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 باب الثالث

 منهج البحث

ان ادلنهج أمرا مهما يف البحث العلمي. فلذا البد للباحث أن يتبُتن األمور وك

 اليت تتعلنق بادلنهج. وتلك األمور ىي:

 

 وتصميمه مدخل البحث .أ 

 مدخل البحث .1

ى شيء حيتوي على اخلطوات الطريقة ىي إجراءات أو ومنهج لتعريف عل

فإن منهجية  .ام القواعديف حُت أن ادلنهجية دراسة يف تعليم النظ . ادلنهجية

 .البحث ىو دراسة يف تعليم النظام يف الدراسة
أصنلو من ادلنهجية البحث ىو من  1

عٍت العلم أو ي" وما Logosو " ؛الطريقة لفعل شيء وابكلمة "الطريقة" وما يعٍت أن الص

وأمنا البحث ىو النشاط لطلنب  لذلك ادلنهجية تعٍت الطريقة لغرض تسيَت االمور. .ادلعرفة

 .وتسجيل وصياغة وحتليل لَتتنب التقرير
2

 

                                                           
1
 Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara), 2009, h. 41. 
2
 Cholid Narbuko, H Abu Achmadi, Metodologi Penelitian: Memberikan bekal teoretis 

pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian 

dengan langkah-langkah yang benar. (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2009, h. 1. 
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 .يتم البحث ىو سعٌي اعًتاٌف توجيو دلعرفة أو تعلم حقائق جديدة

طويل  وميكن أيضا أن تفسر البحث بشكل عملية لبحث النظام يف وقت

 .باستخدام الطريقة العلمية وأنظمة ادلطبقة
3 

من كلمة  (research)ب  معروف يف اللغة اإلصلليزية، اصطبلح البحث

(re) يعٍت يعود و(to search) حىت   .إلجياد أو البحثاعٍت ي(research)   أن

هو فبحث  يف ىذه احلالة أما اإلجياد أو ال .باإلجياد  أو يبحث أخرى يعرف

يف العقل البشري على ادلسللة اليت  توجدسللة اليت األاإلجابة أو الصواب من 

سية من العلوم، والذي يهدف عضاء الرئياألالبحث ىو  .حلنها تظهر وحتتاج إىل

ي إلكتساب ادلعرفة النشاط العلم ىو  البحث حقيقةً احلياة. مث عرفة ولتعمقدل

من الدراسة تتكون من احلقائق وادلفاىيم  ادلكتسبةادلعرفة  .الصدق عن ادلسائل

 والتعميمات والنظريات اليت دتكن البشر لفهم الظواىر وحل مشاكلو.
4

 

 : خصائص األنشطة البحثية ىي
5

 

أنشطة حبثية مصممة وموجهة إلفشاء ادلشكلة معينة، إما يف إجابة ادلشكلة و  .1

  .أن يقرنر العبلقة بُت متغَتات الدراسة

                                                           
3
 Asrof Safi’i, Diktat: Metodologi penelitian 1, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Tulungagung), 2002, h. 46. 
4
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis. (Yogyakarta: Teras), 2011, h. 1. 

5
 Narbuko, Metodologi Penelitian…, h. 9. 
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 .ميمة وادلبادئ والنظرياتتأكيد األنشطة البحثية على التطوير التع .2

 .تنبع أنشطة البحثية على مشكلة / األشياء اليت ميكن مبلحظتها .3

 .احتاج أنشطة البحث على ادلبلحظة ورلتمعي الوصف .4

 .يهمن األنشطة البحثية باإلكتشافة اجلديدة .5

 إجراءة األنشطة البحثية مصممة بعناية وعقبلنية .6

 .ىاخلربةتتطلب األنشطة البحثية عل  .7

 .تتميز األنشطة البحثية جبهد موضوعي ومنطقي .8

جيب أن يتم األنشطة البحثية بالدقنة، والضنبط والصرب، وحيتاج إىل احلقيقة،  .9

ألن النتائج البحث يف بعض األحيان سلالفة للقاعدة السلوك ادلستعمل يف 

 اجملتمع ويف فًتة معينة.

 ل فوائد:وفهم منهجية الدراسة فاللحصو  بتعلنم  

بأن يألنف إعداد تقارير/كتابة/ صناعة العلمية سواء يف شكل ورقةو حبث  أ 

 .العلم/ أطروحة أو أطروحة

معرفة أمهية البحث، حىت اختاذ القرارات وميكن بإعتبار وانتظم على  ب 

 أفضل.
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تقييم نتائج البحوث القائمة، واليت ىي لقياس ما يصل اىل بعض نتيجة  ج 

 .ث ميكن أن يعزى إىل حقيقةبعيدة من البحو 
6 

  Jane Richieرآى يف ىذا البحث استخدمت الباحثة البحث الكيفي. 

البحث الكيفي ىو زلاولة لتقدمي العامل  ،Lexy J. Moleongيف كتاب 

االجتماعي، وجهة على حول العامل، من حيث ادلفاىيم والسلوك واإلدراك، 

فكرة عن خصوصية البحث  ظهر من ذلك الشرح .تتحققاليت مسائل الناس و 

من دراسة ىذه التعاريف ميكن تؤليفها أن البحث الكيفي ىو البحوث   الكيفي.

دلوضوع البحث والتصورات والدوافع واإلجراءات ظواىر فهم هتدف أن تاليت 

بشكل كلي وبالوصف يف الكلمات واللغة، يف سياق زلدد طبيعي  وغَت ذلك.

