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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث و تصميمو  -أ 

إف مدخل البحث اؼبستخدـ ُب ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي. كىو مدخل يستند إٔب 

وضوع (، ك ُيستخدـ للبحث بوضع اؼبpostpositivismeالفلسفة بعد الفلسفة الوضعية )

الطبيعي حيث تدكر الباحثة كأداة رئيسية، ك تعُت معاينة مصادر اغبقائق باؼبعاينة اؽبادفة ك  

كرات الثلج، طريقة صبع اغبقائق باؼبنهج التثليثي، كربليل اغبقائق بالوصف اإلستقرائي ك 

ربتاج  كرأل بغداف ك تيلور ُب مولونج أنو إجراءات البحث اليت 77تتجو نتائج حبثو إٔب اؼبعٌت.

إٔب اغبقائق الوصفية على صورة األقواؿ اؼبكتوبة أك الشفهية الصادرة من سلوؾ اؼبرء اؼببحوث 

هبذه الطريقة هبب أف تكوف الباحثة قادرة على إظهار العالقة بُت األحداث كمعناىا.  78عنو.

 ألف أغراضها ربليل اؼبوضوع لنيل اغبقائق عن األفعاؿ ك اإلحساس ك إعتقاد األفكار ك

 79أشكاؽبا منو حىت ربص ل النظرية. 

أما تصميم ىذا البحث فهو التصميم الوصفّي. رأل سومادم سوريا براتا أف البحث 

الوصفّي ىو اؼبدخل الذم يتم عن طريق اغبّس بطريقة منظمة كاقعية كصادقة عن اؼبظاىر 
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ّل اؼبشكالت كىو يسعى إٔب التصوير ك التعبَت عن ح 81الدائرة اؼبعينة. كصفات اجملتمع أك

  81اعتمادا على اغبقائق.

-تعليم اللغة العربية ُب اؼبعهد السلفي ك العصرم فتبحث الباحثة ُب ىذا البحث عن

 السلفي دراسة مقارنة بُت معهد منبع  اغبكم مانتيناف باليًت ك التهذيب عورك جومبانج. 

 حضور الباحثة -ب 

حثة نفسها. اغبقائق احملصولة ىي اإلنساف أم البا أداة البحث ُب حبث العلمي الكيفي

ُب البحث الكيفي بشكل الكلمات ك األفعاؿ كاإلشارة، كإلكتشاؼ تلك اغبقائق وبتاج إٔب 

أما دكر الباحثة فهو كاؼبخطة ك اؼبنّفذة عبمع  82اإلنساف أك الباحثة كأداة البحث اؼبناسبة.

  83اغبقائق كربليلها ك تفسَتىا ك أخَتا ىي كاتبة نتائج البحث.

ا ؽبذا الرأم ال بّد للباحثة أف تقـو دبالحظة مباشرة ُب مكاف البحث عبمع اغبقائق كفق

احملتاجة ك الطبيعية. كبالتإب، تشًتؾ الباحثة اشًتاكا فعليا ُب مكاف البحث لتسهيل ؽبا ُب 

التعامل مع اؼبوضوع على مشاىدة أنشطتو. ك للمساعدة على صبع اغبقائق ُب مكاف 

 احثة أدكات الكتابة مثل القلم ك الورقة ك آلة التصوير ك آلة التسحيل.البحث، فتستفيد الب

 مكان البحث -ج 

مكاف البحث اؼبختار ُب ىذا البحث ىو معهد منبع اغبكم السلفي ك معهد التهذيب 

 السلفي. -العصرم
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 مصادر الحقائق -د 

تتكوف اغبقائق من نوعُت كنبا  84مصادر اغبقائق ىي موضوع ربصل منو اغبقائق.

اغبقائق الرئيسية ك مصادر اغبقائق الثانوية. فمصادر اغبقائق الرئيسية ىي مصادر  مصادر

اغبقائق اليت تصدر من اإلنساف. أما مصادر اغبقائق الثانوية فهي مصادر اغبقائق اليت تصدر 

 85من غَت اإلنساف.

