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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

احملدد  طريقةيف القيام أبحباثو. الفعل اخلفيفة، ال طريقةعلى اختيار  ينتقي الباحث  

 ارتباطًا وثيقا ابإلجراء، فضال عن تصميم أدوات البحث اليت سيتم استخدامها.
1  

البحث يف ىذا القسم يشرح الكيفية اليت سوف يتم يف البحوث. أما ابلنسبة الستخدام 

مصدر  ،مكان الباحث، حثاحضور الب، ثالبحث والنهج وتشمل تصميم البح طريقة

 ، وكذلكقاق صحة احل تفتيش، قاق حتليل احل طريقة، قاق مجع احل طريقة ،قاق احل

 مراحل البحث.
2

 

 تصميم البحث . أ

ة لًتفية اإلبداعية الطالب يف تعليمياب الأللعس اللغة العربية إبستخدام ايتدر 

ابستخدام النهج النوعي. يعٍت  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جابل ساري

ادلستمدة من  قاق ها األرقام، ولكن بداًل من ذلك احلاليت يتم مجع قاق أهنا ال تكون احل

ادلقابالت، ادلراقبة، وادلالحظة ادليدانية، والواثق  الشخصية، الواثق  الرمسية، إخل. حىت 

                                                           
1
  Moh. Nazir. Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 44. 

2
 Ahmad Tanzeh. Metodologi..., hal. 104. 
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حتاول غرض الغاابت البحث النوعي لوصف واقع التجريبية وراء ىذه الظاىرة ابلتفصيل 

 .الوصفي طريقةوالعم  ابستخدام ال

يقوم على فلسفة فوسيتيفيسمي، ويستخدم لفحص  طريقةوعي ىو البحث الن 

حالة األجسام الطبيعية، حيث الباحثُت كأدوات رقيسية، أخذ عينات من مصدر 

 قاق والتثليث )جنبا إىل جنب(، وحتليل احل قاق ىادفة وسنوابل، تقنيات مجع احل قاق احل

   3 .ٌت بدالً من العمومياتمن نتاقج البحث النوعي االستقراقي، وأكد األكثر من مع

 

 حضور الباحث . ب

أن وجود الباحثُت يف جمال البحوث النوعية ضروري على اإلطالق. دور الباحث  

أن الباحث كمراقب أو مراقبُت يف ابرتسيبان كامل. نوعية الباحثُت يف يف ىذه الدراسة 

حماولة للتفاعل مع الباحثُت يف ىذا ادلوضوع بطبيعة احلال، ويف أي حال من األحوال من 

قوة. يف ىذه الدراسة، الباحث كأداة للبحث يف حماولة للعثور على معلومات عن ىذا 

 4 .البحث الذي جيري القيام بو ادلوضوع كأحد الذين جعلوا ادلخرب يف

 

 

                                                           
3
Sugiyono, Metodoogi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 15. 
4
 Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renaka Cipta, 2004), hal. 51. 
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 ج. مكان البحث

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية حتيد عن ىذه القضااي، والبحوث اليت جتري يف 

 تدريسية يف تعليملبدءًا من عدم استخدام األلعاب اىذا  سلطان أجونج جابل ساري

الذين  درساللغة العربية يف الفصول الدراسية، وعلى الرغم من أن ىناك بعض ادل

ية، ابزل، وختمُت الكلمة تدريسة، كما يفعل البطاقات التدريساستخدموا اللعبة يف 

  .متعة، الفعالية، والكفاءة تدريسالتأكيد ال يزال يشعر أقل إنشاء طالب إبداعية ال

وىذا ىو أحد اجلهود اليت  .ث تلعب دوراً ىاما يف العامل من علوم اللغةىذا البح

 من الطالب. تدريسادلهنية من اللغة العربية واإلبداع أيضا ال درستسهم يف حتسُت ادل

 تدريسيف  التعليمية ية استخدام األلعابتدريستقدمي البحوث لإلجابة على ادلشاكل ال

لذا،  .اللغة تدريسكن أن تستخدم كوسيلة لدعم برانمج لاللغة العربية يف عنوان ىذا ومي

اللعب،  درسوإشراك مجيع الطالب وادل .جعل الطالب دوافع وتشارك النشط تلقاقياً 

 .اللغة العربية تدريسو 
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 در احلقائقد. مص

يف البحوث النوعية ألقوال وأفعال،  قاق ادلصادر األولية ىو مصدر احل حقاق   

واحد ىو الرجل الذي  حقاق مصدر  5 إضافية يف شكل واثق  وغَتىا. ق حقاوالباقي 

 أصبح ادلخربين.
نتيجة ىذا البحث يف ادلؤسسة، ىي قرية وبذلك أصبحت إينفورمانيا   6

ُت تدريسيف ادلدراسة الثانوية سلطان اجونج جبل ساري  ادلدرسُت كادلعلمُت والطالب ادل