  7 يق طبيعي.وانتفع بو عن طر 

ىذا البحث ىو تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف درس اللغة  أن موضوع

 تزيد الباحثة. 2العربية بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج 

. وبذلك ادلدخل  ةادلتعمنق ادلبلحظة ىو ادلدخل  ادلختاروبالتنظيم الطبيعين

كيفي. البحث الالبحث  ييف ىذا البحث ى ةطريقة ادلستخدمالالكيفي. و 

الكائن بويناسب إلكتشاف ادلظاىر اجلمعية الكيفي ىو البحث الذي يُقصد 
                                                           

6
 Ibid., h. 12. 

7
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

2006, h..6.  
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ة كأداة بكون الباحث ادلباشرة ادلصادرعلى مجع احلقائق من التنظيم الطبيعين ك

رآى ويليم الذي يؤثر مبوليونج عرنف أن البحث الكيفي ىو مجع  8.البحث

، باحلقائق يف  الذي  ةالباحثالطريقة الطبيعينة، وتعمل إستخدام التنظيم الطبيعين

. ىذا ضنل حث الكيفي يفبفكرية أن اليعطى صورة ف تعريال اصلذب بالطبيعين

، تنظيم اال .ب ةالباحث عمل ة، وتطريقة الطبيعين اللطبيعين  9اإلىتمام الطبيعين

  :هي كما يليف الكيفيالبحث  خصائصأما 

  .ةنظرية يف عملية التفسَت البشريرغبة  .1

 عية.باالجتماية والتحف عمل اإلنساناألدراسة بتركيز االىتمام  .2

  .كأداة البحث الرئيسي  باحثاستخدام ال .3

 10.النص لعرضها فسَت البيانات وكتابةلت وصفيل الاد على شكاعتم .4

من  وءادبم، ولكن معدة سابقة مل يتم بدء البحث الكيفي من نظرية

تم البيانات وادلعلومات ادليدانية من معٌت ومفهوم، ت الطبيعية. البيلةادليدان على 

عداد واإلحصاءات، صفي التحليلي، من دون استخدام المن خبلل التعرض الو 

 .وذلك ألن يفضل من عملية الوقوع احلدث والسلوك يف احلاالت الطبيعية.

                                                           
8
 Tanzeh, Metodologi Penelitian  ... h. 64. 

9
 Moleong, Metodologi Penelitian  ... h. 5. 

10
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

2010, h. 158 
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فسَت تتكون يف سياق ادلكان والزمان التعميم ليس من الضروري ألن الوصف والت

 11 وقت طويل يف ىذا اجملال. حتتاج الباحثة إىل  .وبعض احلاالت

أن البحث  بلصةة أن تأخذ اخللباحثميكن ل، السابقة على التعريفاتبناء 

الكيفي ىو البحث الذي يهدف لفهم ظاىرة ما ىو من اخلربة مثل السلوك 

حال معُت طبيعين. واللغة يف  وغَتذلك بشكل الكلمات جراءاتواإلواحلثن 

ة عن ياحلقائق بطبيععلى احلصول ادلتعمنق ختتار الباحثة ىذه الطريقة ألهنا تريد 

القواعد  خاصة يفة التعليم اللغة العربية ادلعلمُت والطبلب يف عملي لدىاخلطوات 

 .والًتمجة

مهارة الطبلب لفهم معٌت  لًتقيةالتعليم  عمليةىذا البحث على  يركز

ىي الكلمة أن والبيانات  .التعليم أن يتم يف بيلة طبيعيةينبغي القواعد. باجلملة  

ىذه الدراسة . يف ااستقرائيمن الدراسة وحتليل احلقائق  بسط بالواقعة اليت تتكونت

ضرورية  ةفلذلك، فإن حضور الباحث احلقائق. مجعيف  مهمنةالباحث كأداة  تكون

 .مطلقا

 البحوث ىو الكيفي البحث أن تؤليفها ميكن التعاريف ىذه دراسة من

والتصورات  خفية بو للموضوع البحث ادلثال ما ظاىرة يفهم أن يعتزم اليت

                                                           
11

 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo), 2007, h. 200 
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وبالوصف يف الكلمات واللغة، يف  بشكل كلي وغَت ذلك. واإلجراءات والدوافع

ولذلك، فإن احلاجة إىل مناقشة . طبيعي سياق زلدد طبيعي وانتفع بو عن طريق

 12.طريقة اليت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة خاصة عن

 

 تصميم البحث .2

عد تطبيق طريقة القواعن لوصف ل بحث ىيال ىذا من واألىداف

والًتمجة يف درس اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج 

تصميم الوصفي ىو الو  .تصميم الوصفيالىو  ادلناسبفتصميم البحث  ،2

تصونر الشيئ أو الشخص قيد الدراسة بنسبة ما إىل طريقة البحث اليت حاولت 

  .13كائن حتت الدراسة ادلناسبةعليو، فبهدف لتصونر بنظام احلقائق وخصائص ال

أن تصميم الوصفي ىو التصميم الذي يصف  (Ainin) يف كتاب عُتٍ 

التصميم الوصفي أن  (Ainin) و  بعُتٍ كما  نقلت  (Nazir)كان. وأكد   حبالة كما

ونظام الفكر موعة البشرية والكائن والظروف الة من اجمليف احل ثالبحطريقة  ىو

أو  يرصو تالأو الوصف ذلذا البحث ىو والغرض  .ةأو يف فلة األحداث احلاضر 

                                                           
12

 Moleong, Metodologi Penelitian … , h.6. 
13

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2008, h. 162 
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بادلنتظمة والواقعية  والدقيقة عن احلقائق وخصائص والعبلقة بُت ظاىرة 

 14.الدراسة

تكلنم وتفسنر البحث الوصفي على البيانات مبناسبة احلقيقة واحلالة 

والبحث 15 وادلتغَتة والظاىرة اليت حتدث عندما التحقيق وتقدنمو كما ىو لو.

