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الثالث الباب  

 البحث منهاج

 ونوعه البحث خدل امل .أ

ذا البحث يف ه املستخدم البحث نوعوأما دل  اليفي,  املالبحث يستخدم  هذه

 ظواهرال أو األحوال وصفل يهدف بحثال هو الوصي, البحث. الوصي, بحثال هو

 صفو ل هوالبحث  أهدافعلى  وفًقا الباحثة ألن تا البحث خي نوع هذا  1.احلقفقة

ئ, البحث يبدأ من منهج التييري اإلستقراهذا  .ألرى ظواهر يتضمن ةتعلفمفال نشاط

  2.املباشرة للبفاانت ويؤسس على أساس املالحظة الطبفعفة كمصاد 

هبدف لنف  الوصف عن استخدام كتاب األمثلة التصرييفة يف تعلفم  هذا البحث

الصرف لدى تالمفذ فص  الثامن يف مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج 

 . ولنف  البفاانت الوصيفة من لالل األقوال واألحوال0202 /0202للعام الد اس, 

 أكثر لعملفةايف البحث اليفي,  يتمين من مالحظتها من املبحوث عنه أوالوثفقة.اليت 

                                      3.النتائج من أمهفة

                                                           
1Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2112), hal. 01-02.  
2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2112), hal. 11-11. 
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 الباحثة حضور .ب

 أ  ه  يف البحث اليفي, تتعلق كثريا املبحوثني البد أن ييهم أن صحة البفاانت

لف  الواثئق أو حت واملالحظة بوسفلة املقابلةفدان البحث سواء البفاانت احملصولة من م

م غري مناسبة سبة أاملبحوثني(. أو على معىن ألر ه  املنامعتربة )صحفصة( ام ال عندهم )

أتكفدا لتلك  ون حتقفقا أوهنا ييالبفاانت مبدا كهم أم أ ائهم. وكان تقنفة تيتفش صحة 

  .البفاانت

 عملفة نم ش,ء ك  صبحت مألهن  للبحث كأداة وقعمل الباحثة يف هذا البحث

 وتيسري حتلف و  البفاانت مجع وتنيفذ املخططني ه, ثةالباح أن يعين. أبكملهم البحث

 لدى ييون أن جيب (Moleong) نجملولفو  وفًقا البحث. نتائج عن واإلبالغ البفاانت

 وأن جفًدا ًعامستمو  والصرب  التسامح: يل, ما مث  الشخصفة الصيات من عدد نيالباحث

 4.عال   ضولف ولديه جذابً  ويبدو وموضوعًفا وصادقًا منيتًحا ييون وأن التعاطف يظهر

لضو  الباحثة إىل  وتيون .0202 يناير 32بدأت الباحثة البحث يف ات يخ 

ميان البحث ميين هلا أن تقوم بملالحظة املباشرة  وبملقابلة مع املبحوثني ويتمين هلا 

م الصرف بستخدام  تعلفيف نشط ال حيضر الباحثة لنف  احلقائق من الواثئق املوجودة ففه.

ري غ مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونجكتاب األمثلة التصرييفة يف 

                                                           

 .070 نيس املرجع  ص.5 
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لغرس  هدفي خيضر الباحثة يف عدد اليرصة .الشا كة ففه أ  الباحثة كمن يالحظ فقط

 ألن الثقة من املبحوثني ستأثر اىل البفاانت احملصولة.. )املبحوثني( معهمالتقرب 

 البحث مكان .ج

ميان البحث املختا  يف هذا البحث هو يف مد سة املتوسطة اإلسالمفة  

خترت الباحثة هذه املد سة لتيون ميان ألداء البحث. وأما "املعا ف" تولونج أجونج. 

 أسباب التفا  هذه املد سة مياان ه,:

إن مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج إحدى املد سة يف  .0

 تولونج أجونج اليت تطبفق تعلفم الصرف بستخدام كتاب األمثلة التصرييفة.

 إلفها لوصول والباحثة التالمفذ يسه  حفث إسترياتفجفا مواقعها وكان

 العامة.  مبواصالت

الب إىل  حتم  الطففها أنواع األنشطة التعلفمفة لد س اللغة العربفة اليت .0

ط يف تعلفم هذا الد س ولاصة ما يتعلق مبوضوع البحث التشويق والنشف

الذ  يبحث عن استخدام كتاب األمثلة التصرييفة يف التعلفم الصرف يف 

 مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج. 

