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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

تبني أن  ةمهما يف البحث العلمي. فلذا البد للباحث اوكان ادلنهج أمر 

 األمور اليت تتعلق ابدلنهج. وتلك األمور ىي:

 تصميم البحث . أ

عن مسائل البحث واىداف البحث وفوائد  ةالباحث تبعد أن حبث

يف كتابة ىذا البحث العلمي نوعي  ةالبحث، فيمكن أن يستخدم الباحث

 البحث: البحث الكيفي والبحث الوصفي.

إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. ادلراد 

ابلبحث الكيفي ىو البحث الذي يهدف إىل اكتشاف ادلظاىر عن طريق 

صادق واقعي وشاملي ومناسب ابخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع احلقائق من 

  1ية الطبيعية )األصلية( كمصدر مباشر أبدوات البحث الرئيسية نفسها.اخللف

ويرى بغدان و تيلور يف كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية ىي إجراءات 
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البحث اليت تتاج احلقائق الوصفية على صورة األقوال ادلكتوبة أو الشفهية 

 2الصادرة من سلوك ادلرء ادلبحوث عنو.

و التصميم الوصفي. ورأ سومادي سوراي براات هفأما تصميم ىذا البحث 

أن البحث الوصفي ىو ادلدخل الذي يتم عن طريق احلس بطريقة منظمة 

والبحث   3واقعية وصادقة عن ادلظاىر وصفات اجملتمع أو الدائرة ادلعينة.

الوصفي ىو البحث الذي يسعى اىل التصوير والتعبري عن حل ادلشكالت 

 4قائق.)ادلسائل( اعتمادا على احل

بحث الباحثة يف ىذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق ابإلسًتاتيجية ت

اإلسالمية  لثانويةابدلدرسة ا الكتابةمهارة  يف تدريس مدرس اللغة العربية

 تولونج أجونج. ألوىلاحلكومية ا

 مكان البحث  . ب

اإلسالمية  ثانويةيف ىذا البحث ىو ادلدرسة المكان البحث ادلستخدم 

ىذه ادلدرسة لتكون  ةتولونج أجونج. وقع اختيار الكاتب ألوىلاحلكومية ا

 مكان ألداء البحث. وأسباب اختيار ىذه ادلدرسة مكان للبحث ىي:
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فيها األنشطة التعليمية لدرس اللغة العربية اليت حتمل الطالب إىل  .1

التشويق و النشاط يف تعلم ىذا الدرس وخاصة ما يتعلق مبوضوع 

تدريس البحث الذي يبحث عن إسًتاتيجية مدرس اللغة العربية يف 

 .كتابةال

تولونج أجونج يف  ألوىلاإلسالمية احلكومية ا لثانويةإن وقوع ادلدرسة ا .2

ل اسًتاتيجي حيث يسهل أن تصل إليها وسائل ادلواصالت العامة أو حم

 اعائلة، كما أهنا قريبة من الشارع والسوق.

 ج. حضور الباحثة

كواضعة   . وذلك ألن الباحثة مهمةالبحث العلمي  ىذا الباحثة يف نزلةم     

  5.جلمع احلقائق وحتليل احلقائق وأخريا إىل نتائج البحث اخلطة والعاملة هبا

ويف ىذا البحث الكيفي تكون الباحثة نفسها موضوع البحث و أداءىا 

جلمع احلقائق الرئيسية وذلك لسهولتها يف يف التعامل مع ادلبحوثني مع القدرة 

على مشاىدة أحوال مكان البحث حىت تساىد على مجع احلقائق ادليدانية، 

العملية أو وحتضر الباحثة أيضا إىل مكان البحث لننضر والكشف عن 

 ادلعلومات جتزى جراي طبيعيا مث تكتبها وحتليلها.
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 د. مصادر احلقائق

وتكون مصادر  6وادلراد مبصادر احلقائق ىي موضوع حتصل منو احلقائق.     

احلقائق إذن دليلة على مكان تلصق بو احلقائق. ويف ىذه ادلناسبة، مجع 

عن طريق  ميدادلتال و قائق من مصدرىا مباشرا أي من ادلعلمنياحل ةالكاتب

يف صورة حتريرية. مث ابدلقابلة حتصل  ةا الكاتبهتادلالحظة و ادلقابلة. مث جهز 

أيضا على  ة. فجهزىا الكاتبةاجلقائق ادلتعلقة أبجوبة من أسئلة قدمها الكاتب

ادلصادر ادلكتوبة مثل  ةشكل حتريري. وألجل تكثري احلقائق، فيستعمل الكاتب

تعلقة بنتائج درس اللغة العربية اليت يضعها ادلدرس يف الوثيقة ادلوجودة ادل

 الكتاب اخلاص للنتائج.

 ه. طريقة مجع احلقائق و ادواهتا

 7يف ىذه ادلرحلة احدى طريقة او اكثرىا خيًت جلمع احلقائق احملصلة.

الغرض من طريقة مجع احلقائق ىي اإلجرائي ادلنهج والقياسي لكسب احلقائق 

لكسب احلقائق الكثرية يف ادليدان مث تقدم يف كتابة حبث العلمي  8احملتاجة.