ىذه الدراسة مل تبحث أو تشرح  .إالن أن يبسط احلال  أو احلدث الوصف

واحتاج ىذا البحث ن األىلية  .العبلقة، وليست دتتحن الفرضية  أو جتعل التنبلة

أوال، جتب على الباحثة أن تكون متفتنح. ثانيا، جتب على الباحثة  أن   .الكافية

 16 مج ادلعلومات اليت تتسلنم إىل تفسَت واحد.تكون قوة تكاملية، والقونة للدن 

حلن الدراسة الوصفية الكيفية بالكلمات عند ادلخرب، بل ىو يناسب 

، مث حتليلها أيضا بالكلمات اليت قد اختلفو السلوك ادلخرب لؤلسللة الدراستو

)التفكَت والشعور والتصرف( كما مل يكن مثل اآلخرين، والتنفيص والتنثليث 

واستخلص )تعطي ادلعٌت بالباحثة(، وادلراجعة منها ) ائتمر راجعة إىل ادلخرب 

 18 ىذه الدراسة الوصفية ما يلي: 15 والزمبلء(.

                                                           
14

 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian BahasaArab. (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), h. 67. 
15

 M. Subana & Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV Pustaka Setia), 

2005, h.  89. 
16

 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi contoh analisis statistik, 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya), 2005, h. 24. 
17

 Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara), 2009, h. 130. 
18

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk praktis untuk peneliti pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 2012,  h. 104. 
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 العبلقة بُت ادلتغَتان أو أكثروجدت الدراسة  أ 

 البحثة ليعمل الرجم بالغيب حاولت ب 

 الدراسة اليت تصونر بإستخدام ادلرافق اجملتمعية ج 

 الدراسة اليت تصونر بالطبيعة اجملموعة معينة من الناس.  د 

ف البحث وفوائد عن مسائل البحث وأىدا ةبحث الباحثتبعد أن 

يف كتابة ىذا البحث العلمي نوعي  ةستخدم الباحثالبحث، فيمكن أن ت

 البحث: البحث الكيفي والبحث الوصفي.

في. وزأى سومادي سوريا براتا صىذا البحث ىو تصميم الو  تصميمأما 

أن البحث الوصفي ىو ادلدخل الذي يتم عن طريق احلسن بطريقة منظمة واقعية 

 19وصادقة عن ادلظاىر وصفات اجملتمع أو الدائرة ادلعينة.

لق بعملية تعليم اللغة احلقائق اليت تتعبحث الباحثة يف ىذا البحث مث ت

بادلدرسة الثنانوية  اللنغة العربيةطريقة القواعد والًتمجة يف الدرس  بتطبيقالعربية 

  .2114/2115 دراسيلة تولونج أجونج للعام ااحلكومية اإلسبلمي

 

 

                                                           
19

 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1998, 

h. 18. 
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 مكان البحث .ب 

احلكومية  يف ىذا البحث ىو ادلدرسة الثانوية ختارالبحث ادل مكان

 .2114/2115 أجونج للعام الدراسياإلسبلمية تولونج 

 

 حضور الباحثة .ج 

رأي موليونج أن حبث النوعي ينقسم اىل ثبلث مراحل: ادلرحلة قبل 

ويف  26انية, ادلرحلة عند عملية ادليدانية وادلرحلة عند حتليل احلقائق.عملية ادليد

وألة مجع احلقائق ادلستخدمة غَت  21ىذا البحث ان الباحثة ىي الة مجع احلقلق.

 ذلك. أن كل الناس ىو كمثل التوجيو ادلقابلة وادلشاىدة وادلدياع والتصوير وغَت

ما ذكو فقط من أللة الساعة فحسب وكانت فائدهتازلدودة. ولذلك أن خضور 

 الباحثة يف حبث النوعي مهم جدا مع أهنا كشاىد كامل.

جلمع و البحث  يف مكانويف ىذا البحث الكيفي تكون الباحثة نفسها 

ل أحواوذلك لسهولتها يف التعامل مع ادلبحوثُت مع القدرة على مشاىدة  احلقائق

وحتضر الباحثة أيضا إىل على مجع احلقائق ادليدانية،  مكان البحث حىت تستطيع

اليت جترى جريا طبيعيا  نظر والكشف عن العملية أو ادلعلوماتلث لمكان البح

                                                           
20

 Moleong, metode Penelitian…, h. 127 
21

Ibid,…, h 9 
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 .لبحث الكيفي ىو الضرورة القصوىايف  ةحضور الباحث ها وحتليلها.تباكتمث ل

 ة.الكامل ادلبلحظةمبلحظة مشاركة أو ك  ةيف البحث الكيفي، الباحث ةدور الباحث

 2احلضور الباحثة بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية نولونج أجونج 

حيتفل احلسنا إىل األطراف ادلدرسة، الباحثون من شعبة اجلامعة األخرى الذي 

ويرحنب بالرحب فيما  ىناك للدراسة طبعا بأن يتسلنم وحيتفل باحلسن يعملون

يعملون الباحثون ىو أقبل على ادلدرسة بأن حتمنل شهادة  ن.يعملون الباحثو 

فأمرت  إىل قسم اإلدارة، 2115أبريل  16لطلب التحليل وىو يف التاريخ 

 الباحثة لتقابل ادلساعد الرئس لقسم ادلنهج الدراسي لتطلب اإلتأذن ويعطي

لباحثة  ادلعلنم إىل الباحثة الذي تستخدم ا ادلساعد الرئس لقسم ادلنهج الدراسي

وبعده قبلت الباحثة ادلعلم اللغة العربية، وتتكلنم بو أكثر من التعليم  كادلخرب.

