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  الباب الثالث

البحث يةمنهج  

 

البحث هو حماول املرء ان يفعل بنظام، ويراقب، وأساسه على النظرية وتوكيد 

منهجية البحث هو حماول املرء ان يفعل بنظام بيتّبيع النظم ليجيب عن ١ .بظاهرة

  :وعالقة عن إجراءت البحث فيما يلي ٢ .املشكالت البحث

  نوع البحث. أ

اعتماد على خلفّية و مسائل البحث فيما سبق، فنوع البحث يف هذا البحث 

البحث الكيفي هو البحث الذى يشّدد إىل كيفية . طريقة البحث الكيفييستعمال 

أو ، عىن عن حوادثمو أمهية عن حال هكذا . عن حال األمهية من صفة األشياء

 .األمهية لتنمية عن فكرة النظرىظواهر املعىن الىت انقلب عن حوادث و يتكّون درس 

حبث الكيفي هو إجراءات البحث الىت يعمل بغري متضلع و طبيعي مناسب 

حبال التجّرد ىف فناء دون وجود عن تالعب و حقائق الىت استخدام هى حقائق 

يعرض حبث الكيفّي هو �ج حبث الىت   (Tailor) و تيالور (Bogdan) بعدان. الكيفيّ 

                                                           
١  Sukardi,  Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.  (Yogyakarta: 

Bumi Aksara, ٢٠٠٣), hal. ٤ 
٢ Ibid…, hal. ١٩ 



 

٤١ 

 

بكالم مكتوب او بلسان من شخص و معاملة الىت املتغريات  حّصل حقائق الوصفي

  ٣ .طبقهم هذاه البحث الشمولية. الظاهر

تفعل الباحثة البحث الكيفي ألّ�ا تريد أن تفحص عن ظواهر اّلذى ال 

بطريقة البحث  حبث الكيفيالو يسّمى طريقة ٤ .استطيع لبحث الكمي ألّن صفته صفيا

. ألّن يف هذا البحث الكيفي إجراءته يف أعمال للّصفي على موضوع شيئ. الصفيّ 

حقائق و حادثة اّليت جيتمع بصيغة الكلمة، . وظاهر العملية يشرّح يف الكتابة القّصة

يصفي شيئ هو يصّور ماذا، و ملاذا، وكيف حتديث عن .و الّصورة، وليس بعداد

وهذا البحث حمتوى مقتطفا عن حقائق و حادثة . كتابةوكذالك يف يسرح  . حادثة

  ٥.اليت يعّرب يف امللعب ليعطي تصوير كامل وغضد فيما حقائق

البحث اآلن  امثالهو البحث الذى حياول ليبحث عن  لبحث الصفيا

 طنمتطبيق : وهكذا مناسب بالبحث عن ٦.باألساسه على حقائق و حتليل و تفسري

 اللغة العربّية قواعدال كفاءةلترقّية  " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق"

 .٢٠١٦/ ٢٠١٥للعام الدرس  رجاتعانالمدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية ب

                                                           
٣Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, ٢٠١٢), hal. 

١٤٠ 
٤Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; 

Alfabeta, ٢٠١٠), hal. ٢٥-٢٢ 
٥ Ibid,. hal. ٢٨ 
٦Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 

٢٠١٠), hal. ٤٤ 



 

٤٢ 

 

  مكان البحث. ب

 اإلسالمية احلكومية ار الباحثة  باملدرسة الثانويّةيف هذا البحث، ختت

يف  )Quantum Teaching( لتعليملنتم او قط طبيق من قد ألّن هذه املدرسة  رجاتعان

 .التعليم اللغة العربية، وخاصتها يف التعليم القواعد اللغة العربية

  الباحثة حضورت. ج

 الباحثة يف دور .ضرورة قصوية هي البحث النوعي يف جمال الباحثة ةحضور 

، ولكن تريى إجراءت التعليم كاملال شارككامل ليس بصفة مراقب هذا البحث

 أنشطةحتليل عن ودراسة، و  ،الحظةمل إىل املدرسة الباحثة حضورة .للوصول احلقائق

 Quantum( لتعليملنتم او ق طمن باستخدامالقواعد  لرتقّية كفاءة تعليم اللغة العربية

Teaching( اليت  احلقائقات تمعجت تستطيع أنلمتكن الباحثة  لذلك .يف هذاه املدرسة

 .قادرة �ذا البحث

  حقائقمصادر ال. د

يتضمن حقائق مواد مسجلة ٧ .الباحثة سؤلحقائق النوعية هي ما يقولوا من 

الذين شاركوا بنشاط يف الدراسة، مثل مقابلة النصوص ومالحظات امليدانية من مراقبة 

كاليوميات، . تتضمن حقائق ما حتدث لآلخرين ووجدت الباحثة أيضا. االشتباك
                                                           

٧Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang : Universitas 
Negeri Malang, ٢٠٠٥ ), hal. ٦٣ 