مبدخل النوعي فيها اقتباس احلقائق. إذن يلزم الباحثة أن حتضر يف ادلدرسة 
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ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج كموضوع البحث العلمي 

 ادلقرر.

 والطرق ادلستخدمة جلمع احلقائق ىي تشتمل:  

 ظةادلالح  .1

قال سوتريسنو ىادي ىي مشاىدة و تدوين ادلظاىر ادلبحوثة 

ىذه الطريقة تستعمل دلعرفة على بيانت موضع   9مسجال منتظمة.

البحث ادلشهودة مباشرة للبحث لكي حصول البياانت عن احلالة 

ادلدرسة و حجم الصف والوسيلة وغريىا من األمر الذي لو التعلق و 

 داوة ادلستعملة ىنا ارشادات للمالحظة.الوسيلة مع موضوع البحث. وا

ادلالحظة أي مشاىدة أنشطة الناس اليومية ابستخدام احلواس 

اخلمس، مثل العني واألذن والشعر والبصر والفم واللسان واجللد وما أشبو 

ذلك. والغرض من منهج ادلراقبة ىو الطريقة مجع احلقائق اليت تستفاد 

 10أن يالحظها. ليجمع حقائق البحث ويستطيع الباحث

ىي األسلوب الذي يعمل بو الباحث بطريقة ادلالحظة  الحظةادل

 التامة والكتابة ادلرتبة. ويرجى للباحث عند ادلراقبة أن يالحظ صديقا
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وأما االداة ادلستخدمة للمالحظة فيمكن نظرىا يف  11وليس فيو كذااب.

 ادلعلقات.

 قابلةادل .2

بوسيلة حمدثة و  ىي احدى الطريقة للحصول على مجع احلقائق

حمورة مع موضوع البحث. وىذه الطريقة تقع بني السائل )الباحثة( 

وبناء على البيان السابق أن الباحثة تستعمل ادلقابلة احلرة   12واجملب.

ادلوجهة، حيث للباحثة حرية يف تقدمي األسئلة ادلتعلقة مبسائل البحث 

ذا البحث عن طريق مع التمسك إبرشادات ادلقابلة. وجترى ادلقابلة يف ى

اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج نوية اسة الثالتساؤل إىل رئيس ادلدر 

، وبعض ادلتعلمني لتدقيق ادلعلومات احملصولة من طريقة مجع أجونج

احلقائق األخرى. وىذه الطريقة تستعمل قصدا إىل نيل احلقائق عن 

لم، والعوامل إسًتاتيجية اليت تستويف الشروط للحصول على أغراض التع

 مهارةاللغة العربية يف تدريس  والعائقة يف تطبيق إسًتاتيجية مدرس
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ريخ عن أتسيس يف ادلدرسة وللحصول على احلقائق ادلتعلقة ابلتا الكتابة

 تولونج أجونج. ألوىلإلسالمية احلكومية اا ثانويةال

 ثيقةالو  .3

ومعٌت الوثيقة يف القاموس   13ىو كل ادلادة ادلكتوبة او قلم احلقائق.

االندونيسي ىو: اجلمع أو عطاء الربىان أو البينات )الصور، النقل، 

قطاعات اجلريدة، وادلراجع األخرى(، واجلمع، و حفظ ادلعلومات ادلتعلقة 

واحلقائق من الوثيقة منها: للرسائل الرمسية والكتب والدفًت  14ابلعلوم.

ًتاتيجية سجلدوال العمل وغريىا، تتعلق إبج واواجملالتو ادلخطوطة والدفًت النتائ

اإلسالمية  ثانويةابدلدرسة ال الكتابة مهارة العربية يف تدريسمدرس اللغة 

 تولونج أجونج. ألوىلاحلكومية ا

 طريقة حتليل احلقائق . و

ادلراد بتحليل احلقائق ىو عمليات يف مطالعة احلقائق وترتيبها وحتميعها   

العملي ومحلو إىل أن يكون خالصة أن نظرية   غرضا إىل أتليف اإلفًتاض

ع مجيع طالأن عملية حتليل احلقائق تبدأ اب رأي مولونج 15كنتيجة البحث.
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احلقائق احملصولة من عدة ادلصادر مثل ادلقابلة، ادلشاىدة، وادلذكرات ادليدان، 

 16وثيقة الفرد، والوثيقة الرمسية والرسوم والصور وغريىا.