الذي يعمل ادلعلنم كل يوم. شعرت الباحثة الصحيحا بادلعلنم، فيعطي ادلعلنم 

وبعد األيام، قبلت الباحثة ادلعلم  ادلقابلة وادلبلحظة. الفرصة لتختار مىت تعمل

أبريل  24-22 يف ىذه الدراسة وىو يف التاريخ تطلب لتقابل ادلعلم كادلخرب

. بشعور شكرا لك، آخرت الباحثة ادلقابلة ألن الوقت احملدودة 2115

وسيحضر ادلعلنم إىل الربنامج اجللسة. ومع ذلك، ادلقابلة واحملادثة أىمن للباحثة 

فاآلن، تعمل الباحث  ألن حصلت الباحثة عن اإلخبار قليبل بعد قليل.
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، و دفع الواحدة تطلب 2115مايو  4أبريل حىت  31 التاريخ للمبلحظة يف

الباحثة عن الوثائق ادلدرسة يف تلك احلالة رحب ادلعلنم إىل الباحثة لتختار اليوم 

، 2ستعمل ادلبلحظة. ادلبلحظة األوىل وىي يف الفصل احلادى عشر اإلجتماعي 

ر. هبذه ادلبلحظة، ألن ادلعلم ىو ادلعلم الفصل احلادى عشر وليس الفصل العاش

. 2الفصل احلادى عشر اإلجتماعي  احتفلت الباحثة احلسنا جلميع الطبلب 

ومع . أخرت الباحثة عن الدراسة بادلملوء كل احلاجة 2115مايو  7ويف التاريخ 

واسًتخص إىل الرئيس  ذلك طلبت الباحثة شهادة التحليلية إىل األطراف ادلدرسة

ألن قد أعطي اإلستأذن  ُت بشعور شكرا لكادلدرسة ومجيع الطبلب وادلعلم

 لتنفيذ الباحثة يف ىذه ادلدرسة.

 

 مصادر الحقائق .د 

إن مصادر احلقائق الرئيسية ىي احلقائق اليت حتصل مباشرا من مصادر 

األوىل يف زلل البحث أو موضوع البحث. مصادر احلقائق الرئيسية ىي 

مثل حاصل ادلشاىدة أو  ادلعلومات احملصولة من ادلصدر األول من الشخص



64 
 

أي  مصادر احلقائق اليت تعطي البيانات  22اإلستفتاء الذي يعمل فيو الباحث.

 23.إىل جامع البيانات مباشرة

 وأما الذي يكون مصادر احلقائق الرئيسية يف ىذا البحث فهو كمايلى:

 رئيس ادلدرسة ( أ

ادلدرسة الثانوية االسبلمية  لنيل احلقائق عن ما يتعلق بتعليم اللغة العربية يف

واحلقائق ادلعاضدة عن ما يتعلق بادلدرسة الثانوية  2 ية تولونج أجونجاحلكوم

مثل حال األساتيذ كادلعلم يف ىذه   2 االسبلمية احلكومية تولونج أجونج

 ادلدرسة وتاريخ تأسيس ىذه ادلدرسة و غَت ذالك.

 مدرنس اللغة العربية  ( ب

ة الثانوية اإلسبلمية لنيل احلقائق عن عملية التعليم اللغة العربية يف ادلدرس

عامة، وتطبيق الطريقة القواعد والًتمجة  2 احلكومية تولونج أجونج

يف  وإعداد التعليم والتقومي 2اإلجتماعي  احلادى عشرلتبلميذ الصف 

 ىذه ادلدرسة.

                                                           
22

 Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada), 2004, h. 42 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta), 2010, h. 225 
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 2 مجيع الطبلب ىف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج ( ج

 . القواعد والًتمجةقة عن تطبيق الطري لنيل احلقائق

 مصادر احلقائق الثنائية ( د

كانت مصادر احلقائق الثنائي ىو احلقائق اليت حتصلها الباحثة من غَت 

نتيجة أعمالو أو ليس من موضوع البحث مباشرا. وذلك مثل ما حتصلو 

  24البيانات و الصادرات األخرى.الباحثة من شؤون اإلحصاء، و 

احلقائق الثنائية عبارة عن احلقائق اليت حتصلها فرد آخر أو من إن مصادر 

مصدرىا الثاين حيث الحتصلها الباحثة مباشرا من ادلبحوث عنو. وميكن 

أن تتكون احلقائق الثنائية من الوثيقة، والشكوات، واألرشيف لؤلنشطة 

 اليت دتكن للباحثة استخدامها مث يعبلجها ويطالعها.

 

 أدواتهاائق و الحق طريقة جمع .ه 

نجاح ال تعُتن طريقة مجع ااحلقائق ىي "جزء من أدوات مجع البيانات اليت 

ناحية النظرية، ومراجعة األدبيات اليت يف مجع البيانات من  دراسة".ال فشل أو

خرى للحصول على البيانات النظرية األىي من خبلل قراءة الكتب واألدب أو 

                                                           
24

 Ibid,  h. 62 
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على  كان البحث ادلبداين  حينلذشيلا.  أن لو عبلقة مع مناقشة األسس النظرية

  25كائن معُت للحصول على البيانات التجريبية.

