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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

تبني أن  مهما يف البحث العلمي. فلذا البد للباحث اوكان املنهج أمر 

 تعلق باملنهج. وتلك األمور هي:تاألمور اليت 

 تصميم البحث . أ

بحث الباحث عن مسائل البحث واهداف البحث وفوائد يبعد أن 

نوعي البحث، فيمكن أن يستخدم الباحث يف كتابة هذا البحث العلمي 

إن مدخل البحث املستخدم يف  البحث: البحث الكيفي والبحث الوصفي.

هذا البحث هو املدخل الكيفي. املراد بالبحث الكيفي هو البحث الذي 

يهدف إىل اكتشاف املظاهر عن طريق صادق واقعي وشاملي ومناسب 

باخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع احلقائق من اخللفية الطبيعية )األصلية(  

ويرى بغدان و تيلور يف    1مباشر بأدوات البحث الرئيسية نفسها. كمصدر

كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية هي إجراءات البحث اليت تتاج احلقائق 

                                                           
1
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Tulungagung: P3M, 2006), hal. 40 
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الوصفية على صورة األقوال املكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك املرء 

 2املبحوث عنه.

ي سوريا براتا هو التصميم الوصفي. ورأ سومادفأما تصميم هذا البحث 

أن البحث الوصفي هو املدخل الذي يتم عن طريق احلس بطريقة منظمة 

والبحث   3واقعية وصادقة عن املظاهر وصفات اجملتمع أو الدائرة املعينة.

الوصفي هو البحث الذي يسعى اىل التصوير والتعبري عن حل املشكالت 

 4)املسائل( اعتمادا على احلقائق.

تعلق باإلسرتاتيجية يبحث الباحث يف هذا البحث عن احلقائق اليت ي

 ملتوسطةباملدرسة ا القراءةمهارة  املفردات لرتقية يف تدريس مدرس اللغة العربية

 .دى باندونجاإلسالمية اهل

 مكان البحث  . ب

اإلسالمية  توسطةيف هذا البحث هو املدرسة املمكان البحث املستخدم 

هذه املدرسة لتكون  ة. وقع اختيار الكاتبأجونج تولونج دى باندونجاهل

 مكان ألداء البحث. وأسباب اختيار هذه املدرسة مكان للبحث هي:

                                                           
2
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), hal. 3 
3
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), hal. 18 

4
 Cholid Nurboko, dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 144 
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فيها األنشطة التعليمية لدرس اللغة العربية اليت حتمل الطالب إىل  .1

التشويق و النشاط يف تعلم هذا الدرس وخاصة ما يتعلق مبوضوع 

تدريس البحث الذي يبحث عن إسرتاتيجية مدرس اللغة العربية يف 

 .فرداتامل

يف حمل اسرتاتيجي  دى باندونجاإلسالمية اهل ملتوسطةإن وقوع املدرسة ا .2

ث يسهل أن تصل إليها وسائل املواصالت العامة أو اعائلة، كما أهنا حي

 قريبة من الشارع والسوق.

 ج. حضور الباحث

   . وذلك ألن الباحثمهمةالبحث العلمي  هذا يف الباحث نزلةم     

جلمع احلقائق وحتليل احلقائق وأخريا إىل نتائج  كواضعة اخلطة والعاملة هبا

موضوع البحث و  الكيفي تكون الباحث نفسه يف هذا البحثو   5البحث.

أداءها جلمع احلقائق الرئيسية وذلك لسهولتها يف يف التعامل مع املبحوثني مع 

القدرة على مشاهدة أحوال مكان البحث حىت تساهد على مجع احلقائق 

أيضا إىل مكان البحث لننضر والكشف عن العملية  وحتضر الباحثامليدانية، 

 زى جريا طبيعيا مث تكتبها وحتليلها.أو املعلومات جت

                                                           
5
 Moleong, Metodologi…, hal. 121 
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 د. مصادر الحقائق

املفهوم من مصادر احلقائق يف هذا البحث هي موضوع أو مصدر حتصل 

أو  7مصادر البيانات عند أركونط  موضوع تنال منه البيانات. 6منه احلقائق.

