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  الباب الثالث

 منهج البحث

 أ. تصميم البحث

 فيعد هو حبثنا ميدانيا نظرا ملا هلذا البحث من مصادر البيانات )احلقائق(  

(Field Research)  يف ميدان الوقيعة  مجع البياناتأي البحث الذي يهدف إىل

للنظر والكشف عن العملية أو البيانات وحتضر الباحثة أيضا إىل مكان البحث 1البحث.

 2اليت جتري جريا طبيعيا.

ى.وأما إما نوع هذا البحث هو البحث الوصفي . وأما مدخل البحث الوصف 

مدخل البحث املستعمل يف هذا البحث فهو مدخل الكيفي. يعين حتتاج الباحثة 

بواضع البحث اليت تصري املادة البحث عما تتعلق باحلال البيانات والوصفيات املتعلقة 

ى لكسب األخبار عن احلالة واحلقيقة واحلوادث عند البحث. يركب البحث الوصف

البحث بغدان وتيلور أن املنهج الكيفى هو إجراءت  وعرفه 3.واألغرض يف إثناء البحث

                                                           
1 Nurul Murtadho, Peningkatan Kualitas Penelitian dalam Bidang Bahasa Sastra, dan Budaya 

Arab, (Jurnal Alhadharah Bahasa, Sastra, Dan Budaya Arab, Tahun 1 , Nomor 2, Agustus 2001), 

Hal 210 
2 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan,( Bandung : Sinar Baru, 

1989)Hal 199  
3Arief Furhan, Pengantar Penelitian dalam Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), Hal 

21-22 
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احملصولة من اليت تورث احلقائق الوصفية على شكل األقوال املكتوبة أو الشفهية 

 4ملالحظتها.األشخاص والسلوك املمكنة 

 ب. مكان البحث

اجلامعة اإلسالمية احلكومية  معهد فهو اليت إختيارهتا الباحثة واما مكان البحث 

 هذا املكان مكانا للبحث ترجع إىل أمرين :وأسباب إختيار  .أجونجتولونج 

 أي مهارة الكالم.قد وجدالتعليم والتعلم اللغوي يف املعهد  .1

أي بيئة اللغة األجنبية )العربية للمعهد الوظيفة ملمارسة تكلم اللغة العربية  .2

 واإلجنليزية(.

 حضور الباحثة  ج.

وتكون مى إشرتاكا فعليا يف ميدان البحث. إن الباحثة تشرتك يف هذا البحث العل

 وجلمع املعلومات وحتليلها وتفسريها وكذلك لكتابة البحثالباحثة كاملخططة واملنفذة 

اىل حمل البحث ميكن هلا أن تقوم باملالحظة املباشرة, وكان حضور الباحثة 5العلمي.

 املوجودة فيها.ويتمكن هلا نيل احلقائق من الوثائق مع املستخربين وباملقابلة 

 الحقائقر ادمصد. 

                                                           
4 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006)Hal 4 
5 Ibid , hal 168 
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سجلتها الوسيلة حيث ميكن واملراد باحلقائق هي جزء من املعلومات اليت  

أو ميكن  مع األمكان من حتليلها واملناسبة باملسئلة اخلاصة.نصنيفها باحلقائق األخرى 

عملية سيعاجلها الباحثة يف إن احلقائق هي مذكورات املظاهر أو البيانات اليت القول 

 6البحث.

هي مصدر  (Suharsimi Arikuntoيكنتا )املعىن مصادر احلقائق عند سوهارمسي ار  

ى وأما مصادر احلقائق أي املعلومات املستعمل يف هذا البحث العلم7حتصل منه احلقائق.

 فهو نوعان :

 مصادر احلقائق األساسية .أ

من املبحوث عنه هو احلقائق احملصولة  مصادر احلقائق األساسيةاملراد 

عليها وكتابتها. وكانت مباشرا حبيث تبتدئ عملية ذلك أوال بأداء املالحظة 

 .مصادر احلقائق األساسية هو الطالبات يف هذا املعهد

 مصادر احلقائق الثنائية .ب

ها الباحثة من غري احلقائق اليت حتصيلاملراد مبصادر احلقائق الثنائية هي 

على أو ماليس حمصوال من موضوع البحث مباشرا.وحتصل الباحثة نتيجة أعماهلا 

                                                           
6 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal 26 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta : Rina Cipta, 

2006) hal 129 
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من وثائق املعهد واملستجالت والكتب مصادر احلقائق يف هذا البحث 

 واملذاكرات املالئمة مبسائل البحث.

 . طريقة جمع الحقائق ه

 (observasiطريقة المالحظة ) (.1   

ويقال أيضا باملالحظة املباشرة وهي يستخدم الباحثة طريقة املالحظة باملشركة 

حبيث يكون الباحث جزءا من النشاطات اللغوية املدروسة. ويقوم الباحثة طريقة 

سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت مبالحظة 

 8يدرسوهنا.