فرجة كبَتة  عند مجع احلقائق ىو أمهية إذا استخدم الباحث الطريقة الذي

أما مجع احلقائق أن ينفذ جبدن حلصول  ولذلك، .لرغبة الباحثلدخول عنصر ا

 الصحيحة. ادلتغَتات النتائج مناسبة باسخدامو وىو مجع
26 

ادلبلحظة،   لدرجةأن يفسر عن أصخاص ا اجلمع احلقائق يف طريقة

وقت طويل جلمع احلقائق  والتقديروادلقابلة ادلتعمقة، والوثائق أن يتم مجعها، 

كادللحوظ ادليدانية  أن يتم بادلباشرة وشكل من التقييد احلقائق  والوقت الطبيعي

 وملخصا للمبلحظات وادللحوظ ادلقابل وغَت ذلك.
 أداة أو البيانات مجع أداة 27

 أدوات ىي والباحثُت ،لذلك .أنفسهم الباحثون ىو النوعي البحث منهج يف

 وغالبا .بنشاط حقل يف نفسو يغرق أن الباحثون وكان البيانات، مجع يف أساسية

 .والوثائق وادلقاببلت ادلبلحظة ادلشًتكُت بيانات مجع تقنيات تستخدم ما
28 

                                                           
25

 Burhan mungin, Metode Penelitian Sosial.. (Surabaya: Airlangga University Press), 

2001, h. 129. 
26

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta), 2010,  h. 265 
27

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian memberikan 

deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi, dan juga dasar-dasar teoretis bagi pengembangan 

pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2013, h. 312.  
28

 Usman, Metodologi Penelitian … , h. 79. 



65 
 

 مجعأما كيفية  .ةاجمجع احلقائق ىو اإلجراء النظامي و لنيل احلقائق احملت

 29:يف البحث الكيفي ما يلي احلقائق

  بلحظةادل .أ 

"ادلبلحظة ىي الطريقة أو الكيفية لتحليل والتقييد بالتنظيم عن السلوك 

وتتميز طرق أو أساليب أوقع فيو  ."ةويرى أو يبلحظ فرد أو رلموعة مباشر 

ادلبلحظة عموما شلا حيدث العمل باألفراد، وجعل ادللحوظ موضوعية عن 

قائق، أي احلقائق عن العامل اليت وىي الباحثُت إال أن نعمل على احل 31 .اللوحظ

 31 .مت احلصول من طريق ادلبلحظة

 وتسجيل مراقبة خبلل من البيانات جلمع وسيلة ذلك مت وقد ادلبلحظة

 رصد تقنيات من وعن دراسة يف أداة  .منهجي بشكل التحقيق األعراض

 32.ىي البيانات جلمع عادة تستخدم

ادلبلحظ أوال،  ادلبلحظة بثبلث طرق. وقوبا (Lincon)لينجون قد قسنم 

أو سرن  (Overt) الظاىرة. وثانيا، فإن ادلبلحظة ة أو غَت ادلشاركةشاركبادل
                                                           

29
 Mohamad Nazir, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet 3). 1988, h. 

211. 
30

 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. (Bandng: PT 

Remaja Rosdakarya), 2012, h. 149. 
31

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah. (Ponorogo: STAIN Po Press), 2010, 

h.77 
32

 Narbuko, .... h. 70.  
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(Convert،)  الثالث معُت بئلهبام. التفريق ولو بأخبلقيا ُمطبل لصراحة، إال حلال

إجراء ادلبلحظات على خلفية "طبيعية" أو "تصميم" ) و  ىو عن خلفية البحث.

القياس بادلقابلة غَت منظمة وادلقابلة بادلنظمة(. دلبلحظة التصميم، متخالف 

بادلبادئ ادلدخل الكيفي، وىو يتم أخذ ىذه الظاىرة على أهنا تعٍت من سياق 

لذلك، ال يتم ىذا األسلوب عادة   .ين ىم يف ىذا السياقخصائص األفراد الذ

 .33بالبحث الكيفي

مجع البيانات األساسية بصورة منتظمة، إىل زلاولة  ادلبلحظة ىي طريقة

مجع البيانات ىي أكثر أمهية، وخاصة إذا استخدم  مع إجراءات موحدة.

لو وجود فجوة كبَتة مبا يكفي للوصول اىل عنصر من اىتمام  الباحثون أسلوبا

الباحثُت. لذا، ينبغي أن تؤخذ على زلمل اجلد جلمع البيانات من أجل احلصول 

 34 على النتائج وفقا لفائدهتا ىو مجع ادلتغَتات احلق.