و  8ميكن القول إن احلقائق هي البيانات عن املظاهر الىت البد من كتابتها.

مصدر احلقائق الرئيسي يف البحث الكيفي يتكون على األشياء امللفوظة 

)االقوال( و أفعال الشحص و البيانات الثانوى اليت فيها الرسائل و كشف 

وأما مصادر    9الغياب و البيانات االحصاىن اليت توافق على مسائل البحث.

 احلقائق هلذا البحث فهي نوعان:

 مصادر احلقائق الرئيسية .1

إن مصادر احلقائق الرئيسية هي احلقائق اليت حتصل مباشرا من مصادر  

األوىل يف حمل البحث أو موضوع البحث. مصادر احلقائق الرئيسية هي 

املعلومات احملصولة من املصدر األول من الشخص مثل حاصل املشاهدة أو 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

cipta، 2013), h. 172 
7
Ibid, h. 129 

8
Tanzeh, Metode Penelitian.., h. 26 

9
Moleong, Metodologi Penelitian...,h. 157  
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أي  مصادر احلقائق اليت تعطي  10اإلستفتاء الذي يعمل فيه الباحث.

 11انات إىل جامع البيانات مباشرة.البي

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

 رئيس املدرسة ( أ

 املتوسطةاملدرسة  لنيل احلقائق عن ما يتعلق بتعليم اللغة العربية يف 

و احلقائق املعاضدة عن ما  تولونج أجونج اهلدى باندونجاالسالمية 

مثل  تولونج أجونج اهلدى باندونجاالسالمية  املتوسطة ملدرسةيتعلق با

حال األساتيذ كاملعلم يف هذه املدرسة و تاريخ تأسيس هذه املدرسة و 

 غري ذالك.

 مدّرس اللغة العربية  ( ب

 املتوسطةاملدرسة لنيل احلقائق عن عملية التعليم اللغة العربية يف 

 يف اسرتاتيجيةبيق تطعامة، و  تولونج أجونج اهلدى باندونجاالسالمية 

لتالميذ و مشكالت التعليم و حّلها يف  قراءةمهارة ال يف تدريس املفردات

 هذه املدرسة.

                                                           
10

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

Grafindo Persada, 2004), h. 42 
11

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

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 225 
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تولونج  اهلدى باندونجاالسالمية  املتوسطةاملدرسة مجيع الطالب ىف  ( ج

و  اسرتاتيجية يف تدريس املفرداتتطبيق  لنيل احلقائق عن أجونج

 مشكالهتا. 

 مصادر احلقائق الثنائية .2

من غري  ي هو احلقائق اليت حتصلها الباحثكانت مصادر احلقائق الثنائ

باشرا. وذلك مثل ما حتصله نتيجة أعماله أو ليس من موضوع البحث م

  12من شؤون اإلحصاء، و البيانات و الصادرات األخرى. الباحث

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

مباشرا من املبحوث عنه. وميكن أن  الثاين حيث الحتصلها الباحث درهامص

ألرشيف لألنشطة اليت وا ،والشكوات ،تتكون احلقائق الثنائية من الوثيقة

 استخدامها مث يعالجها ويطالعها. متكن للباحث

 ه. طريقة جمع الحقائق و ادواتها

 13احملصلة.يف هذه املرحلة احدى طريقة او اكثرها خيرت جلمع احلقائق 

الغرض من طريقة مجع احلقائق هي اإلجرائي املنهج والقياسي لكسب احلقائق 

                                                           
12

Ibid,  h. 62 
13

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), hal. 89 
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لكسب احلقائق الكثرية يف امليدان مث تقدم يف كتابة حبث العلمي  14احملتاجة.

