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 الباب الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحث والتصميم .أ 

حبث   ،الكيفي ادلدخل يستخدمالعلمي ىو  يف ىذا البحث البحث مدخل

حبالة التََّجرُّد يف  ومناسب وطبيعيّ  طبيعيّ  بشكل تتم اليت البحث عمليةىو الكيفي 

 الظواىر فهم إىل يهدف الذي البحثىو  البحث الكيفي .تالعب أي دون ادليدان

  واإلدراك، السلوك، ادلثال سبيل على ،البحث موضوعات لو يتعرض ما حول

 شكل يف األوصاف طريق وعن كلي، بشكل ذلك إىل وما واإلجراءات، ،والدوافع

 ٔ.ادلختلفة العلمية األساليب وباستخدام خاص  طبيعيّ  سياق يف ،ولغة كلمات

 معلومات يوفر أن ديكن البحث وإمكانية القدرة نظر وجهة من عرضو مت إذا

 ىو الوصفي البحث. يستخدم التصميم الوصفي ىذا البحث فإن تفسريات، أو

 وادلؤسسات واجلماعات األفراد تضم معينة اجتماعية وحدة وصف إىل يسعى حبث

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

  ٕالتعرف. الوصف وادلشكالت

 مؤسسةىذا البحث ىو البحث ادليداين، إلن ىذا البحث نفذت يف 

اليت يكون موضوع البحث، حىت ينال  األحداثلِيبحث  ىو البحث ادليداين .تعليمية

 ٖ.ادلوجودة ادلواد من التحقق وكذلك ادلعنية، ادلشكلة حول وحديثة مباشرة علوماتادل

 التدريبات طريقة استخدام كيفية وصفل ةالباحث حاول احلالة، ىذه يف

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةمب الثامن الصف طالبلل ادلفردات حفظ سهولةل

 تولونج أجونج. ٗ

 ةحضور الباحث .ب 

 ةإلن الباحثىو شيء ُمْطلق،  يف البحث الكيفي يف ادليدان ةحضور الباحث

حضور  مناليت يَ َتواجد  اإلفادة .البيانات مجع وكذلك البحث أدواتيتصرَّف ك

 قةادلتعلّ  الَقرارات .ةالباحث وجودلِ  استجابة أكثر موضوع ىي البحث كأدوات ةالباحث

 خالل من َسيُنال ادلعلومات وكذلك ،وموجهة سريعة بطريقة تؤخذ أن ديكن بالبحث

 .ادلعلومات تقدمي يف ادلخربين وطرق مواقف

                                                           
2
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 مكان البحث  .ج 

تولونج  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةادل يف البحث ىذا أجري وقد

 التدريبات طريقة باستخدام ميالتعل تطبيق مت: االعتبار على االختيار يعتمد. أجونج

 .الباحثني مع للتعاون استعداد على ادلعلمني ومجيع ادلدرسة ىذه يف

 مصادر البيانات  .د 

 أعراض شكل يف البيانات .وظاِىر حقيقيّ  َخربأو  معلومات ىيالبيانات 

 مصادر أو كمواد تستخدم ورقم الذي حقائق شكل يف الباحث يسجلها أن جيب

 يف معاجلتها ستتم معلومات أو حقائق ىي البيانات آخر، مبعٌت. ادلعلومات لِيُ َؤلِّف

ستخدام طريقة كيف ا  حول احلقائق ىي البيانات ىذه يف إذن، ٗ. البحثنشاط 

درسة ادلتوسطة ادلطالب الصف الثامن بلحفظ ادلفردات ل سهولةلالتدريبات 

 تولونج أجونج. ٗاإلسالمية احلكومية 

 على احلصول ديكن اليت ادلوضوعات ىيمصادر البيانات يف البحث 

 فإن بياناتو، مجع يف مقابلة أو استبيانا يستخدم الباحث كان إذا. منها البيانات

 أسئلة على جييب أو يرد الذي الشخص أي ادلستفىت، يسمى البيانات مصدر

 تقنيات الباحث ستخدمإ إذا. الشفوية األسئلة أو ادلكتوبة األسئلة سواء ،ةالباحث
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 إذا. عملية أو حركة أو كائنات شكل يف البيانات مصدر يكون أن ديكن ،ادلالحظة