تشدد هذا املد سة بشدة على الطالب والطالبات على أمهفة تعلفم النحو  .3

ة اليت بفة. ألن اللغة العربفة ه, اللغة الرئفسفوالصرف كمحب لعلوم اللغة العر 
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ستظ  مرتبطة جبمفع املواد أو العلوم اليت يبدأ من املستوى األساس, إىل 

 دينفة.الاألعلى يف مؤسسة 

 البياانت مصادر .د

  والصو  املصاد  كلمات من البفاانت مصاد  الباحثة ألذ ، الد اسة هذه يف

 لبحث.بفاانت ا استيمال ميينهم الذين املخربين مجفع وإجراءات املد سفة والواثئق

 الرئفسفة البفاانت مصاد  .0

مصاد  البفاانت الرئفسفة ه, البفاانت احملصولة الباحثة بطريق مباشرا يف حم  

املعلومات احملصولة من املشاهدة واإلستماع واملقابلة   5املصاد  األوىل يف البحث.

ا د  البفاانت الرئفسفة يف هذييون مصون ففه البحث. وأما الذ  الذين يعمل

د سة لنف  البفاانت عن تنيفذ التعلفم الصرف يف املعلم علم الصرف. مهو البحث 

 0202 /0202املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج للعام الد اس, 

 والعوام  أتثر ففه.

  

                                                           
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan 

D, (Bandung: Alfabeta, 2110, cet. 22), hal. 213. 
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 فةالثان البفاانت مصاد  .0

ث بطريقة اليت حتصلها الباحثة من املبحو مصاد  البفاانت الثانفة ه, البفاانت 

 ايف هذالبفاانت الثانفة  مصاد  6غري مباشرا مث  يف حم  املصاد  األلرى أوالواثئق.

فص  الثامن يف املد سة املتوسطة اإلسالمفة  لتالمفذ يفااحملصولة من  البحث

 الوثفقة اليت متين للباحثة.و "املعا ف" تولونج أجونج 

 البياانت مجع طريقة .ه

طريقة مجع البفاانت يف البحث ه, إحدى بعض من البحث املهمة جدا. طريقة  

ويف أداء هذا البحث العلم, 7مجع البفاانت ه, اإلجراء النظام, واملستوى لنف  البفاانت.

م الباحثة ثالثة طرق مناسبة جلمع البفاانت عن تنيفذ التعلفم الصرف بستخدام  ستخدي

م يفة يف املد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج للعاكتاب األمثلة التصري

 أتثر ففه. فهم كما يل,: العوام و  0202 /0202الد اس, 

 طريقة املالحظة .0

ة تتعلق فقط  فاملالحض بملقابلة اليت حمدود للبشر املالحظة خمتلية

أيضا. طريقة مجع البفاانت بملالحظة  ىبلشخص واألشفاء الطبفعفة ألر 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 

2113, cet. 22), hal. 122.   
5Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1993, cet. 2), hal. 211. 
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 الطبفعفة اهروالظو  النشاط وعملفة البشر تستخدم للبحث تتعلق على السلوك

  8جًدا. كبريًا لفس أنه مالحظ املبحوث وإذا

ة طريقة ستخدم الباحثليشف البفاانت احملتاجة إلفها يف هذا البحث ت

 Pengamatمستق  ) وهناك الباحثة ان تيون مالَحظ  املالحظة املتعمقة

Independen طريقة حبفث تيون الباحثة حاضرة يف النشاط لين لفس (. هذا

تقوم الباحثة  يف كتاهبا أن (Sukmadinata) كما تقال سيماديناات  .جزءا منه

فالباحثة ستخضر يف النشاط 2.ولفس مشا كة ففه فقط مباشرةالنشاط مبالحظة 

باحثة التصرييفة لفس مشا كة ففه. التعلفم الصرف بستخدام كتاب األمثلة 

تالحظ تنيفذ  التعلفمه وتيتب ك  ش,ء الذ  يتعلق به. مبا يف تلك الطريقة 

واإلسرتاتفجفة والوسفلة املستخدمة معلم علم الصرف واإلحوال التالمفذ عند 

 التعلفم علم الصرف.

وتيتب الباحثة وتسج  البفاانت املهمة أثناء املالحظة. عملفة املالحظة 

ال جترى حنو البفاانت املنظو ة فحسب  ب  حنو البفاانت املسموعة واحلسفة 

أما و أيضا. وهناك أشفاء ألرى مث  العبا ات والبفاانت املعربة يف عملفة التعلفم. 