أن حتضر يف املدرسة  اقتباس احلقائق. إذن يلزم الباحثمبدخل النوعي فيها 

 ع البحث العلمي املقرر.كموضو اهلدى باندونج  املتوسطة اإلسالمية 

 والطرق املستخدمة جلمع احلقائق هي تشتمل:  

 املالحظة  .1

املشاهدة  هي أداة  تسمى املالحظة غالبا مبصطلحة "املراقبة". و

يف مجع احلقائق عن  طريق املالحظة  على املظاهر اجلارية املبحوثة و  

طريقة املشاهدة هي الطريقة املستعملة عن  و 15كتابتها بطريق منتظم.

املشاهدة  16طريق القيام باملالحظة )املراقبة( بكل دقة مع كتابة منظمة.

هي طريقة جلمع احلقائق اليت تستعمل املراقبة على إعرتاض البحث اليت 

تعمل مباشرة. أي ألة مجع احلقائق اليت تستعمل كثريا لقياس السلوك أو 

و تستعمل طريقة املالحظة   17ال حقيقي أو حميط.عملية النشاطة يف ح

كطريقة مجع احلقائق قصدا إىل احلصول على احلقائق الواضحة املتعلقة 

 بأغراض البحث.
                                                           

14
 Moh. Nasir, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 174 

15
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

h. 70 
16

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: Bina Aksara, 1986),  

h.  24 
17

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58 
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و طريقة املالحظة عند خالد ناربوقا هي األدوات املستعملة 

جلمع احلقائق اجلاري بوسيلة املالحظة و كتابة املظاهر املبحوثة عن طريق 

الطريقة يف حاجة إىل تضح من هنا أن استعمال هذه و ي 18منظم.

اإلسالمية  املتوسطةيف املدرسة يف حمل البحث أي  حضور الباحث

عند احلضور يف حمل  حاول الباحث و تولونج أجونج. اهلدى باندونج

البحث إىل االهتمام و العناية و كتابة املظاهر البارزة يف املدرسة  اليت 

يف  سرتاتيجية مدرس اللغة العربية يف تدريس املفرداتتطبيق اتتعلق ب

دقيقا على أحوال حمل البحث  . يالحظ الباحثقراءةمهارة ال

 االجتماعية الواقعة و كذلك أحوال املظاهر املتعلقة مبسائل البحث.

املالحظة باملشاركة حىت يتمكن له من معرفة  عقد الباحث

جبمع  قوم الباحثيف ملالحظة،أنشطة املدرسة  يوميا، و يف كل هناية ا

الكتابات )احلقائق( احملصولة على صورة تلخيص احلقائق ألجل القيام 

 تولونج أجونج. اهلدى باندونجاإلسالمية  املتوسطةبتحليلها يف املدرسة 
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Cholid Nurbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  h. 70 
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  قابلةامل .2

طريقة املقابلة هي شكل من أشكال التواصل اللفظي للحصول 

املقابالت تتطلب مهارات لطرح األسئلة، على املعلومات من املبحوثني. 

والقدرة على التقاط أفكار ومشاعر الناس وكذلك لصياغة أسئلة جديدة 

إن املقابلة هي لقاء الفردين  19بسرعة للحصول على املعلومات الالزمة.

لتبادل االخبار و الرءية بوسيلة االسئلة و اجلواب، حىت ميكن ان تنظر 

. قال أركونط املقابلة اليت تسمي هبا صحفية هي يف االحوال املعينة املعىن

 احلوار بني السائل لنيل البيانات عن اجمليب.

لتقومي عن االحوال الشخص،   و املقابلة تستعملها الباحث

حبث البيانات عن املتغري خلفية التالميذ، والوالد و املعلم و  كمثل

تسمى كثريا باملقابلة أو احلوار  احملاورةكانت طريقة   20السلوك عن شئي.

الشفهي أي احلوار اجلاري بني السائل )اخلاطب( و املسؤول )املخاطب( 

   21ألجل احلصول على املعلومات منه ) املسؤول(.