 ٘.البيانات مصدر ادلالحظة أو ادلستند فسيكون ، الوثائق الباحث استخدم

. البحث بًتكيز ادلرتبطة البيانات مصادر ىي البحث ىذا يف البيانات مصادر

أو  األولية البيانات مصادر مها مصدرين، من البحث ىذه يف الواردة البيانات

 .الثانوية البيانات ومصادر األسسيّ 

 مصدر البيانات األساسيّ  .ٔ

 ادلصدر من ادلأخوذة البيانات ىي األساسيأو  األولية البيانات مصادر

 الذي ادلعلم ىو ىذا البحث يف األساسي البيانات مصدر. ادليدان يف األول

 مث. التدريبات طريقة ستخدامبإ العربية اللغة مفردات تعلم عملية يف دورًا يلعب

 ىم الذين تولونج أجونج ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةيف ادل طالب

 حفظ لسهولة التدريبات طريقة ستخداما بشأن ىمودرد دلعرفة البحث موضوعكَ 

 .معمقة مقابلة خالل من طالبل العربية ادلفردات

 مصدر البيانات الثانوية .ٕ

 مصادر غري بيانات مصادر ىي البحث ىذا يف الثانوية البيانات مصادر

 احلصول مت تكميلية بيانات أو كدعم والوظيفة بالبحث ادلتعلقة األولية البيانات

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 
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 ىذا البحث يف الثانوية البيانات مصدر أّما .األولية البيانات مصادر من عليها

 فيما ادلدرسية والوثائق والصور البحثية العملية إجراء وقت يف وثائق شكل يف

 .األولية البيانات متدعّ  اليت البيانات من وغريىا ادلدرسة حبالة يتعلق

 طريقة جمع البيانات  .ه 

 ادلالحظة .ٔ

 وتسجيل مراقبة خالل من تتم اليت البيانات مجع عملية ىي ادلالحظة

ٙ.بانتظام فيها التحقيق يتم اليت األعراض
 الباحث أجرى ،البحث ىذا يف 

 من كاملة رلموعة ومراقبة اجملال مراقبة طريق عن أي مباشرة، مالحظات

 يُعمل اليت ادلالحظة. العملية يف مباشرة تشارك مل ألهنا سليب بشكل األنشطة

 .يفعلو ما يراقب من ىناك أن يدركوا حىت مفتوحة الباحث

 ادلقابلة .ٕ

 جيري الذي الشخص بني متعمقة وأجوبة أسئلة عملية عن عبارة ادلقابلة

خرب ادلقابلة
ُ

 ألىدافبا ومناسب تفصياًل  أكثر معلومات على للحصول وادل
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 ووجهات الشخصية البيانات جلمع دتاًما مناسبة ادلتعمقة ادلقابالت تعد. ةالباحث

 ٚ.معينة مواضيع استكشاف عند خاصة واخلربات، النظر

م  طريقادلقابلة ىي طريقة جِلمع البيانات باال  على شفهياً  األسئلةيُقدِّ

 ادلقدمة األسئلة تعديل وديكن ،َمرِنة ادلقابلة دتلك صفة. الدراسة قيد ادلوضوع

 ٛ.صحيح بشكل عنو الكشف تريد ما كل استكشاف ديكن حبيث ، للموضوع

 التعبري حبرية ادلستجيبون يتمتع حيث اجملانية، ادلقابلة طريقة ىذا البحث يستخدم

 نقلها جيب اليت النقاط أساس وعلى الباحث عليها يقتصر أن دون آرائهم، عن

 الباحث أجرى. الباحث مشكلة إىل استناًدا إعدادىم مت الذين ادلشاركني إىل

 طريقة استخدام حول اجملانية ادلقابلة طريقة باستخدام والطالب ادلعلم مع مقابلة

ادلتوسطة  درسةادليف  الثامن الصف طالبلل ادلفردات حفظ سهولةل التدريبات

 .تولونج أجونج ٗاإلسالمية احلكومية 
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 توثيقال .ٖ

وثيق ُيستخدم جلمع البيانات من مصادر غري َبَشرِية. ىذا ادلصدر تال

التوثيق ُيستخدم أيضا لَيبَحث عن البيانات  ٜوالسجالت.حيتوي على الوثائق 

 أو رسومات أو كتابات شكل يف الوثائق تكون أن ديكن اليت مرت بالفعل.