 يف الفصول الدراسية. درسُتالذين يتعاملون مباشرة مع ادل

 

 ة يف مجع احلقائقه. طريق

اخلاصة بو. إذا ما  قاق يتحدد إىل حد كبَت بنوعية أداة مجع احل قاق نوعية احل  

 أيضا ستكون قاق صاحلة مجع األدوات والثبات، وادلوضوعية، مث احل قاق يكفي من احل

صاحلة، االعتمادية وادلوضوعية. القيام بذلك سوف ضمان انتهاء البحوث أكدت إذا 

  7 ليل ادلناسب استخدام على أي حال.تقنيات التح

 

                                                           
5
 Lexy .J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 157. 
6
 Lexy .J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 

hal. 47. 
7
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 

hal. 64. 
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عن الطبيعية اإلعداد )الظروف الطبيعية(  حقاق يف البحث النوعي، مجع   

ن ادلراقبة ادلشاركة وادلقابالت وادلزيد م قاق األساسي، وتقنيات مجع احل قاق ومصدر احل

عن طري   قاق مجع احل طريقةاستخدم الباحثون يف ىذه الدراسة، و و 8 .ادلتعمقة، والواثق 

 ألغراض البحث. حقاق لل جتمع ادلالحظة وادلقابالت والواثق  من أجل

اليت مت مجعها من خالل ادلالحظات دتيل إىل أن تكون عالية ادلوثوقية  قاق احل  

ادلالحظة يتم عن  9 ألن الباحثون أنفسهم الذين يراقبون السلوك يف كل مالحظة بعناية.

عن  تدريسطري  الباحثُت مراقبة أنشطة ادلخرب يف حماولة لتحسُت القدرة اإلبداعية لل

 .تدريسيف أثناء عملية ال عليميةتطري  األلعاب ال

احملاداثت اليت هتدف إىل مث ادلقابلة شكل من أشكال التواصل اللفظي نوع من   

وادلعلومات من  قاق للحصول على احل طريقةويتم ىذا ال 10 احلصول على ادلعلومات.

ادلخربين اليت حتددت من خالل العملية من أسئلة وأجوبة، اليت تصدر تركيز البحث. يف 

 الة، أن الباحثُت سيجعل األسئلة البسيطة اليت ستوجو إىل ادلخرب يف السؤال.ىذه احل

                                                           
8
Sugiyono, Metodoogi Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hal. 225. 
9
 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2013), hal. 139. 
10

 Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 113. 
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مكرس  قاق أخرى تستخدم ىي دراسة الواثق . واثق  تقنية مجع احل طريقةمث   

ادلكتوبة، يف شكل احملفوظات،  قاق من احل قاق ميكن اسًتداد احل 11 دلوضوع البحث.

الكتب، الصحف واجملالت، والصور الفوتوغرافية، وتسجيالت الفيديو وآخرين. ويتم 

 اليت مت احلصول عليها يف ادليدان. قاق ذلك لدعم احل

 

 و. طريقة حتليل احلقائق

أثناء وبعد مجع. يف  اق قيوضح ىذا القسم ابدلساقل ذات الصلة إبدارة احل 

، ولكن يف البحث النوعي قاق الكمية التحليل يف حبوث أجريت بعد مجع احل قاق احل

 12 .قاق منذ مجع احل قاق أجرى حتليالً حل

نظيم بشكل منهجي النسخة من ادلقابلة، ىي عملية إجياد وت قاق حتليل احل 

 وحقل ادلالحظات، وغَتىا من ادلواد اليت مت مجعها من قبل الباحثُت.
 قاق حتليل احل  13

االستقراقية. ىذه الدراسة ال اختبار الفرضية )فرضية  طريقةيف البحوث النوعية ابستخدام 

، يستخدم فقط كمبدأ توجيهي( لكن بداًل من ذلك جمردا استنادًا إىل عمل، ومع ذلك

                                                           
11

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 

hal. 100. 
12

 Masnur Muslich, Bagaimana Menulis Skripsi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 52. 
13

 Ahmad Tanzeh. Metodologi..., hal. 168. 
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اليت مت احلصول  قاق اليت مت مجعها. سيتم إجراء حتليل شكل مكثف بعد كل احل قاق احل

 عليها يف احلقل ىي كافية وتعترب كافية لنتاقج البحث الفعلية اجملهزة وادلًتمجة.

 

 تفتيش صحة احلقائقز. 

