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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 ل و نوع البحثحمد .أ

بوغدان واتيلور، الذي يستخدم يف هذا البحث هو كيفي ، وفًقا ل املدحل

لفريدة نوغراهاين عن الكيفي هو إجراء حبثي قادر على إنتاج بياانت  اليت القتباس

 29األشخاص الذين متت مالحظتهم. وصفية يف شكل خطاب وكتابة وسلوك من

أما أوضح صوغيونو، أن طريقة البحث الكيفي هو طريقة البحث تستخدم 

لبحث الظروف الطبيعية للكائنات، )على عكس التجارب( حيث يكون الباحث 

)جمتمعة(، حتليل أداة رئيسية، ويتم تنفيذ تقنيات مجع البياانت عن طريق التثليث 

وصف  30البياانت استقرائي، وتؤكد نتائج البحث الكيفي معىن أكثر من التعميم.

البياانت املستمدة من النسخة واملقابلة واملالحظة والوثيقة لتوفري الوضوح حول 

 احلدث أو املوقف أو الواقع.

تصميم البحث الذي ساستخدامه يف هذا البحث هو دراسة حالة. يتم 

اليت يتم فحصها يف  استخدام البحث ابستخدام دراسة احلالة هذه ، ألن البياانت

 
29 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2014), hal. 4.  
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 15  
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املوقع هي كلمات ال حتتوي على أرقام مكتوبة أو شفهية. يف هذا البحث واجه 

 عالقة سببية واليت ميكن بعد ذلك التنبؤ والسيطرة عليها من عدة أطراف.

يف هذا البحث، يستخدم الكاتب نوع البحث الوصفي. البحث الوصفي هو 

يف االقتباس، ذكرت سيفة  ا هي عليه.طريقة حبث تصف األشياء وتفسرها وفًقا مل

فوزية أن هذا البحث غالبًا ما تسمى أيًضا غري جتريبية، ألن الباحثني يف هذا 

لذلك ، يف هذا البحث  31البحث مل يتحكموا يف متغريات البحث ويتعاملون معها.

يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  (SKS) وصف الباحثون تطبيق نظام التعليم الفصل

 .الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

 باحثر الو حض .ب

احث يف هذا البحث، ألن الباحث الذي يعمل هناك حاجة إىل وجود الب

مبثابة مالحظ أو مقابلة وأداة رئيسية. حبيث ينطوي تنفيذ هذا البحث على 

 الباحث أنفسه مباشرة يف اجملال.

وفًقا لـلسي ج. موليوع يف البحث الكيفي ، "يعد الباحثون أنفسهم أو 

وفًقا للرأي أعاله ، يضع  32مبساعدة اآلخرين أدوات مجع البياانت الرئيسية".

 
31 Syifah Fauziyah, Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata Pelajaran PAI di 

SMA Negeri 78 Jakarta, Skripsi S1..., hal. 39  
32 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), hal. 9  
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الكاتب نفسه كأداة ابإلضافة إىل أداة جتميع البياانت. كدعم جلمع البياانت يف 

 تسجيل البياانت.قلم  كأداة ل امليدان ، يستخدم الكاتب كراسة و

وحضور الباحث ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج 

 مرات لتناول احلقائق، وخيتار الباحث كما اييل:

 م.2020فرباير   21 و 10 املالحظة يف املدرسة يف التاريخ (1

 7التاريخ مع انئب رئيس املدرسة يف املنهج و مدرس اللغة العربية يف  املقابلة (2

 .م2020فرباير 

 .م2020فرباير  7املقابلة مع طالب من صف العاشر يف التاريخ  (3

   م.2020فرباير  10يسأل الباحث عن التوثيق يف اإلدارة املدرسة يف التاريخ  (4

 البحث موقع .ج

وقد أجري هذا البحث يف واحدة من املدرسة، وهي املدرسة الثناوية 

لثانية تولونج اجونج اليت تناولت يف شارع كي ماعون ساركورو اإلسالمية احلكومية ا

. املكان املستخدم ككائن يف هذا قة بويوالعو مدينة تولونج اجونجمنط 101 رقم

 املدرسة البحثية هو مدرسة حيث مكان الباحث أبنشطة التدريب املهين.

 رسة ثناويةاملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج هي مد

املدرسة الثناوية . املدينة اليت تعد واحدة من املدارس الدينية املفضلة يف هذه
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هناك  اإلسالمية احلكومية الثانية هي مدرسة اثنوية عليا حممية من قبل وزارة الدين.