اك  اليت عن املشو لفم املستمر األشفاء اليت الحظها الباحثة ه, العملفة التع
                                                           

5Sugiyono, Metode Penelitian, cet. 22, hal. 145.  
9Sukmadinata, Metode Penelitian…, hal. 221. 
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 تعاين منها التالمفذ يف تعلفم الصرف بستخدام كتاب األمثلة التصرييفة مبا يف

يف فصلهم. مبا يف تلك أيضا األشفاء اليت صا ت  عند التعلفم تلك حالة التالمفذ

  .التالمفذ نشفطة يف تعلم علم الصرف بستخدام كتاب األمثلة التصرييفة

 لةطريقة املقاب .0

املقابلة ه, طريقة مجع البفاانت مهمة جبانب املالحظة. والطريقة ه, 

احد الطرق للحصول على مجع البفاانت بوسفلة حمدثة وحمو ة مع موضوع 

.) ربر املعلومات 02البحث  وهذه الطريقة تقع بني السائ  )الباحثة( واجملفب )خمخ

 . من إجابة السائ اليت متين الباحثة حمصولة 

ظمة من غري ليشف البفاانت يف هذا البحث ه, مقابلةفاملقابلة 

(wawancara tak terstruktur( كما ذخكر ملفاان .)Mulyanaيف كتابه أن مقابلة ) 

يخقام  00منظمة يسمى أيضا مبقابلة متعمقة ومقابلة ميتوح ومقابلة مخَيثَّف. غري

بحث مها الاملقابلة ميتوحا أ  هذه العم  يعرف املخرب. وأما املخرب يف هذا 

معلم علم الصرف وتالمفذ فص  الثامن من املد سة املتوسطة اإلسالمفة 

 "املعا ف" تولونج أجونج.

                                                           
10Moleong, Metodologi Penelitian…, hal. 130. 
11Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2111), hal. 131. 
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 املقابلة اتإ شاد منظمة وه, حبفث ال تستخدم الباحثة عملفة مقابلة غري

يف  تخدمةاملس املقابلة إ شادات. البفاانت جلمع منهج, وكام  ترتفبها اليت

منظمة ه,  لص  أ   غري سب. لصائص املقابلةشي  اخلطوط العاّمة فح

 وقت يف سؤال ك  وتركفب اليلمات يف األسئلة ميين على تغفري تركفب

ف مبوضوع أ  تخيفّ  .املقابلة عند واالحوال ألن تخَيفَّف بالحتفاجات .املقابلة

البحث وهو استخدام كتاب األمثلة التصرييفة يف تعلفم الصرف لدى تالمفذ 

ك لفص  الثامن بملد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج  مبا يف ت

حثة يف عدد أتثره. ميين عملفة املقابلة ان يعم  الباتنيفذ التعلفم والعوام  الاليت 

 ت املتعمقة.فرصة لنف  البفاان

 ةقطريقة الوثف .3

 هذا يفهذا البحث الوثفقة ان تيون مصاد  البفاانت الثانفة. الوثفقة 

مستخدمة لتخيمر  البفاانت الرئفسفة. كان الواثقة ميهوم كَمحضر عن البحث 

الواثئق مستخدم الباحثة منها: وثفقة التا يخ عن  00املبحوث ماضفا وحاضرا.

إقامة املد سة أواجلانبفة مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج 

م الصرف األنشطة وغريها اليت تتعلق تنيفذ تعلف جدولولطط التعلفم واليتاب و 

                                                           
12Burban Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2111), hal. 93.   
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 ف" ابستخدام كتاب األمثلة التصرييفة يف مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املع

 مث حتلف  من هذه الواثئق ستصري البفاانت البحث.تولونج أجونج. 

  البياانت طريقة حتلي  .و

يف  وبعد ما تحتلف  البفاانت يف البحث اليفي, يقام الباحثة عند مجع البفاان

لالل. والبفاانت احملصولة من البفاانت اإلستقرائفة. حىت حيتاج حاص  البحث تطوير 

احملصولة  ت. املرد بتحلف  البفاانت هو عملفات ملطالعة البفاانتبوسفلة حتلف  البفاان

وترتفبها منهج, من حاص  املقابلة ومالحظة املفدان وامليوانت األلرى  لذلك حتلف  

 03البفاانت ان يخيهم بسه   ومخيتَشيها ميين مخوجَّه اىل الشخص األلرى.