كتألفت مصادر اغبقائق الرئيسية من شكل الكلمات أك الكالـ أك األفعاؿ من الناس  

لذين تالحظهم ك تقابلهم الباحثة. كمصادر اغبقائق الثانوية أم من غَت اإلنساف ىي ا

اؼبصادر اإلضافية ُب البحث مثل بشكل الرسائل الرظبية ك كشف اغبضور ك البيانات 

 كمصادر اغبقائق اؼبقصودة ىنا كما يلي: 86اإلحصائية ك كل ما يتعلق دبسائل البحث.

 مصادر اغبقائق الرئيسية (أ 

 الرئيس للمنهج الدراسي ُب معهد منبع  اغبكم ك التهذيب مساعد (1

 االساتيذ ُب معهد منبع  اغبكم ك التهذيب (2

 الطالب ُب معهد منبع  اغبكم ك التهذيب (3

 مصادر اغبقائق الثانوية (ب 

 الوثائق الرظبية (1

 الصور  (2
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صبعت الباحثة اغبقائق من رئيس اؼبدرسة ك مساعد الرئيس للمنهج الدراسي ك 

غة العربية ك بعض الطالب عن طريق اؼبقابلة ك اؼبالحظة. كإلجل تكثَت اغبقائق االساتيذ الل

 فجهزت الباحثة اؼبصادر اؼبكتوبة مثل الوسائق الرظبية ك الصور.

 طريقة جمع الحقائق -ه 

طريقة صبع اغبقائق ىي أىم اإلجراء ُب البحث، إلف الغرض الرئيسي من البحث نيل 

(، الطريقة األساسية ُب البحث Rossman( ك ركظباف )Marshallاغبقائق. عند رأم مارشاؿ )

الكيفي عبمع اغبقائق ىي اؼبشاركة ُب اؼبيداف ك اؼبالحظة اؼبباشرة ك اؼبقابلة اؼبتعّمقة ك 

  87الوثائق.

كاستخدمت الباحثة ثالث طرؽ مناسبة عبمع اغبقائق عن اؼبناىج كاالسًتاتيجيات كتقييم 

 يتار كالتهذيب جومبانج. كىي كما يلي:التعليم ُب معهد منبع اغبكم بال

 اؼبالحظة باؼبشاركة (أ 

اؼبالحظة ىي األسلوب اليت تقـو بو الباحثة بطريقة اؼبالحظة التامة كالكتابة اؼبرتبة. 

 88كترجى للباحثة عند اؼبالحظة أف تالحظ صديقة كال كاذبة كليس.

 اؼبقابلة اؼبتعّمقة (ب 

قائق بوسيلة احملادثة كاحملاكرة مع موضوع اؼبقابلة ىي إحدل الطرؽ للحصوؿ على صبع اغب

 89البحث. كىذه الطريقة تقع بُت السائل كاجمليب.
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 الوثيقة (ج 

الوثيقة ىي مصدر اغبقائق اليت تستخدمها الباحثة لتكميل البحث سواء كانت بشكل 

 91مكتوب أك فيلم أك صورة أك نتائج تذكاريّة حيث كانت كلها تعطي اؼبعلومات للبحث.

ة ُب القاموس اإلندكنيسي ىو اعبمع أك عطاء الربىاف أك البيانات )الصور، كمعٌت الوثيق

.  91النقل، قطعات اعبريدة، كاؼبراجع األخرل(، كاعبمع، كحفظ اؼبعلومات اؼبتعلقة بالعلـو