ِِبذه الطريقة التوثيق   ةيستخدم الباحث ٓٔ.شخصال من بادلعلومات غنية أعمال

 درسةادل تاريخ مثل البحث، ِبذا ادلتعلقةالبيانات اليت تتقّلق باألشياء  للحصول

 والرؤية التنظيمي واذليكل ،تولونج أجونج ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 أنشطة وكذلك التحتية والبنية وادلرافق الطالب، وحالة ادلعلمني، وحالة ،والبعثة

 .طالبلل العربية للغة بعودة ادلتعلقة والوثائق الصور

 طريقة تحليل البيانات .و 

 مت اليت للبياناتبا اُلمنتِظم  ويُنّظم بحثلي عملية ىي البيانات حتليل طريقة

 حالة يف التنظيم خالل من والوثائق، ادليدانية وادلالحظة ادلقابلة من عليها احلصول

 ادلهمة األنواع واختيار أمناط، يف والتأليف والتوليف، الوحدات، يف والوصف فئة،

                                                           
9
 Syamsudin dan Vismianti, Metode Penelitian Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 108. 
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 أنفسهم قبل من بسهولة فهمها يتم حبيث استنتاجات تقدمي و دراستها، سيتم واليت

 ٔٔ.اآلخرين قبل من أو

 حيصل الذي البحث الذي يقوم بو ادلؤلف ىو نوع من البحث الكيفيّ 

 خالل من الكيفّية الطريقة باستخدام مكتوبة عبارات شكل يف وصفية بيانات

 :التالية اخلطواتبا الكيفيّ  البيانات حتليل يف ةالباحث يستخدم. االستقرائي التحليل

 (Reduksi Data) البياناتتقليل  .ٔ

 على والًتكيز الرئيسية األشياء ختياروإ التلخيص ةطأنش ىوالتقليل 

 وبالتايل،. الضروري غري وخُيرِج ما والنمط ادلظهر على للعثور ادلهمة األشياء

 معالباحث جلَِ  على لوتسهّ  وضح،أَ  صورةاليت مت تقليلو َسُيعطي البيانات 

 ٕٔ.األمرُ  مزَ لَ  إذا عنها ويبحث ،بعده البيانات

 طريق عن البيانات مجيع حتليل سيتممث  بعد ينال البيانات يف ادليدان،

اليت مت تقليلو البيانات . حىت مطلوب غري ىو ما وخُيرِج ادلطلوبة البيانات انتقاء

 لتلخيص. يستخدم ادلؤلف ِبذه الطريقة ليصنع اضحاو و   َمرْكز صورةَسُيعطي 

 درسةادل يف والطالب للمعلم إجراؤىا مت اليت ادلقابلة لعملية األساسية النتائج
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طريقة  استخدام حول كمورد.تولونج أجونج ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  .العربية اللغة ادلفردات حفظ ليسهتل التدريبات

 (Penyajian Data) تقدمي البيانات .ٕ

 ديكن الكيفيّ اخلطوة بعد تقليل البيانات ىي تقدمي البيانات. يف البحث 

. شابو وما تشارد وفريد بيانية ورسوم جداول شكل يف البيانات عرض يتم أن

 ٖٔ.السردي النص ىو البحث يف األحيان معظم يف ادلستخدمة البيانات عرض

 التدريبات طريقة ستخداما كيفية الكاتب يصف البيانات، تقدمييف  

ادلتوسطة اإلسالمية  درسةادل يف الثامن الصف طالبلل مفردات حفظ سهولةل

 يف البيانات تقدمي خالل من وصفي نص شكل يف ونجأج نجتولو  ٗاحلكومية 

أن يُفّهم  والقارئ ادلؤلف يستطيع حىت ادلؤلف بو يقوم الذي البحث نوع

 .موجود الوصف على بناءً  عليها احلصول مت اليت البيانات

 (Verifikasi Data) إستنتاج البيانات .ٖ

 أو النتائج استخالص ىي البيانات حتليل يف اختذت اليت األخرية اخلطوة

 أو استنتاجات ستخالصإل الطريقة ىذه ادلؤلف يستخدم. إستنتاج البيانات

 درسةادل يف ادلؤلف عليها حصل اليت ادلختلفة والبيانات ادلعلومات من قيقالتد
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 ومالحظة وتوثيق مقابلة شكل يف ونجأج نجتولو  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .من ىذ البحث ىروْ جَ  معرفة ديكن حىت