( وهربمان Miles) يستخدم هذا البحث طريقة التحلف  البفاانت أبسلوب ملفس

(Huberman  يف وقت املقابلة  فإن الباحثة أجرت حتلف  اإلجابت مقابرلهم. إذا حاص .)

من حتلف  اإلجابت مقابرلهم أجريت مقابالت غري مرضفة  ففستمر الباحثة إىل السؤال 

انت امرة ألرى  إىل حدّر ما حىت تخعترب البفاانت على مرصداقّفة. وتعم  الباحثة حتلف  البف

الذ  ينقله سوغففونو  (Huberman( وهربمان )Milesيف املفدان كما قال ملفس )

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian, cet. 22, hal. 244. 
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(Sugiyono)   وهو نشاطة حتلف  البفاانت يف البحث اليفي, تعم  بتاّم واستمرا  حىت

 04إنتهاء النشاطة. وكان حتلف  البفاانت تستعمله الباحثة على ثالثة املراح   وه,:

 (Reduksi Dataتنقفص البفاانت ) .0

تنقفص البفاانت يعين تلخفص  والتفا  األشفاء الىت الرتكفز على األشفاء املهمة 

الذين مناسب مبوضوع البحث. وبذلك ميين ان ستسهف  الباحثة إلجراء مزيد 

من مجفع املعلومات وتبحثه عند احلاجة. يف املرحلة أيلذ الباحثة البفاانت الذ  

ستخدم يف لفم الصرف وطريقة التعلفم امليخركَّز على تنيفذ التعلفم كخطط التع

اإلستخدام كتاب األمثلة التصرييفة يف التعلفم الصرف وغريهم وعوام  الدافعة 

 والعرائقة أيضا. 

 (Penyajian/ display dataتقدمي البفاانت ) .0

مرة واحدة يتم تنقفص البفاانت  مث تيون اخلطوة التالفة ه, تقدمي البفاانت. يف 

 يخقدم التقدمي البفاانت يف شي  وصيا جموزا والتخطفط والعالقةالبحث اليفي, 

بني فئات. أ  وصيا جموزا عن تنيفذ التعلفم الصرف بستخدام كتاب األمثلة 

التصرييفة يف فص  الثامن مبد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج 

  وعوام  الدافعة والعرائقة يف التعلفمه.

                                                           
 047-053نيس املراجع  ص. 15
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 (Penarikan Kesimpulan/ Verification) استخالص البفاانت .3

( وهربمان Milesاملرحلة الثالث يف حتلف  البفاانت اليفي, وفقا مللفس )

(Huberman ه, استخالص البفاانت. وأما استخالص األوىل َمبدئّفة  وسوف )

 تتغري إذا ال يوجد دلف  قو  يف مرحلة مجع البفاانت بعده.  

ع البفاانت حمصولة وفقا للمقابلة واملالحظة والتحلف  الوثفقة. وهم  وقد مجخ

عها وفقا  حيلَّلون مبنهج الوصف اليفي,. أو من لالل تسجف  البفاانت اليت مجخ

يفة. لألنشطة التعلفمفة املتعلقة تنيفذ تعلفم الصرف بستخدام كتاب األمثلة التصري

ات انت املستمدة من املقابالت واملالحظوبملثال  قامت الباحثة بتحلف  البفا

بملنهج الوصي, اليفي, حبفث النتائج املتوقعة من هذا التحلف  ميين أن يصرف 

حال املد س والطالب فص  الثامن يف تعلفم الصرف بستخدام كتاب األمثلة 

 التصرييفة يف مد سة املتوسطة اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج. 

  هذه الصو ة عملفة حتلف  البفاانت  كما يلى:ميين النظر إىل 

 

 

 

 

بفاانتال تقدمي  مجع البفاانت 

بفاانتال تنقفص  

بفاانتال تخلصاس  

 0.3جدول 
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 البياانت صحة تفتيش .ز