ن األفعال فعلها كثَت ميف الواقع ادلبلحظة ىي عملية طبيعية، ورمبا  

 35 كما يايل:  خصائصمبلحظة  ، بوعي أو بغَت وعي يف احلياة.الشخص

                                                           
33

 Syamsuddin, Metode Penelitian  ... h. 100. 
34

 Arikunto, Prosedur, … h. 265 
35

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: prinsip, teknik, prosedur.. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya), 2011, h. 152 
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 تبعد عنوىذا يعٍت أن تنفيذ ادلبلحظات ال  أىداف واضحة.للمبلحظة يف  .1

  .ىذه ادلشكلة

 الطبيعية، وىو تتم بادلنظمة ومنطقية، واحلرجة، وموضوعية وعقبلنية  .2

  اختبلف النواحي ادلبلحظة. .3

 36.استخدام العملي .4

 الدقيقة قابلةادل .ب 

ىي شكل التواصل بُت شخصُت، اليت تنطوي على شخص   ادلقابلةو  

خص آخر بأن يقدنم األسللة، على أىداف ادلعلومات من ش على حلصوليريد ا

 نظمة وادلقابلة ادلنظمة.ادلغَت  قسمان، ومها ادلقابلةادلقابلة على التقريبية  .ةمعينن

ادلقابلة ادلتعمقة وادلقابلة والكيفية ادلكثفة ب يعرفنظمة يف غالب ادلمقابلة غَت 

 نظمةادلقابلة ادلو رافية. وادلقابلة اإلتنوغ (Open ended interview)وادلقابلة ادلفتوحة 

اليت قد  وترتيب مسائل. (standardized interview)يف غالب ادلذكر على ادلقابلة 

 اإلجابة اليت يتم توفَتىا أيضا. بلو)عادة يف ادلكتوبة(  باختيارأن ينشف ق
37 

                                                           
36

 Ibid,. h. 153. 
37

 Mulyana, Metodologi Penelitian  ... h. 180. 
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 يف لفظيا مكان األحباث يأخذ الذي واجلواب السؤال عملية ىي ادلقابلة

 ادلعلومات إىل االستماع دلواجهة مباشرة يواجهون األشخاص من أكثر أو اثنُت

 إندونيسيا يف أجريت اليت ادلقاببلت من العديد التقنية ىذه اآلن .التفاصيل أو

 مجع ىو ادلقابلة من الغرض .ادلسح كل يف جزء أىم من واحدة ىي ألهنا

 .ادلستطلعُت من آراء على التأثَت أو غيَتت من بدال ادلعلومات
38 

 39 :ادلقابلة ادلفتوحة أسباب اختبارالعلنة  (Denzin)قدنم دنزين 

الكيفية  الفريدة  استخدام ادلقابلة ادلفتوحة ميكن للمخربين أن يعطوا .1

 لتعريف العامل.

  ع اخلرب.مناسبة جلممن األسللة  رتيب ثابتال تكن يف ادلقابلة ادلفتوحة ت .2

 أن يتكلنم إشاعات اذلامة اليت مل يتم ادلقرر.ادلخرب  ميكنقابلة مفتوحة بادل .3

 عمليةطريقة ادلقابلة وىو يعمل كقائد يف  من الذي يستخدمادلقابل ىو 

ر تقرن  غالباادلقابلة. وىو يقرنر ادلادة اليت تقابل ومىت يبدأ ومىت تأخر. ولكن 

 ذ ادلقابلة.إلتفاق عن مىت تنفيادلقابل على دور ا
تكون قادرة ة أن الباحث ينبغي 40

حىت حيصل البيانات أو  ةاألسللة بأن حيصل من البيانات معينن تقدميعلى 

                                                           
38

 Narbuko, …  h. 83. 
39

 Ibid,. h 181. 
40

  Mungin, Metode Penelitian ... h.133 
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أن  ةينبغي الباحثمعلومات مفصلة. حبيث يتم احلصول على معلومات مفصلة، 

 عى إىل معرفة، وتسلنط جيدا عن موضوع البحث.تس
41

 

. ُت اثنُتتفعلى وظي الدقيقةقابلة ادلاستخدام ميكن يف البحث الكيفي، 

سًتاتيجية الفضيلة يف مجع احلقائق. ويف ىذا القرينة، فإن احلقائق لأوال، مقابلة كا

سًتاتيجية ليف شكل نص ادلقابلة. ثانيا، مقابلة كا احصوذل مت ية اليتادليدان

 خرى، مثل ادلبلحظة بادلشاركة، حتليل الوثائق، والتصوير.لؤل الداعمة
42

 

 اإلنسان حياة حول ادلعلومات مجع إىل هتدف اليت الدراسة يف مقاببلت

 ادلقابلة 43ادلراقبة )مراقبة(. مساعدي كبار أحد اليت األسس وكذلك اجملتمع يف

اورة مع احملدثة و ااحملىي احدى الطريقة للحصول على مجع احلقائق بوسيلة 

  44.رليب( ة)الباحث ةالسائلالطريقة تقع بُت  موضوع البحث. وىذه

  وبناء على البيان السابق أن الباحثة تستعمل ادلقابلة احلرة ادلوجهة، حيث

للباحثة حرية يف تقدمي األسللة ادلتعلقة مبسائل البحث مع التمسك  كانت

يف ىذا البحث عن طريق التساؤل إىل رئيس بإرشادات ادلقابلة. وجترى ادلقابلة 

                                                           
41

 Damanuri, Metodologi Penelitian  ... h.77 
42

 Syamsuddin, Metode Penelitian  ... h. 94. 
43

 Mungin, Metodologi Penelitian … , h. 100. 
44

 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal. (Jakarta: Bumi Aksara), 

1999, h. 74. 
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، وبعض ادلتعلمُت لتدقيق 2ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  تولونج أجونج 

ادلعلومات احملصولة من طريقة مجع احلقائق األخرى. وىذه الطريقة )ادلقابلة( 

يف تستعمل قصدا إىل نيل احلقائق عن تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة اليت تستو 

العائقة يف تطبيق الطريقة القواعد يم والعوامل الشرط للحصول على أغرض التعل

والًتمجة يف درس اللغة العربية وللحصول على احلقائق ادلتعلقة بالتاريخ عن 

وتطورىا إىل  2تأسيس ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  تولونج أجونج 

 .اليوم

 الوثيقة .ج 

45أو فلم احلقائق. ىي كل ادلادة ادلكتوبة
ومعٌت الوثيقة يف القاموس  

اإلندونيسي ىو : اجلمع أو عطاء الربىان أو البينات )الصور، النقل، قطعات 

  46اجلريدة، وادلراجع األخرى(، واجلمع و حفظ ادلعلومات ادلتعلقة بالعلوم.