ضد الباحث كأداة يتضمن التحق  من صحة ضد فهم من  التحق  من صحة  

النوعية، فهم من عنصر حتكم الباحثُت ادليدانيُت استعداد مدروسة جيدا لالستفادة  طريقة

 .من موضوع البحث
14 

قد مت حفرىا بنجاح وفقا للًتكيز القضااي اليت أثَتت مت مجعها  قاق احل  

الواردة يف ىذه  قاق تسجيلها، وبعد ذلك سعت لو احلقيقة. للتحق  من صحة احلو 

، Krediblitas ،Transferebilitasالدراسة ميكن القيام بو مع االنتباه إىل أربع قضااي، ىي: 

Dependabilitas ،Konforbilitas: 

جود يف ، ميكنك دتديد الو قاق يف إطار إنشاء معٌت أو تفسَت احل : Krediblitas . أ

-cross)ادليدان، والقيام مبالحظة عميقة، ادلناقشة مع الزمالء، والتحق  من الصليب 

check) .إجراء التقييم والتنفيذ والتدقي  يف مثل ىذه الطريقة  15 ابلتثليث، وىكذا

  مستوى اخًتاع الثقة فضال ية حبيث ميكن حتقيتعليماأللعاب ال إستخدامابلتفاصيل 

                                                           
14 Sugiyono, Metodoogi..., hal. 222. 
15

 Masnur Muslich, Bagaimana..., hal. 52-53. 
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عن حماولة مظاىرة من درجة الثقة يف النتاقج االخًتاع عن طري  إثبات الباحثون على 

 لقب البحوث اليت مت اختاذىا.

كمسألة جتريبية تعتمد على السياق التشابو بُت ادلرسل وادلتلقي.  Transferebilitas : . ب

ن ومجع األحداث التجريبية حول أوجو للقيام إبعادة توجيو الباحث ينبغي البحث ع

 التشابو بُت سياقات.
جيب على الباحثُت الرجوع إىل نتاقج الدراسة النوعية ىو ما 16

لتعزيز اإلبداع من الطالب  عليميةتإذا كان عنوان الدراسة على استخدام األلعاب ال

ها على حاالت أخرى طالب جيدة، والطبقة، إستخدامغة العربية ميكن الل تدريسيف 

 .وادلدرسة، وبيئات خمتلفة

فحص أو لعملية ادلراجعة الشاملة ومن احملتمل أن يتكرر ابحثون  :  Dependabilitasج.

التنفيذ يف ىذه ادلرحلة جيب أن يكون قادرا على فهم ومعرفة توجهات  17 .آخرون

، سواء كان ذلك سيجعل الطالب قادرة على  عليميةتال األلعاب إستخدامالطلبة يف 

يالن ابلفعل يف النهاية، تؤدي إىل نتاقج الدراسة حي .أم ال تدريستعزيز اإلبداع يف ال

، وتشكيل ادلفاىيم، وارتداء ادلفاىيم يف جعل قاق إىل اتساق الباحثون احلايل مجع احل

 .التفسَتات لسحب يف ختام حول عنوان ىذه الدراسة

 

                                                           
16

 Lexy .J. Moleong. Metode Penelitian..., hal. 324-325. 
17

 Nasa Putra dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 35. 
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وىو تَتكابينيا اتفاق بُت ادلواضيع بُت الباحثُت الذين قاموا بفحص،  : Konforbilitas د.

جيب  18 ىدفا حبث نوعي. ،intersubjektifitas وادلتصلة ابألطراف. أنو ىو نفسو مع

أن يكون الباحث قادراً على إثبات صحة أحباثو، أن نتاقج البحوث يتم تنفيذىا جيب 

 اليت مت مجعها، والحظت أيضا يف جمال تقرير. حقاق أن يكون مساوايً لل

، أو قاق احل ىو الطريقة اليت تعتمد اعتمادًا كبَتا على الظروف عند التعامل مع  

نفسها. واضحة وتدقي  النتاقج الضرورية جداً. ولذلك القيام بو، حىت ولو  حقاق شرط لل

 19بطرق واحد أو اثنُت. 
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 Ibid. 
19

 Masnur Muslich, Bagaimana..., hal. 53. 
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 ح. مرحل البحث

قبل طبقًا لتنفيذ البحوث مراحل ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل، ىي: حاقل   

  20 .وتنفيذ البحوث وكتابة البحوث نالبحثو 

يف ادلرحلة البحثية ابحثون األنشطة ادلتصلة إبعداد النموذج إلرسال ويطلب اإلذن   .1

 مبكان البحث. 

ىذا يف كتاب القادم يصل إىل مرحلة كتابة نتاقج البحث حول حمور البحث يف  مث .2

ية قية لًت تعليماب الستخدام األلعس اللغة العربية ابيدر ت يف شكل تالقضااي اليت أثَت 

 .سلطان اجونج جبل ساري توسطةادلإلبداعية الطالب يف ادلدراسة 

بناء  جداحوال: ىو تقدمي احلقاق  يو  2حث قاق  وحتليلها يباادلرحلة تقدمي احليف  .3

  21.احلقاق  جديو طريقة و اثحف احلقاق  على اساسى على 

                                                           
20

 Mahsun. Metode Penelitian..., hal 31. 
21

 Masnur Muslich, Bagaimana..., hal. 53-54. 