 اإلستبياف (د 

 اؼبدعى عليوىي عدد من األسئلة اؼبكتوبة اليت تستخدـ للحصوؿ على معلومات من  

لدعم ايلة صكو تستخدـ ىذه اإلستبانة   92.اؼبعركفةاألشياء  من حيث الشخصية أك حوؿ

ُب تعليم اللغة العربية ُب كمشكالت رغبة الطالب ستجابة الطالب على كاخلفية  عرفةؼب

 قوسباف. باستخداـ مقياسمعهد منبع اغبكم كمعهد التهذيب 

 طريقة تحليل الحقائق -و 

كىو عمليات ُب مطالعة  93ئق.ربليل اغبقائق ىو االستطالع أك حبث األمباط ُب اغبقا

اغبقائق ك ترتيبها ك ذبميعها ىدفا إٔب تأليف اإلفًتاض العلمي ك ضبلو إٔب أف يكوف خالصة 

( أف ربليل اغبقائق عملية استطالع Sugiyonoرأل سيجيونو )  94 أك نظرية كنتيجة البحث.

يدانية ك الوثيقة بطريق اغبقائق كتنظيمها تنظيما ك ربصلها الباحثة من اؼبقابلة ك اؼبذكرات اؼب
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تصنيف اغبقائق إٔب األصناؼ ٍب تبيينها ُب اآلحد ٍب تركيبها ك تنظيمها لتكوف النمط ك زبيَت 

منها اغبقائق اؼبهمة اليت ستطلع ٍب تلخيصها حىت تسّهل اػبالصة ُب الفهم سواء كاف للباحثة 

 95نفسها أك لغَتىا.

فهي أخذ النتيجة من  96اإلستقرائية. إف ربليل اغبقائق ُب البحث الكيفي بالطريقة

اإلستقرائية ىي عملية حيث كانت الباحثة ذبمع  97اغبقائق اػباصة إٔب البيانات العامة.

فهي تستخدـ اغبقائق اؼبيدانية  . grounded theoryاغبقائق ٍب تطور النظرية منها، اليت تسمى 

 98كاػبطوة األكٔب للقياـ بالبحث.

ملية ربليل اغبقائق تبدأ بإطالع صبيع اغبقائق احملصولة من ( أف عMoleongرأل مولونج )

اؼبصادر مثل اؼبقابلة، كاؼبالحظة، كاؼبذكرات اؼبيدانية، ك كثيقة الفرد، كالوثيقة الرظبية، كالرسم، 

كاػبطوات التالية اليت زبتارىا الباحثة ىي كما رأل ملس ك ىربماف حيث ىناؾ  99كغَتىا.

 كىي كما يلي: 111اغبقائق ُب حبث العلمي الكيفي. ثالث خطوات تستخد ـ لتحليل

 (Data Reduction)تقليل اغبقائق  (أ 

تقليل اغبقائق ىو عملية التلخيص ك اختيار األمور األساسية ك تركيز األمور اؼبهمة ك 

كاغبقائق اليت قد قّللتها الباحثة  111البحث عن اؼبوضوع مع مبطو ك حدؼ األمور الزىيدة.
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حا حىت تسهل عبمع اغبقائق التالية ك البحث عنها عندما ربتاج تستطيع أف توضح توضي

كقامت الباحثة بتقليل اغبقائق حبسب مسائل البحث ك أغراض البحث  112الباحثة اليها.

 حىت تكتشف النظرية.

 (Data Display)عرض اغبقائق  (ب 

بعد تقليل اغبقائق تستمر الباحثة إٔب عرض اغبقائق. كىو تنظيم اغبقائق إٔب صورة 

كهبذا التقليل تنظَّم اغبقائق ُب مبط العالقة حىت يسّهل  113معينة حىت تظهر اغبقائق شاملة.

ُب البحث الكيفي سبكن عرض اغبقائق بالشرح الوصفي أك العالقة بُت  114فهمها.

  115األصناؼ أك خريطة التدفق أك غَت ذلك.

عد تقليلها ٍب كفقا ؽبذا الشرح قامت الباحثة عرض اغبقائق بتنظيم اغبقائق شاملة ب

 تقدًن العالقة بُت أصناؼ اغبقائق ألجل اؼبعرفة عن نتائج البحث احملصولة. 