من البيان القائمة. وتتم  ملحوظةالوثائق ىي رلموعة من احلقائق برؤية أو 

الدراسات وادللحوظات والكتاب  :رمسية مثل إىل وثائق بالنظرالطريقة  ىذه

                                                           
45

 Arikunto, Prosedur…, h. 236. 
46

 Ananda Santoso dan S. Priyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU, 

dan Umum. (Surabaya: Kartika), 1995, h. 66. 
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 الدفاتر من القواعد.
استخدام الكلمات والصور ة بالوثائق، ميكن الباحث47

مجع احلقائق من الوثائق ة سعى الباحثتالبحث،  يف ىذا واإلحصاء احلقائق.

 2ادلتعلقة باألنشطة التعليمية بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج 

 .2115-2114 للعام الدنراسي
48

 

 للبحث ادلوجهة البيانات مجع تقنيات وثائقية دراسة إلروان، وفقا

 الوثائق فقط وليس سلتلفة، أنواع من مطبوعة وثيقة يكون أن ميكن .ادلوضوعات

 :إىل الوثائق تقسيم وميكن.الرمسية
49 

  .أنفسهم اجلناة قبل من مكتوبة وثائق: األولية الوثائق .1

 مث الذي والشخص لآلخرين، نقلت مرت اليت األحداث: الثانوية الوثائق .2

 .عليو كتب

ة دائمة. ادلصادر ادلعدن ورخيصأوال،  .الطريقةاستخدام ىذه  أسبابىناك 

مصادر اإلخبار اإلستدامة، سواء دقتها يف التعبَت عن  اة مهقثانيا، ادلسجنل والوثي

ثالثا، ادلسجنل والوثائق  احلالة اليت وقعت يف ادلاضي أم تستطيع حتليل دون تغيَت.

رابعا، ادلصادر  ىي مصادر اإلخبار الغٌت مبوضوعي ادلتنصل وأساسي العبلقتو.

                                                           
47

 Tanzeh, pengantar metode penelitian ... h. 66 
48

 Damanuri, Metodologi Penelitian  ... h.77 
49

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian… , h. 100. 
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وأخَتا، ادلصادر  اءلة.غالب ما يكون على بيان القانونية اليت ميكن أن تليب ادلس

 .ليست بادلقابل البشر غَت ادلتفاعلة
50

 

 

 طريقة تحليل الحقائق .و 

الصناعة التحليل غَت  ت الباحثةماستخد بحث الكيفي،اليف 

احلقائق الكيفية، ومع ذلك أن يعضده إىل  احلقائق ىي كلن ، ألن  اإلحصائي

 قائق الكيفي كالتكملة  وإثراء ادلعٌت.التحليل احل
حتليل احلقائق الكيفي ىو  51

احلقائق واختياره  إىل وحد أن يدار وتوليفو والبحث وإجياد  إىل تنظيماحملاولة 

 ة وتعلمو وبتن ما يقال لآلخرين.التصميم واألمهني
52

 

ىو  Lexy J. Moleong يف كتابو  (Patton)حتليل احلقائق عن رآى باتون 

 يف التصميم والطبقة والوحدة األساسية. امهعملية تقدمي احلقائق، وتنظي
طريقة  53

واحد عن األىداف زلدودة البحث،  التحليل ليتم تطبيق جيب أن يكون بسَتٍ 

 .وكذلك التحليبلت ادلختلفة اليت تعضده وتكمل حتقيق أىداف زلددة
54 
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 ىذا دخول قبل ما منذ وب القيام النوعي البحث يف البيانات حتليل

 قال احلالة، ىذه يف .اجملال ىذا يف منو االنتهاء وبعد اجملال، ذلذا اجملال،

 ادليدان، يف تغرق أن قبل ادلشكلة، وشرح صياغة منذ بدأت حتليل" ناسوتيون

 من دلزيد مؤشر البيانات حتليل يصبح  .البحوث نتائج كتابة حىت وتستمر

 ظرية.ن أسس على أمكن، إلن البحوث
 نتائج ضمنا النقر البيانات حتليل55

 مع .البحوث على الًتكيز ادلرتبطة األوصاف أو واألمناط، القواعد مثل التحليل،

 وميكن .هبا التنبؤ وميكن السيطرة يف تكون أن ميكن ائجالنت فإن الًتكيز، ىذا

 56.لغة من الظاىرة ىذه تفسَت

ادلراد بتحليل احلقائق ىو عمليات يف مطالعة احلقائق وترتيبها وجتميعها 

لو إىل أن يكون خبلصة أو نظرية كنتيجة إىل تأليف اإلقًتاض العملي ومح

رأى موليونج أن عملية حتليل احلقائق تبدأ بإطبلع مجيع احلقائق  55البحث.