الكثري من املباين يف املدرسة واملرافق الكافية، حبيث يتجاوز عدد الطالب مبا يف 

البحث  وقعابلنسبة للخلفية ، اختار الباحث م الطاقة االستيعابية.ذلك الكثري من 

 يف هذه املدرسة هي:

هذه املدرسة هي واحدة من املدارس اليت هي قادرة على املنافسة واالمتياز على   .1

مستوى رجينسي ، حىت الوطنية سواء من حيث األكادميية وغري األكادميية 

 لفيات خمتلفة.وكذلك الطالب أيتون من عائالت من خ

احد من املدارس اليت تنشط يف أي نوع من األنشطة،  هذه مدرسة ثناوية تعد .2

الدينية والعامة على حد سواء ، وتشمل املدرسة اليت تطبق نظاًما صارًما 

 للغاية.

تولونج اجونج هو مكان حبث وفًقا  املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية .3

 الباحث ، لذلك فهو مناسب الستخدامه كمكان للبحث. للعنوان الذي كتبه
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 صادر البياانتم .د

لسوحرمسي أريكونط، فإن مصدر البياانت هو املوضوع الذي ميكن  وفقا

يتم احلصول على مصدر البياانت الرئيسي يف  33احلصول على البياانت منه.

ي من الكلمات واإلجراءات ، ابإلضافة إىل أن هناك مصادر إضافية كيفالبحث ال

 مثل الواثئق وغريها.

تتكون البياانت اليت مجعها من جزأين ، ومها البياانت الرئيسية املستمدة من 

ات واملقابالت اليت أجريت أثناء البحث. أثناء دعم البياانت مثل األماكن، املالحظ

 احلصول على بياانت املعلمني وغريهم من الواثئق.

 طريقة مجع البياانت . ه

تعد طريقة مجع البياانت أهم خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من 

لذلك ، لن حيصل الباحث على البياانت وفًقا  34البحث هو تناول على البياانت.

 للمعيار إذا كانوا ال يعرفون طريقة مجع البياانت.

 عدد أساليب مجع البياانت هي كما يلي.

 
33 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 

03. 

  
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D)..., hal. 308. 
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ث بسهولة أكرب البياانت طريقة املالحظة، هبذه الطريقة سوف يسرتجع الباح .1

 عن طريق الغرق مباشرة يف موقع الدراسة هبدف مراقبة الوضع يف هذا اجملال.

 through observation, the“ وفقا ملارشال يف االقتباس تنص صوغيونو أنه

researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior”  ، يتعرف الباحثون على سلوك ومعىن من خالل املالحظة

 35السلوك.

طريقة املقابلة هي إحدى الطرق للحصول على البياانت عن طريق إجراء  .2

مقابالت مع املصادر ، مثل مديري املدارس واملعلمني والطالب للحصول على 

 .البياانت

 a meeting of two persons يف صوغيونو يعرف املقابلة ، وهي " وفقا السرتبغ

to exchange information and idea through question and responses, 

resulting in communication and joint construction of meaning about a 

particular topic املقابلة عبارة عن اجتماع لشخصني لتبادل املعلومات ."

جوبة ، حبيث ميكن بناء هذا املعىن يف موضوع واألفكار من خالل األسئلة واأل

 36معني.

 
35 Ibid, hal. 310 
36 Ibid.., hal. 317. 
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طريقة التوثيق ، هي طريقة جلمع البياانت عن طريق عرض وتسجيل البياانت  .3

املتاحة. وهبذه الطريقة ، ميكن للباحث احلصول على البياانت اليت تدعم حبثه ، 

لواثئق جلمع البياانت املتعلقة  يف شكل صور أو غريها. يستخدم الباحثون هذه ا

تولونج اجونج وأمساء  بقائمة ملفات املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية

 (.SKS)  املعلمني و واكيل، وبياانت عن نظام التعليم للفصل الدراسي

 حتليل البياانتطريقة  .و

مؤقتة. هذا حتليل البياانت إىل تسهيل الباحث يف إجراء استنتاجات  يهدف

من هذه االستنتاجات املؤقتة ، سوف يسجل الباحث بسهولة أكرب املعلومات اليت 

سيتم البحث عنها وسيتم نقلها يف اجتاه البحث. يف حتليل البياانت املطلوبة الدقة 

 واحلساسية من العديد من املصادر اليت احلصول عليها يف صياغتها.