 (Verification)االستنتاج   (ج 

فإف استنتاج نتائج البحث  116اػبطوة الثالثة استنتاج. كىو أخذ اػبالصة ك التحقيق.

مقدَّمة الذم هبيب مسائل البحث اعتمادا على نتائج ربليل اغبقائق. فكانت اػبالصة 

  117بشكل كصفي من موضوع البحث ك سبسك بدراسة البحث.
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، عملية صبع اغبقائق، تقليل اغبقائق، (interactive model)كفقا لنموذج ربليل تفاعلّي 

عرض اغبقائق، ك االستنتاج كلها عملّية دكريّة ك تفاعلّية. ربليل اغبقائق ؿباكلة تستمر 

 119ى معّقد اؼبسائل.كذلك اعتمادا عل  118استمرارا ك تكرارا.

ككانت اغبقائق احملصولة من نتيجة اؼبالحظة على أنشطة التدريس ؿبّللة عن طريق كصفي  

كيفي أم صنفت الباحثة اغبقائق اجملموعة مناسبا بأنشطة التدريس اليت تعد من األنشطة 

هذيب اؼبتعلقة باؼبناىج كاالسًتاتيجيات كتقييم التعليم ُب معهد منبع اغبكم باليتار كالت

 .جومبانج

 مراحل البحث -ز 

هبرم ىذا البحث خبطوات تنقسم إٔب ثالث خطوات. كىي االستعداد ك األداء ك 

 الكتابة. كيأٌب الشرح كما يلي:

 االستعداد ( أ

قبل أف تبدأ الباحثة ألداء البحث تالحظ الباحثة مالحظة مقدمة إٔب  تعليم اللغة 

ة مقارنة بُت معهد منبع اغبكم السلفي دراس-العربية ُب اؼبعهد السلفي ك العصرم

مانتيناف باليًت ك معهد التهذيب عورك جومبانج. كبعد أف تؤدم الباحثة ىذه الدراسة 

اؼبسحية فتقدـ عنواف البحث ك مسائلو إٔب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تولونج أجونج 

الباحثة رسالة اإلسالمية اغبكومية. كبعد موافقة رئيس قسم تعليم اللغة العربية تسأؿ 
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االستئذاف ألداء البحث من كلية الًتبية كالعلـو التعليمة جبامعة تولونج أجونج اإلسالمية 

 اغبكومية.

 أداء البحث ( ب

تعطي الباحثة رسالة االستئذاف ك خطة رسالة اؼباجستَت ألداء البحث إٔب رئيس 

ألداء البحث ك مسؤكؿ اإلدارة ك تعطي الرسالة إٔب رئيس اؼبدرسة. فأذف رئيس اؼبعهد 

توجو الباحثة الستشارة دبساعد الرئيس للمنهج الدراسي. فتجمع الباحثة اغبقائق باؼبقابلة 

كاؼبالحظة كالوثيقة باإلرشادات للمقابلة كاؼبالحظة كالوثيقة. كتفتش صحة اغبقائق باؼبثابرة 

ـو الباحثة كالنظرية. ٍب تق ةعلى اؼبالحظة، كاؼبنهج التثليثي باؼبصادر كالطرؽ كالباحث

بالتثليثي لتفتيش صحة اغبقائق بطريقة اؼبناقشة كإعطاء اإلقًتاحات. كبعد انتهاء البحث 

 ُب اؼبيداف، تسأؿ الباحثة رسالة البياف على سباـ أداء البحث من اؼبدرسة.

 الكتابة ( ج

تستمر الباحثة كتابة البحث العلمي منذ الباب األكؿ إٔب الباب اػبامس بإرشاد اؼبشرؼ 
انتهاء الكتابة ك تفتيش اؼبشرؼ فتسجل الباحثة نفسها لالشًتاؾ ُب اؼبناقشة للبحث كبعد 
 .العلمي

 

 

 

 


