن إجراؤها

 .ما يفعلهم يف واملشاركة يقولون،

شاركة املراقبة أو كان يف حالة الغرض من مالحظة املشارك يعين اذا 

إذا كانت مالحظة املشارك، و لكن إذا كان عنصر . الكانن الذي تتم مراقبتة

املشارك يف املراقب على االطالق يف انشطته، فإنه يطلق عليه املالحظة غري 

 06.املشاركة

يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يعمل هذا البحث 

. وادواة املستخدمة يف هذا البحث هي االرشادات للمالحظة. الصف السابع

وموضوع للمالحظة يف هذا البحث يعين املعلم و الطالب واحوال الفصل يف 

من ناحية املعلم فهي من حيث تنفسذ التعليم وتطبيق طريقة . متنفيذ التعلي

و اما الطالب من حيث احواهلم يف تنفيذ . االنتقائية يف تعليم ويف اداء واجبتهم

اما املالحظة املباشرة مبعلم والطالب . التعليم واتصاهلم بأصحاهبم واتصاهلم مبعلم

                                                           
02

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek, (Jakarta, Bumi Aksara, 

 102), hlm. 052. 
06

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

 101), hlm. 2 . 



62 
 

 تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم ورئيسة املنهجي يف استخدام الطريقة االنتقائية يف

 .يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

 قابلةطريقة امل .2

 القائم مها طرفني، قبل من احملادثة. عنيالغرض امل هلا حمادثة هي املقابلة

.السؤال ذلك الذي قدم اإلجابة على، واحملاور الذي طرح السؤال املقابلة
  
قال  

خالد و ابو ان املقابلة يعين عملية االسئلة و االجوبة يف البحث الذي جيري 

بينما قال  08.شفهيا يستمع فيه شخصان او اكثر لوجه مباشرة اىل املعلومات

نوعية كانت مناقشة هلا هدف و سبقتها عدة االمام جونوان ان املقابلة البحيثية ال

 1 :إذا عملياً  طريقةال هذه استخدام 01.أسئلة غري رمسية

 التحقيق يتعني اليت باجلوان على وجودل وليةاأل لتعمل حبث ةالباحث يريد (1

 .فيها

 .اجمليب من أكرب بتعمق األشياء أن تعرف ثةالباح ريدت (2

 .صغري الردود عدد (3

                                                           
  

 ibid., hal.8 . 
08

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, hlm. 82. 
01

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 061. 
 1

 P. Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian Guru, hlm. 8 . 
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 يف هذه .كانت السائلة هي هذا البحث اي الباحثة يف هذه الطريقة

اليت ال يواجه فيها الباحثة عن  ريةاحلالة، تستخدم الباحثة نوعا من املقابالت احل

هلا احلرية يف اي الباحثة  .جوبة حول موضوع تركيز البحثقصد االسئلة و اال

هذه املقابلة تقدم اىل . اسأل الشيئ يتعلق مبسائل البحث مناسبة بارشاد مقابلة

رئيسة املنهجي مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار ومعلم اللغة 

ارة ربية وخاصة اىل مهلعالعربية و بعض الطالب الذي له قدرة كافيا اىل اللغة ا

تقصد هذه الطريقة لنيل البيانات من تنفيذ التعليم اللغة العربية عند . الكالم

 .الطالب الصف السابع مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

 الوثائق طريقة .3

 نتائج من عليها صولحت اليت البيانات الستكمالا البحث هذ يف الوثائق

 كما يف العادة. مكتوبة كعناصر الوثائق تفسري ميكن. املتعمقة ةواملقابل املالحظة

 الطريقة هذه ةالباحث يستخدم. شخصية ووثائق رمسية وثائق إىل الوثائق تقسيم

 الرمسية الوثائق من تتكون اليت املكتوبة املواد مصادر من البيانات جلمع كوسيلة

 الصور. رمسية غري ووثائق تحمفوظا شكل يف التعليمية للمؤسسات اململوكة

 .مثال
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ستكون نتائج . و املقابالت ستند مكمل الستخدام طرق املالحظةامل

الدراسة اكثر موثوقية اذا كانت مدعومة مبستندات، و يتكون هذا املصدر من 

البيانات عن تاريخ : هذا البحث حيتاج اىل هذه الوثائق .مستندات و سجالت

باليتار والبيانات عن رؤية  الثانيةالمية احلكومية تأسيس املدرسة الثانوية اإلس

باليتار والبيانات عن املواقف التعليمية  الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

عند املعلمني واملوظفني والبيانات عن املواقف التعليمية عند الطالب يف فصل 

عن تصديق تعليم اللغة  والبيانات عن أحوال املرافق املدرسية والبيانات السابع

والبيانات عن خطط  مدرسة العربية والبيانات عن تصديق معلم اللغة العربية يف

وصفحة  التعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم بطريقة االنتقائية

والبيانات من مادة التعليم اللغة العربية والبيانات من صورة املالحظة و  التدريبات

 .والبيانات من تنفيذ التقومي والبيانات من نتيجة التقومياملقابلة 

 

 طريقة تحليل البيانات .و 

 فإن ،((Bogdan & Biklen بكلني و يف جبدان (Moleong) لـمولونج وفًقا

 وتصنيفها البيانات، وتنظيم البيانات، مع العمل ريقبط جهد هو البيانات حتليل
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و جيد  وإجيادها، األمناط عن والبحث وتوليفها، فيها، التحكم ميكن وحدات إىل