ت حتليل البياانت و اليت هي على يف إجراء حتليل البياانت، هناك عدة تدفقا

 .النحو التايل
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تقليل البياانت، هو عملية اختيار وتركيز االنتباه على تبسيط وحتويل البياانت  .1

يعين تلخيص واختيار  اخلام الناشئة عن السجالت امليدانية. تقليل البياانت

 37ألمناط.النقاط الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة والبحث عن السمات وا

عرض البياانت، هو عملية جتميع املعلومات بشكل منهجي من أجل احلصول  .2

 جات ابعتبارها نتائج البحوث.على استنتا

اجلهود املبذولة الستخالص النتائج أو التحقق تنفيذها بشكل مستمر من قبل  .3

الباحث أثناء وجودهم يف هذا اجملال. من بداية مجع البياانت ، ابدأ يف البحث  

عن معىن الكائنات ، مع مالحظة انتظام األمناط )يف املالحظات النظرية( ، 

 التكوينات احملتملة ، واملسارات السببية ، واملقرتحات.والتفسريات ، و 

 صحة البياانت تفتيش .ز

، أواًل ابستخدام املوضوعية، كيفيال لبحثا اصحة البياانت يف هذ تفتيش 

تقنية التثليث  كاتب، استخدم البحثال اواثنيًا ابستخدام تقنيات التثليث. يف هذ

 ق.يثتو وال ةملقابللبياانت، وهي املالحظة وااثالثة مصادر ب

لضمان صحة بياانت النتائج اليت حصل عليها الباحث لطرح األسئلة مباشرة 

 على الكائن ، يسعى الباحث أيًضا إىل العثور على إجاابت من مصادر أخرى.

 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 336. 
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 التثليثحلصول على صحة البياانت ، فإن األسلوب الذي أستخدمه هو 

احثني والنظرايت(. التثليث هو )ابستخدام العديد من املصادر واألساليب والب

التحقق من صحة البياانت من خالل استخدام شيء آخر خارج البياانت للتحقق 

  أو املقارنة.

 التثليث املستخدم يف هذه الدراسة ما يلي:

البياانت اليت مت  تفتيش تثليث املصدر ، الختبار مصداقية البياانت عن طريق  .1

( مقارنة ما قيل أ. ابلنسبة للخطوات: )احلصول عليها من خالل عدة مصادر

( مقارنة بياانت املقابلة مع حمتوايت الواثئق ذات الصلة ، بعلى انفراد ، )

( د( مقارنة ما قاله الناس حول الوضع البحث مع ما قيل طوال الوقت، )ج)

 خمتلفة.  نظرو  رأيمقارنة وجهة نظر شخص ما من 

البياانت لنفس  تفتيش لبياانت عن طريق تقنيات ، الختبار مصداقية اال تثليث .2

املصدر ابستخدام تقنيات خمتلفة. هلذا السبب ، يتم استخدام طريقتني، ومها: 

يف مجع البياانت  ليت تستخدممن درجة الثقة يف نتائج التقنيات ا تفتيش 

 مصادر بياانت ابستخدام نفس الطريقة.  تفتيش منو 

ل اليت ميكن أن تؤثر على مصداقية أيًضا أحد العوام الوقت ،الوقت تثليث .3

البياانت. البياانت اليت مجعها بواسطة تقنيات املقابلة يف الصباح عندما ال يزال 
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ستوفر املزيد من البياانت  ة، ومل تكن كثري من املشكلاملستجوبون حديثي العهد

 الصحيحة حىت تكون أكثر مصداقية.

 ثمراحل البح .ح

ا يقوم الباحث إبجراء املراحل أو اخلطوات يف إجراء الدراسة ، عادة م

 للوصول إىل البحث. املراحل اليت جيب أن جيتازها الباحث هي كما يلي:

مرحلة ما قبل احلقل ، يف هذه املرحلة ، يقوم الباحث قبل إجراء البحث أوالً  .1

 املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونجابختيار جمال مع مراعاة أن 

هو العنصر الصحيح للبحث. مث اعتين ابلرتخيص الرمسي للمدرسة  اجونج

 .(املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج)

مرحلة البحث امليداين ، يف هذه املرحلة ، يقوم الباحث إبجراء البحوث مباشرة  .2

 ئق.والواث تمن خالل مجع البياانت من خالل املالحظة واملقابال

مرحلة االنتهاء ، هي املرحلة األخرية من الدراسة. مث يتم تقدمي البياانت اليت  .3

متت معاجلتها وجتميعها واستنتاجها والتحقق منها يف شكل كتابة تقرير حبثي 

يستند إىل البياانت اليت مت احلصول عليها. مث سيتم اختبار البياانت اليت مت 

ية أم طبيعية أم ال. اخلطوة األخرية هي  مجعها ، سواء كانت البياانت حقيق

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج.   كتابة تقرير حبثي وفًقا لكتابة