 تفتيش صحة البيانات .ز 

 كل يف القياسي التوحيد خالل من البحوث نتائج وحقيقة ثقة رؤية ديكن

تفتيش ِمرارا.  البياناتذلك ادلِعيار معروف ِبِصحة  ،الكيفيّ  البحث يف. البحث

 بيانات على احلصول عملية يف األخطاء من للحد خطوةىو   صحة البيانات

تفتيش صحة  يتم .للبحث النهائية النتائج صحة على تأثري بالتأكيد ذلا واليت البحث

 علميا ِبا وموثوق تربيرىا ديكن اليت البيانات إنتاج ِبدف الباحث قبل من البيانات

 .ادلصداقية من عال مستوى وديأل

 على: تشمل واليت الحقة، مرحلة يف تؤخذ أن ديكنتقنّية صحة البيانات 

 البحثبا الباحث إجراء طريق عن ادلالحظة ىذه إجتهاد تتم. ادلالحظةإجتهاد  .ٔ

 حبيث ذلك يتم. البحثأو  الدراسة فًتة طوال امستمر  و التفصيل،و  عناية،ال

 .ادليدانية حبالة ومناسب حًقا كاملة عليها احلصول مت اليت البيانات تكون

  (Triangulasi)التثليثتقنّية  .ٕ

 شيًئا تستخدم اليت البيانات صحة من التحققتقنّية  ىي التثليثتقنّية 

 احلصول مت اليت للبيانات كمقارنة أو التحقق ألغراض البيانات خارج آخر
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 مت اليت البيانات مقارنة ىو ادلستخدم التثليث كان ،البحث ىذه يف. عليها

 .ادلخربين من البيانات ومقارنة ،ادلقابلة مع ادلالحظة من عليها احلصول

 احلصول مت اليت البيانات من التحقق طريق عن ذلك يتم ادلصدر، تثليث ( أ

 النظر وجهات ىي واليت وتصنيفها وصفها مث مصادر عدة خالل من عليها

 .ادلصادر ىذه من وزلددة وسلتلفة نفسها ىي

 ادلصدر نفس إىل البيانات من فحصال طريق عن ذلك يتم التقنّية، تثليث  ( ب

 من عليها احلصول مت اليت البيانات ادلثال، سبيل على. سلتلفة تقنيات مع

 .االستبيانات أو التوثيق أو ادلالحظة خالل من فحصها مث ادلقابلة

 من لذلك،. أيضا البيانات مصداقية على يؤثر الوقت ،غالبا الوقت، تثليث ( ج

 من التحقق طريق عن بذلك القيام ديكن البيانات، مصداقية اختبار أجل

 .االستبيانات أو التوثيق أو ادلالحظة أو ادلقابلة

 الخطوات البحث .ح 

 منها: ىناك اخلطوات يف ىذا البحث،

 اخلطوة قبل البحث .ٔ

 منها:اخلطوات يف أنشطة قبل البحث، 
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 االقًتاح تقدمي وقت يف ادلشكلة صياغة تتم. مناقشتها ادلراد ادلشكلة صياغة ( أ

 واحد عنصر ىي ادلشكلة صياغة ألن التقرير كتابة وقت يف وتتكرر البحثي

 .نقلو ديكن ال

 يف البحث مكان الباحث أخذ ،البحث ىذ يف. البحث مكان خيتار  ( ب

 .تولونج أجوجنح ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .الصلة ذات األطراف إىل البحث تقدمي يف شرط ىو االقًتاح إعداد  ( ج

يف اجلامعة  إذنرسالة  الباحث يَُدبِّر احلالة، ىذه يف. إذنيَُدبِّر رسالة  ( د

 دليل مبثابة البحث إذنرسالة  ىذه يُعد. اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

ادلدرسة  يف أي البحث، مكان يف البحث إجراء على يستطيع أنو على

 .تولونج أجوجنح ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 اخلطوة  ادليدان/ اخلطوة التنفيذ .ٕ

 ادليداين البحثي العمل مرحلة/ ِحينما البحث األنشطةخطوة  ىياخلطوة  ىذه

 .البيانات إعداد وخطوة البيانات مجععلى خطوة   تشمل واليت

 اخلطوة التحليل البيانات .ٖ

 من عليها احلصول مت اليت البيانات وتنظيم معاجلة /احلطوةادلرحلة ىذه تشمل

 .منهجي بشكل جتميعها مت اليتادلشكلة  للصياغة وفًقا ادلخربين أو اجمليبني
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 اخلالصة  اخلطوة .ٗ

 ادلرحلة ىذه. النتائج استخالص ىي التالية اخلطوة تكون البيانات، حتليل بعد

 أو اجمليبني من حتليلها مت اليت البيانات استنتاجات الستخالص ادلرحلة ىي

 .ادلخربين

 