                                                           
19

S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 142 
20

Arikunto, Prosedur Penelitian..., h. 155 
21

Ibid, h. 145  
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ستعمل املقابلة احلرة يالبيان السابق أن الباحث   علىو بناء 

ل البحث حرية يف تقدمي األسئلة املتعلقة  مبسائ حيث للباحث املوجهة،

مع التمسك بإرشادات املقابلة. و جتري املقابلة يف هذا البحث عن 

املتوسطة اإلسالمية اهلدى باندونج املدرسة  طريق التساؤل إىل رئيس

، و املتعلمني، و بعض املتعلمني لتدقيق املعلومات  تولونج أجونج

احملصولة من طريقة مجع احلقائق األخرى. و هذه الطريقة )املقابلة( 

اسرتاتيجية يف تدريس تستعمل قصدا إىل نيل احلقائق عن تطبيق 

 ، ومشكالهتا، واحملاوالت إىل حّل املشكالهتا، ونتيجتها لتعليم املفردات

تولونج  اهلدى باندونجاإلسالمية  املتوسطة املدرسة يف قراءةمهارة اليف 

 .أجونج

 ثيقةالو  .3

ومعىن الوثيقة يف القاموس   22هو كل املادة املكتوبة او قلم احلقائق.

االندونيسي هو: اجلمع أو عطاء الربهان أو البينات )الصور، النقل، 

قطاعات اجلريدة، واملراجع األخرى(، واجلمع، و حفظ املعلومات املتعلقة 

                                                           
22

 Arikunto, Prosedur…, hal. 236 
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واحلقائق من الوثيقة منها: للرسائل الرمسية والكتب والدفرت  23بالعلوم.

رتاتيجية إسجلدوال العمل وغريها، تتعلق بج واواجملالتو املخطوطة والدفرت النتائ

 توسطةباملدرسة امل القراءة مهارة املفردات لرتقية العربية يف تدريسمدرس اللغة 

 .دى باندونجاإلسالمية اهل

 طريقة أخذ العينة  . و

( أن البحث الكيفي هو Miles dan Hubermanيرى ميلس و هوبارمان )  

باالفرتاض األساسي أن سلوك الناس ذات البحث الذي ينطلق من الوقائع 

معاين هلم يف خطاب معني حىت تكون هناك ثالثة عوامل مهمة البد من 

 فهمها:

احلق أن اإلنسان يفعل حسب املعىن حنو مجيع ما يقابله و  يواجهه يف هذه  .1

 الدنيا.

 إن املعىن الذي يقابله و يواجهه بارز من االتصال بني األفراد. .2

املعىن الذي يقابله و يواجهه قبل فعله، و الفعل الذي  إن اإلنسان يفسر .3

 24 يفعله يناسب دوما باملعىن حنو أنواع البضائع املستعملة.

                                                           
23

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

SMU, dan Umum, (Surabaya: Kartika, 1995), hal. 66 
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, 1998), hal. 103 
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 طريقة تحليل الحقائق . ي

املراد بتحليل احلقائق هو عمليات يف مطالعة احلقائق وترتيبها وحتميعها   

نظرية  غرضا إىل تأليف اإلفرتاض العملي ومحله إىل أن يكون خالصة أن 

ع مجيع طالأن عملية حتليل احلقائق تبدأ با رأي مولونج 25كنتيجة البحث.

احلقائق احملصولة من عدة املصادر مثل املقابلة، املشاهدة، واملذكرات امليدان، 

 26وثيقة الفرد، والوثيقة الرمسية والرسوم والصور وغريها.

بالطريقة وطريقة حتليل احلقائق يف هذا البحث هي حتليل احلقائق   

اإلستقرائية يعين حضور الباحث اىل امليدان للفهم عن العمليات او األحوال 

اليت تقع طبيعية، وكتابتها، وحتليلها وتفسريها وتقدميها واخذ االستنباط من 

أو أن التحليل االستقرائي هو التحليل الذي يبداء من  27تلك العمليات.