ويف هذا  9.موضوع مع النظاميات ظاهرة كتابة الذى يتم استكشافها املالحظة و

ىف تستخدم الباحثة املالحظة املباشرة هى جميئ الباحث اىل مكان التعليم البحث 

للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطالبات يف عملية اللغة العربية , املعهد

وبني طالب آخر ومجيع الطلبة يف واكتساهبا, واالتصاالت بني املدرسني والطلبة 

 عربية وتعلمها.عملية تعليم اللغة ال

 (Interviewطريقة المقابلة ) (.2

                                                           

 14م(ص:1992ذوقان عبدان وآخرون, البحث العلمي, مفهومه, أدواته, أساسية )عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع: 8 
9 Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), 

hal 69. 
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لفظيا يف اثنني أو  السؤال واجلواب يف عملية البحث الذي حيدث ياملقابلة ه 

املقابلة هي  .أكثر من الناس االستماع تواجه مباشرة ملواجهة املعلومات أو التفاصي

سوف تفقد  واحدة من أهم أجزاء يف كل دراسة. دون إجراء مقابالت مع الباحثني

 10.املعلومات اليت من شأهنا فقط ميكن احلصول عليها عن طريق طرح املدعى عليه

وىف هذا البحث يستخدم  11.أو أكثرسؤال وجواب عملية عن طريق الفم اثنني 

معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  الباحث املقابلة املباشرة مع طالبته و استاذه ىف

  تولونج أجونج

 (Dokumentasi)طريقة الوثائق المكتوبة ( .3

تناولت إىل موضوع البحث. ميكن أن تكون الوثائق يف شكل مذكرات  

إن طريقة الوثيقة أداة من  12شخصية، مالحظات خاصة، واألشرطة والصور.

أن الوثيقة هي مذكرات الواقع . األدوات املستعملة جلمع احلقائق ىف البحث الكيفى

الصورة الكاتبات أو التأليف الشخصية او التتسجيالت  اخلاصة السابقة، وهي على 

ىف هذا البحث  13املهمة املفيدة وغريها  الىت يستعمل الباحث لتكميل املعلومات.

                                                           
10 Cholid Narbuko dan  Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarka: PT Bumi Aksara, 

2010) hal. 83 
11 Sukandarrumidi, Metodologi………hlm. 88 

  101-100نفس املرجع، ص. 12 
13 Rulam Ahmadi, MemahamiMetodePenelitianKualitatif, ( Malang: UM Press, 2005), 

hal. 114 
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العلمى جتمع الباحثة كل شيئ من الوثائق اهلى يتعلق بالبحث مثال عن تاريخ نشأة 

 .الموا مهارة الكاملدرسة و حقائق الطالب و حقائق املعلمني الذين يعلم

 ز. طريقة تحليل الحقائق

على يهدف حتليل احلقائق اىل تنظيم احلقائق اجملموعة املشتملة   

والوثيقة اليت تتمثل على الشكوي والسرية املذاكرات امليدانية وتعليق الباحثة, والصور 

تخدام أسلوب التحليل الباحثة بتحليل احلقائق اجملموعة باسوغريها. مث تقوم 

  . وهذا التحليل حيتوي على بعض اخلطوات كما يلي:(Induktif) اإلستقرائية

 (Reduksi Dataحتديد احلقائق ) .1

حيحد احلقائق ويفصلها احلقائق أحد أشكال التحليل الذي إن حتديد 

ويطرحها اليت غري مهمة وينظمها تنظيما جيدا حىت يستطيع أن تؤخذ  ويوجهها

فينبغي للباحثة حتديد وتقليل البيانات )أي احلقائق( وتنظيمها 14نتائجها األخرية.

 حسب مسائل البحث.
 (Penyajian Data)تقدمي احلقائق .2

ميكن تقدمي احلقائق اجملموعة ألجل معرفة التصور عن نتائج البحث 

وهو إحدى خطة حتليل احلقائق الذي يستعمل بعد حتديد احلقائق . احملصولة. 

الباحثة حتقيق ينظم تقدمي البيانات ماحصل من تقدمي البيانات حىت متكن 
                                                           
14 Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi 

Rohidi, (Jakarta :UI Press,1992)Hal 16 
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الفعل تلخيصها ويفعل به. هنا يفسر الباحثة تلك البيانات ويقدرها لتحطيط 

 املستقبل.

 (Verifikasi Data)حتقيق احلقائق .3

تقوم الباحثة يف هذا البحث بالتدقيق منذ أول العملية يف مجع احلقائق    

مجع احلقائق مث االستنتاج حىت هنايتها. و يف هذا البحث أيضا تؤدي الباحثة 

وذلك بطريق وصفي كيفي حيث يرجي أن ميكن النتائج هذا التحليل من منها. 