صولة من نتيجة ادلالحظة على أنشطة ادلتعلمني وكانت احلقائق احمل  

وحتليل عن طريق وصفي كيفي أي تصنيف احلقائق اجملموع مناسبا أبنشطة 

اللغة العربية يف  ادلعلمني اليت تعد من النشاط ادلتعلق ابإلسًتاتيجية مدرس

 .مهارة الكتابةتدريس 

ة والوثيقة عن قوم الباحثة بتحليل احلقائق احملصولة من ادلقابلتوكذالك   

طريق وصفي كيفي حيث يرجى أن يتمكن لنتائج ىذا التحليل من تصوير 

 تولونج أجونج. ألوىلاإلسالمية احلكومية ا ثانويةوال اجلارية يف ادلدرسة  الاألح

 ز. تفتيش صحة احلقائق

وألجل حفظ صحة احلقائق يف ىذا البحث، فستعمل درجة الصدق   

ادلستعملة يف ىذا البحث تتكون من ثالث طرق من والظبط. ودرجة الصدق 

ة على ادلالحظة، ادلقارنة بني عشر طرق حيث يطورىا مولونج، وىي: ادلثرب 

 17قائق، تفتيش الرفاق الباحثني.ئج احلانت
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 ادلثابرة على ادلالحظة .1

وديكن أن تكون مثابرة ادلالحظة عن طريق قيام الباحثة    

ومتواصلة طول عملية البحث، وجتري ىذه ابدلالحظة بكل دقة، مرتبة، 

األنشطة أبداء ادلقابلة الفعالية واألشًتاكية حىت يتمكن االجتناب من أمور 

 18غري مرغوبة )مثل الكب، االختالس، والتصانع(.

 ادلنهج التثليشي .2

إن األسلوب من أساليب تفتيش صحة احلقائق ادلستخدم يف    

(. وىو أسلوب تفتيش صحة Triangulationىنا ىو أسلوب التثليث )حبثنا 

احلقائق ابستفادة شيء آخر خارج تلك احلقائق ألجل الفحص أو 

ادلالحظة بتلك احلقائق . وأسلوب التفتيش بطريق مصدر آخر ىو اكثر 

( أربعة أساليب يف Denzinأساليب التثليث إستخداما. يفّرق دنزين )

والطريقة والباحث ، وىي أساليب التفتيش ابستفادة ادلصدر التثليث

 19والنظرية.

ثة أسلوب التفتيش ابستفادة ويف ىذا البحث تستخدم الباح   

قرنة وإعادة الفحص درجة ابستفادة ادلصدر مبعٌت ادل . والتثليثالطريقة
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األوقات واألدوات  التصديق لألخبار أو البياانت ادلأخوذة بطريق اختالف

 20حثة بطريق مايلي:. وذلك ديكن أن حيصلو البايف البحث الكيفى

ادلقارنة بني احلقائق احملصولة من ادلالحظة واحلقائق احملصولة من  .1

 ادلقابلة.

 ادلقارنة بني ما قلة أحد أمام الناس ومبا قالة إفراداي. .2

 ادلقارنة بني ما قلة أحد حول أحوال البحث ومبا قالو طول الوقت. .3

ذكائو ومقامتو ادلقارنة بني األحوال والنظرايت ألحد ابختالف درجة   .4

 يف اجملتمع أو يف احلكمية أو ابختالف درجة ومقامة أخرى.

 ادلقارنة بني حصول ادلقابلة وما يرد يف الواثئق ادلتعلقة. .5

 تفتيش الرفاق الباحثني .3

وتفتيش الرفاق الباحثني بتعريض النتائج ادلؤقتة أو النتائج اليت مث    

وهبذه الطريقة، تفتش  21حصوذلا بشكل ادلناقشة مع الرفاق الباحثني.

الباحثة صحة احلقائق أبداء ادلناقشة مع الباحثني أبن تطلب الباحثة منهم 

ادلساعدة على تفتيش احلقائق اليت حصلتها الباحثة. وتقوم الباحثة هبذا كلو 
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رجاء حلصول اإلفًتاحات سواء من جانب منهج البحث أو يتعلق مبسائل 

 البحث.

 مراحل البحث .ح

 ادليدانمرحلة قبل  .1

من األنشطة  اكثري   بدأتبداية البحث كانت الباحثة قد  قبل  

 منها:

 أ(. جتمع خطة البحث.

 اإلسالمية احلكومية ثانويةموضوع البحث ىو ادلدرسة ال ب(. ختتار

 تولونج أجونج. ألوىلا

اإلسالمية احلكومية  ثانويةاإلذن حنو مدير ادلدرسة ال ج(. تدبري الباحثة

 تولونج أجونج. ألوىلا

د(. نتتاج الباحثة موضوع البحث لغرض التعرف عن كل العناصر 

 ادلوجودة حول موضوء البحث.

 ه(. اعداد معدات البحث
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 يةادليدان رحلةادل. 2

ىذه ادلرحلة ىي أساس البحث يف تنفيذىا. ويف ىذه ادلرحلة قبل دخول 

عن خصائص  اىل موضوع البحث يلزم للباحث أن يعد نفسها اوال ويفهم

تلك ادلدرسة. عند دخول موضوع البحث يلزم الباحثة أن حيفظ ادلقاربة بني 

الباحث كسائل واجمليب كي كل ما حتتاجو الباحث من اجمليب تكسب حيث 

 يصل الغرض إىل حد األقصى.

 النهائيةرحلة ادل.3

ىذا  الباحثة تكتبكتابة تقرير البحث. وىذه ادلرحلة األخرية وىي   

 ت اشراف ادلشرف.التقرير حت

 