 وه, ،(Sugiyono) لسوجفونو وفًقا معايري أ بعة البفاانت صالحفة التبا  يستخدم

 05.املوضوعفةو  املوثوقفةو  اخلا ج, النق  قابلفةو  املصداقفة

 (Kredibilityالثقة ) .0

الباحثة  تخدمسي الد اسة، هذه يف. البفاانت مصداقفة اللتبا  خمتلية طرق هناك

 .ةالتالف النحو علىهم التيسري وأما . وتطوي  احلضو  التثلفثمنهج 

 (Triangulasi) التثلفث,املنهج  (أ

حة هو أهم املنهج عند عملفة تيتفش ص يف هذالبحثالتثلفث, املنهج 

حة هو املنهج صالتثلفث, يف كتابه أن  (Moleong. كما ذخكر ملولفونج )البفاانت

ف  لنالش,ء مستخدم كمقابر  على البفاانت. 06.ش,ء ألرالبفاانت الذ  ينتيع 

قرتاح املوافقة والصحفحة البفاانت الزمة  واملقصود من صحة البفاانت أن يثبت  اإل

ة البفاانت صحك  ما مجع موافق بلواقع الذ  وجد يف لليفة البحث. فتأكفد 

عن استخدام كتاب األمثلة التصرييفة يف تعلفم الصرف يف مد سة املتوسطة 
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صد  بمل املنهج التثلفث, اإلسالمفة "املعا ف" تولونج أجونج يستخدم الباحثة

 . والطريقة والنظرية

 هو مقا نة وتيتفش د جة الصدق عن األلبا   املنهج التثلفث, بملصد  (0

احملصولة من الوقت واأللة املختلية من حبث اليفي,. هذا املنهج يستطفع 

تخدام  تعلفم الصرف بسأن حيتص  بوسفلة: مقانة بني نتائج املالحظة 

وبعض  على املد س علم الصرفونتائج املقابلة رييفة كتاب األمثلة التص

 مفذأن يقول املد س أو التالومقا نة بني ك  ما الذ  التالمفذ فص  الثامن 

ا ج )ل وما أن بقوهلم يف أحوال اخلاصة)يف اليص ( العامة يف أحوال 

   ومقا نة بني نتائج املقابلة ونتائج الوثفقة املتعلقة. اليص (

اف تشو تيتفش د جة الصدق من نتفجة اكفه  التثلفث, بلطريقةاملنهج  (0

البحث بلطريقة مجع البفاانت  تيتفش د جة الصدق بني أنواع مصاد  

ه, هذا البحث يستخدم الباحثة طريقة  .البفاانت والطريقة املتساوية

املقابلة واملالحظة والوثفقة لنف  البفاانت من مد س علم الصرف. وكذلك 

فاانت من التالمفذ يستخدم الباحثة تلك الطرق. وإذا جيد الباحثة لنف  الب

 حثة تسأل مرة للمصد  الرئفس,.البفاانت املختلية فالبا
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 تطوي  احلضو  (ب

وألج  احلصول على البفاانت الصحفحة ألرى  سفعم  الباحثة تطوي  

احلضو  يف ميان البحث. فال ييون عم  الباحثة مقتصرا على احلصول البفاانت 

فقط  ولين جيب أن حتضر إىل ميان البحث ألج  القفام بلتباين احملصولة من 

لة املصاد  واملقابيعم  الباحثة املالحظة عند يقام تعلفم علم الصرف مصاد ها. 

( يف  Moleongكما يقال ملولفونج )وكلهم يف عدد فرصة اىل يقع البفاانت َمشبعا.  

 كتابه أن تطوي  احلضو  يعين الباحثة للبقاء يف املفدان البحث اىل وص  التَشبع

  07مجع البفاانت.

 (Transferability)ات األقران التبا   .0

 نتائج طبفقت ميين حفث. لا جفة صالحفةيسمى ايضا ب النق  قابلفة التبا 

 حىت .لرىأ ظروف يف هايستخدم ميين أو العفنة ألذ حفث السيان على الد اسة

 فقومف البحث، ئجنتاهذه  تطبفقل يتسىنو  الد اسة هذه نتائج ونيهمي اآللرون يتمين

 .بلثقة وجدير ومنهج, وواضح ميص  وصف مع تقريره عم ت ةالباحث
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 (Dependability)  االعتماد .3

 تدقفق فةعمل إجراء لالل مناليفي,  البحث يف املوثوقفة التبا  إجراء يتم

 اليلفة نشطةاأل ملراجعة مستق  شرفمل الطريقة هذه تنيفذ. البحث عملفةمفع الجل

 .البحث إجراء يف للباحثة

 (Konfirmabilityالفقني ) .4

 إن يقال. ملنيذةا بلعملفة يرتبط البحث نتائج لتبا إب موضوعفة التبا اجراء 

 با لتاال. ألشخاصمتيق على اكثر ا البحث نتائجكان  إذا ةموضوعف البحث

  .واحد توق يف االلتبا هذا  إجراء فمينف املوثوقفةلتبا  االيشبه  املوضوعفة