 وفقا مبسائل البحث.تصوير املظاهر واألحوال اجلارية يف املعهد 

 15تمرة.جتري مبتواصلة مسومجيع اخلطوط من حتليل احلقائق السابقة,    

أو على قصارى الكالم أن الباحثة تقوم بتحليل احلقائق اجملموعة من ميدان  

 البحث مث تقدميها ألي هذا البحث مع حتقيقيها.

 ح. تفتيش صحة الحقائق 

وألجل نيل احلقائق املوثقة والصحيحة, والفحص والكشف عن صحة احلقائق  

 التالية:وضبطها فتنبغى للباحثة من القيام باألمور 

 تطويل أوقات احلضور  .1

                                                           
15 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitataif, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hal 99 
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إن الباحثة يف هذا البحث العلمي يصري أداة رئيسية يف مجع احلقائق املوثوقة 

غري مقتصر على نيل احلقائق فقط, وإمنا والصحيحة. فلذا, تكون عمل الباحثة 

بالتحقيق أو التباين عن البد له أن حتضر إىل ميدان البحث ألجل القيام 

 ن مصادرها مباشرا.احلقائق احملصولة م

 التدقيق أو التحسني .2

يف فحص صحة احلقائق باستفادة األشياء خارج تلك املراد بالتدقيق هو الطريقة 

هذه الطريقة تسمي باملنهج 16أو مقارنتها.احلقائق احملصولة ألجل تفتيشها 

يف تفتيش صحة احلقائق اليت تستخدم األشياء التثليثي , قيل أنه هو أسلوب 

مث  17ق.ئهدفا إىل تفتيشها أو إىل مقارنتها بتلك احلقااألخرى خارج احلقائق 

أول مرة حنو مصادر احلقائق. قارنت الباحثة تستخدم الباحثة هذه الطريقة 

مرة أخرة البيانات احملصولة من طرق مجع احلقائق املختلفة. مث قارنت وتفتيش 

بالوثيقة ائق احملصولة من املالحظة باحلقائق احملصولة من املقابلة, وكذلك احلق

 املتعلقة هبا.

 املناقشة مع بعض اإلخوان )الباحثني( .3

                                                           
16 Moelong, Metodologi Penelitian.......hal 178 
17 Ibid hal 320 
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ي الباحثون اإلقرتاحات بل اإلنتقادات منذ أول عملية البحث إىل يرجي أن يعط

تفتيش وميكن القول إن هذه احملاولة تكون طريقة إىل 18.انتهاء كتابة العلمي

ه التشابة واإلختالف بني ىراء الباحثة يف فهم احلقائق ويتمكن من تقلل وجو 

 ذلك اإلختالف وكما يتمكن من تقوية صدر اإلختبار حنو احلقائق.

 خ. خطوات البحث 

إن هذا البحث جيري خبطوات تقسمها الباحثة إىل ثالث خطوات.وهي 

 لي: والكتابة. ويأيت البيان كما ياإلستعداد واألداء 

 اإلستعداد .1

تري الباحثة أن البيئة اللغوية املوجودة يف معهد اجلامعة باجلامعة اإلسالمية 

مشكلة, مث تالحظ الباحثة مالحظة مقدمة إىل تدريس احلكومية تولونج أجونج 

الباحثة موضوع البحث ومسائلها إىل قسم اللغة اللغة العربية فيه. وبعدها تقدم 

قسم اللغة ية احلكومية تولونج أجونج. بعد موافقة رئيس اإلسالمالعربية باجلامعة 

رسالة اإلستئذان ألداء البحث من كلية الرتبية والعلوم العربية , تطلب الباحثة 

 تولونج أجونج.احلكومية اإلسالمية التعليمية باجلامعة 

 األداء  .2

                                                           
18 Bungin, Analisis Data.......hal 61 
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املعهد ى الباحثة رسالة اإلستئذان إىل مدير هذا هو من عملية أداء البحث. تعط

ألداء البحث. فتجمع الباحثة  اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

واملقابلة والوثيقة. مث احلقائق باملالحظة املقابلة والوثيقة باإلرشادات للمالحظة 

واملنهج التثليثي باملصادر والطرائق تفتش صحة احلقائق باملثابرة على املالحظة 

)الباحثني( لتفتيش صحة احلقائق  بعض اإلخوان واألوقات, مث تسأل الباحثة إىل

. وبعد إنتهاء البحث يف امليدان, تسأل بطريقة املناقشة وغعطاء اإلقرتاحات

 الباحثة رسالة البيان على أداء البحث من املعهد.

 الكتابة .3

بإرشاد  تستمر الباحثة كتابة البحث العلمي منذ الباب األول إىل الباب اخلامس

نفسها لإلشرتاك املشرف. وبعد إنتهاء الكتابة وتفتيش املشرف, فتسجل الباحثة 

 لعلمي. يف املناقشة للبحث ا
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