صة إىل األمور العامة أو ميكن األمور اخلاصة مث يأخذ من تلك األمور اخلا

القول إن التحليل االستقرائي هو التحليل الذي يبداء على اجلزء مث يتجه 

 للحكم على الكّل.
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 Muhammad Tholchah Hasan dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), hal. 162 
26

 Moloeng, Metodologi, …, hal. 190 
27

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

Algesindo, 2001), hal. 199 
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 ز. تفتيش صحة الحقائق

وألجل حفظ صحة احلقائق يف هذا البحث، فستعمل درجة الصدق   

والظبط. ودرجة الصدق املستعملة يف هذا البحث تتكون من ثالث طرق من 

ة على املالحظة، املقارنة بني عشر طرق حيث يطورها مولونج، وهي: املثرب 

 28قائق، تفتيش الرفاق الباحثني.ئج احلانت

 املثابرة على املالحظة .1

 رة املالحظة عن طريق قيام الباحثوميكن أن تكون مثاب   

باملالحظة بكل دقة، مرتبة، ومتواصلة طول عملية البحث، وجتري هذه 

األنشطة بأداء املقابلة الفعالية واألشرتاكية حىت يتمكن االجتناب من أمور 

 29غري مرغوبة )مثل الكب، االختالس، والتصانع(.

 املنهج التثليشي .2

إن األسلوب من أساليب تفتيش صحة احلقائق املستخدم يف    

(. وهو أسلوب تفتيش صحة Triangulationا هو أسلوب التثليث )هنحبثنا 

احلقائق باستفادة شيء آخر خارج تلك احلقائق ألجل الفحص أو 

املالحظة بتلك احلقائق . وأسلوب التفتيش بطريق مصدر آخر هو اكثر 
                                                           

28
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), hal.175 
29

 Moleong, Metodologi,…, hal. 329 
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( أربعة أساليب يف Denzinأساليب التثليث إستخداما. يفّرق دنزين )

التفتيش باستفادة املصدر والطريقة والباحث ، وهي أساليب التثليث

 30والنظرية.

ث أسلوب التفتيش باستفادة ستخدم الباحويف هذا البحث ي   

قرنة وإعادة الفحص درجة مبعىن امل باستفادة الطريقة . والتثليثالطريقة

األوقات واألدوات التصديق لألخبار أو البيانات املأخوذة بطريق اختالف 

املقارنة بني  بطريق وذلك ميكن أن حيصله الباحث .يف البحث الكيفي

 31احلقائق احملصولة من املالحظة واحلقائق احملصولة من املقابلة.

 تفتيش الرفاق الباحثني .3

وتفتيش الرفاق الباحثني بتعريض النتائج املؤقتة أو النتائج اليت مث    

وهبذه الطريقة، تفتش  32حصوهلا بشكل املناقشة مع الرفاق الباحثني.

صحة احلقائق بأداء املناقشة مع الباحثني بأن تطلب الباحثة منهم  الباحث

هبذا   قوم الباحثيش احلقائق اليت حصلتها الباحث. و فتياملساعدة على ت

                                                           
30

 Ibid, …, hal. 330 
31

 Ibid, … , hal. 331 
32

 Ibid, …, hal. 332 
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كله رجاء حلصول اإلفرتاحات سواء من جانب منهج البحث أو يتعلق 

 مبسائل البحث.

 مراحل البحث .ح

 مرحلة قبل امليدان .1

من األنشطة  اكثري   بدأتقد  بداية البحث كان الباحث قبل  

 منها:

 مع خطة البحث.جي أ(.   

ة اهلدى اإلسالمي توسطةموضوع البحث هو املدرسة امل تارخيب(. 

 .باندونج

اهلدى  اإلسالمية توسطةاإلذن حنو مدير املدرسة امل ج(. تدبري الباحث

 .باندونج

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

 املوجودة حول موضوء البحث.

 ه(. اعداد معدات البحث

 يةامليدان رحلةامل. 2



60 
 

هذه املرحلة هي أساس البحث يف تنفيذها. ويف هذه املرحلة قبل دخول 

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

أن حيفظ املقاربة بني  ضوع البحث يلزم الباحثند دخول مو تلك املدرسة. ع

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

 يصل الغرض إىل حد األقصى.

 النهائيةرحلة امل.3

هذا  الباحث كتبيكتابة تقرير البحث. وهذه املرحلة األخرية وهي   

 التقرير حتت اشراف املشرف.

 