   .لآلخرين يقال أن ميكن اليت ما وحتديدعلى ما مهم و ما يعلم، 

 ،البيانات تقليل: مكونات ثالثة على اأساسيالبحث  هذه التحليل تتكون

البيانات حيتاج على تقليل نتيجة من مجع  .البيانات نتاجواست البيانات، تقدميو 

و حيتوي . يسوي املعىن تقليل البيانات يف حبث النوعي ببحث الكمي. البيانات

الصغة  اىل تقليل البيانات اختيارا على نتيجة مجع البيانات كامال، و يفررقها

 التخلص أصل البيانات تقليل يعد ال   .املعينة، الرتبة املعينة، و املوضوع املعني

ال  الباحة طول تنفيذ حتليل البيانات وغري حيتاج، ولكنه جهد  البيانات من

و فقا لسوجيونو يف كتاب امام    .يستطيع ان يتفرق من حتليل البيانات

جونوان، فان احلد من البيانات هو نشاط لتلخيص و اختيار االشياء املهمة و 

 5 .البحث عن املوضوعات و االمناط

نتيجة من تقليل البيانات حيتاج على منظمة اىل عرض البيانات حىت منظر  

رسم  يستطيع ان يشكل. يسوي جبدول او صورة بيانة يف حبث الكمي. كامال

                                                           
  

 Moleong, Metodologi Penelitian..., hal.  58. 
  

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,  112), hlm. 

21. 
  

 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta,  118), 

hal.015. 
 5

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm.  00. 
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ختطيطي، خمتصر، او شكل االخر، و ذلك حيتاج ليسهل على جهد تبيني و 

 2 .توكيد ملخص او يسمي باستنتاج البايانات

 

 تيش صحة البياناتتف .ز 

 على احلصول عملية يف األخطاء من للحد خطوة البيانات صحة فتيشت

 صحة فتيشت. للدراسة النهائية النتائج صحة على تأثري هلا واليت ثالبح بيانات

 .علميا هبا وموثوق حساهبا ميكن اليت البيانات إنتاج هبدف ةالباحث عند البيانات

للحصول على البيانات الصادقة، و الصحيحة، فينبغي للباحثة القيام باألمور 

 :التالية

مثابرة هذه املالحظة بواسطة الباحثة الذي جتري البحث . املالحظة يف املثابرة .1

بحث لكي تكون البيانات بعناية، و بالتفصيل، وبشكل مستمر طول ال

 .الكاملة و وفقا باحلقيقةحلصول ا

 شيئًا تستخدم البيانات صحة فتيشتل طريقة هي التثليث طريقة. التثليث طريقة .2

ا هذ يف. احلصول للبيانات كمقارنة أو فتيشالت ألغراض البيانات غري آخر
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 الحظاتامل من احلصول اليت البيانات مقارنة هو املستخدم التثليث ،البحث

 .املخربين من البيانات ومقارنة ،املقابلة مع

على صحة البيانات، تستخدم الباحثة طريقة التثليث، واليت يف يف احلصول 

 .هذه احلالة تستخدم الباحثة تثليث املصادر و تثليث الطريقة

 تثليث املصادر (أ )

تثليث املصادر هو استكشاف حقيقة املعلومات املعية من خالل 

يقارن تثليث املصادر بني . املختلفة للحصول على البيانات الطريقة

املالحظات واملقابالت، ويقارن ما يقال علينا مبا يقال على انفرادن ويقارن 

 6 .نتائج املقابالت مع الوثائق املوجودة

 تثليث الطريقة (ب )

ث الطريقة هو حماولة لتفتيش صحة البيانات او التفتيش صحة تثلي

والتثليث يقوم بطريقة ويعمل باستخدام اكثر من طرق جلمع . النتائج

ويف هذا البحث، اجريت الباحثة  2 .البيانات ألن حتصل على البيانات

املقابلة عدة الطرق أن حتصل اىل البيانات، وهي طريقة املالحظة وطريقة 

 .وطريقة الوثائق
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و اما تثليث يف هذا البحث هو تفتيش الباحثة البيانات مبقارنة طرق خمتلفة و 

هي تعمل الباحثة املقابلة مع معلم اللغة العربية عن استخدام طريقة االنتقائية 

مث  (Blitar) باليتار 2يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

ر الباحثة يف فصل السابع عند تطبيق هذه ها بطريقة االنتقائية تعين حبضو صحتف

مث تقارن الباحثة البيانات احملصولة من املقابلة و احلقائق من . الطريقة فيها

املشاهدة ملعرفة صحة البيانات، و تستعمل أيضا الوثيقة لتكمل صحة البيانات 

 تطبيق طريقة تعليم مهارة مرافق مثل معاضدة يفوسائل و  مثل عدد الطالب و

 .الكالم باستخدام طريقة االنتقائية

 أو املؤقتة النتائج عن الكشف طريق عن طريقةال ذهه يتم. األقران مناقشة .3

 ذلك يتم. الزمالء مع مناقشات شكل يف عليها احلصول مت اليت النهائية النتائج

 صحة ولوح إجراؤه الذي البحث حول مدخالت على ثةالباح حيصل حىت

 .عليها احلصول اليت البيانات

 