عدة ادلصادر مثل ادلقابلة ومذكرات ادليدان و وثيقة الفرد والوثيقة احملصولة من 

 58الرسوم والصور وغَتىا.
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وكانت احلقائق احملصولة  تفعل الباحث التحليل احلقائق عن أخذ النتائج.

من نتيجة ادلبلحظة على أنشطة ادلتعلمُت و حتلل عن طريق وصفي كيفي أي 

مناسبا بأنشطة ادلعلمُت اليت تعد من النشاط ادلتعلق  ةنيف احلقائق اجملموعتص

 59 بتطبيق القواعد والًتمجة يف درس اللغة العربية.

ابلة والوثيقة عن وكذلك يقوم الباحثة بتحليل احلقائق احملصولة من ادلق

من تصوير  التحليلطريق وصفي كيفي حيث يرجى أن يتمكن لنتائج ىذا 

 .2األحوال اجلارية يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج 

 

 تفتيش صحة الحقائق .ز 

احلقائق  ىي دلعرفة صحة احلقائق حتتاج الباحثة إىل تفتيش صحة احلقائق

بتطبيق الطريقة القواعد والًتمجة كما دور ىامن يف  اليت تتعلقق احلقائ ىي احملصولة

جتمع  2تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج 

لتحديد الصحة  .وتلحنظ يف ىذه الدراسة، أن يرجى وقوة ادلتوقعة والتصحيصو.

لفحصية على األساس احلقائق باحتياج الصناعة الفحصية. تنفيذ الصناعة ا
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 (credibility)خصائص معُت. ىناك أربعة اخلصائص ادلستخدمة وىو التصديق 

 .(confirmability)واليقُت  (dependability)واالعتماد  (transferability)والتحويل 

صحة احلقائق يف ىذا البحث, فتستعمل درجة الصدق و  وألجل حفظ

ا البحث تتكون من ثبلث طرق من الظبط. و درجة الصدق ادلستعملة يف ىذ

عشر طرق حيث يطورىا مولونج, وىي: ادلثابرة على ادلبلحظة, ادلقارنة بُت نتائج 

 60 احلقائق, تفتيش الرفاق الباحثُت.

  ادلبلحظةادلثابرة على  (1

مع الدقيق، ومفصلة ادلبلحظات ادلثابرة، أجراىا باحثون إجراء ادلبلحظات 

وبشكل مستمر أثناء عملية البحث من أجل العثور على خصائص عناصر 

البيانات يف حالة وثيق الصلة للغاية للقضية اليت جيري تفتيشو ومن مث الًتكيز 

 على ىذه ادلسألة بالتفصيل.

 ادلناقشة مع بعض اإلخوان (2

 بعض مع قشةادلنا طريق عن احلقائق صحة باختبار أيضا الباحثة تقوم

 ميدان من احلقائق مجع على الباحثة يساعد الذين ىم خاصة و اإلخوان

 وجوه تفتيش إىل طريقا تكون  احملاولة ىذه إن القول ميكن و. البحث
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 تقلل من يتمكن و احلقائق فهم يف الباحثة آراء بُت اإلختبلف و التشابو

 تقام .حلقائقا ضلو االختبار صدق تقوية من يتمكن كما و االختبلف ذلك

 وىذه. اإلخوان بعض مع ادلناقشة بشكل نتيجة بتخريج الطريقة ىذه

 61.احلقائق تفتيش طريقة كإحدى االىداف لديها الطريقة

 اال منفردة ليست الباحثة ان هناية، إىل بداية منذ البيانات اخذى عملية ويف

 العملية ىذه ان. موعةاجمل البيانات يف للبحث للمناقشة اإلخوان بعض مع

، ال النن . احملصولة البحث نتيجة للمقارنة منها. ادلنافع دتلك تعترب  بانن  شكن

 .بعضا بعدىم متكاملة تستطيع اخرا و متفارقة احملصولة االكتشاف

 ادلنهج التثليثي (3

 تفتيش يف األسلوب ىو( Triangulasi) التثليثي ادلنهج من القصد و

 تفتيشها إىل ىدفا احلقائق خارج األخرى األشياء دمتستخ اليت احلقائق صحة

 ال احملصولة احلقائق تكون أن إىل ىذا يهدف.  احلقائق بتلك مقارنتها إىل أو

 .  صحتها قبول من يتمكن حىت كثَتة بأوجو بل واحد وجو من ترى

 بوسيلة احلقائق صحة تفتيش يف الطرق من كثَت ىناك أن رغم

 :ومها منها، نوعُت تستعمل ثةالباح أن اال الطريقة ىذه
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 بادلصدر التثليثى ادلنهج ( أ

 أوجب حيث احلقائق صحة تفتيش ىو بادلصدر التثليثى بادلنهج يقصد

 أن يعٍت. احلقائق مجع عند اجلاىزة ادلصادر عدة استعمال ىف الباحثة

 من اتكشفت اذا موثوقة صحتها ستكون ادلتجانسة أو ادلماثلة احلقائق

 .ادلختلفة دةالعدي احلقائق

 بالطرق التثليثى ادلنهج  ( ب

 ولكن ادلتجانسة احلقائق جبمع بالطرق التثليثي ادلنهج الباحثة تستخدم 

 صحة الباحثة تفتش. سلتلفة احلقائق تلك مجع ىف ادلستخدمة الطرق

 من احملصولة احلقائق تلك صحة اختبار بطريق البحث ىذا يف احلقائق

 طريقة من احملصولة احلقائق مع ادلقابلة من لةاحملصو  احلقائق مع ادلقابلة

 62.ادلشاىدة
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