 

٤٣ 

 

يتضمن احلقائق من كل دليل حقيقي،  .والصور، والوثائق الرمسية، ومقاالت الصحفية

  .أو قرائن، أو عالمات

. مصدر احلقائق يف هذا البحث هو مصدر احلقائق اإلنسان وغري اإلنسان أما

يكون شخص الذين يستخدم ) مصدر احلقائق األساسي(مصدر احلقائق اإلنسان 

اءة القواعد خمربين وتعترب معلومات واضحة ومفصلة يف تعليم اللغة العربية لرتقّية كف

مصدر احلقائق األساسي يف . )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق امناطباستخدام 

 .اللغة العربية و طّالب مدرسهذا البحث عن 

تتعلق  شكل وثائق يف )الثانويةمصدر احلقائق (احلقائق غري اإلنسان  مصدرو 

 .احلقائق بشريةعن  نتائج وذلك التوكيد .وأفضل مرضية للحصول على نتائج بالبحث

وغريها  مكان البحث من ميكن أن يستمد يف هذا البحث الثانوية مصدر البيحث

  .حمفوظاتو وثائق، و  مثل كتب،، الذين ارتباط

  طريقة جمع الحقائق. ه

هذا  من أفضل ألن اهداف البحث، أمهية يف هو خطوة مجع احلقائق طريقة

مل ، فإن مجع احلقائق عنأساليب  دون معرفة .حصول على احلقائق البحث هو

  ٨.احلقائق احملدد معايري اليت تليب احلقائق حتصل الباحثة

                                                           
٨Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantutatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, ٢٠١٤), hal. ٣٠٨. 
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 ناسبةامل قائقطرق مجع احل ثالثكاتبة  تاستخدم، بحث العلميال ايف هذ

 :هي قائقمجع احل ومن أساليب .جيدة للحصول نتائج

  املالحظةطريقة . ١

 التحقيق من وجوه املالحظات باستخدام قائقاحلمجع هي طريقة  املالحظة

هي أسلوب عن مجع  و املالحظة٩ .غري مباشر بشكل مباشر أو ميكن القيام �ا

مقابالت ، وهي اسلوب األخرى باملقارنة مع حمددة لديه خصائص احلقائق

ال  فلمالحظات مع الناس، دائما تواصلاالستبيانات املقابالت و  إذا .استبياناتو 

  .إىل أخرى أيضا الطبيعيةأشياء  ، ولكنفقط الناس تقتصر على

املالحظة هي نشاط ليبحث احلقائق اليت يستطيع ان يعطي املالحظة أو 

 عندما مجع الباحثة مالحظة هي أداة أن تستخدم يف هذا البحث ١٠.الفحص

حّجة الباحثة  .حتقيق ظاهرة تسجيل منتظم علىمراقبة و  احلقائق من خالل

وميكن تكتب . سب على خربة مباشرةليستعمال املالحظة، ألّن هذه الطريقة ينا

الباحثة على حتدوث يف احلال اليت عالقة بني املعرفة املتناسب واملعرفة املباشرة اليت 

  ١١ .وصول عن احلقائق

                                                           
٩ Ahmad Tanzeh,  Metodologi Penelitian Praktis. (Yogyakarta: Teras, ٢٠١١), hal. ٨٤ 
١٠Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Fokus Groups, (Jakarta; PT 

RajaGrafindo, ٢٠١٣), hal. ١٣٢ 
١١Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

٢٠١٣), hal. ١٧٤ 
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  طريقة املقابلة. ٢

، ومها بني الطرفني حمادثة أجرى وقد .حمادثة باهداف معني هي املقابلة

 إجابات و مدّرس اليت توفرمقابلته طالب األسئلة و  الذي تطلبالباحثة  مقابلة

إىل  احلقائق املقابلة مجع هي أسلوب عن املقابلة، مبعىن آخر كما  ١٢.على األسئلة

  ١٣ .معنيني عدة أشخاص واحد أو

  :١٤فيما يلياهداف املقابلة أما 

 .ظروف، أو حال معني شيئا أو مباشرة لشرحللحصول معلومات ) أ

  .العلمي حتقيق إلكمال )ب

 .أو شخص معني للحصول حالة معينة للحصول احلقائق و )ج

يف الفصل  مع طالب مقابلة بإجراء فإن الباحثة، يف هذا البحث العلمي

للحصول  املقابالت أجريتمدّرس اللغة العربية، لل .العربية ومدّرس اللغة العاشرة

أما بالنسبة  .إجراءت البحث قبل تعليمالإجراءت  ولية عناأل قائقاحلعلى 

عن تعليم  فهم الطالب الكتشاف واستكشاف وأجريت املقابالتطالب، لل

  .القواعد اللغة العربّية املاّدة اللغة العربّية لرتقّية كفاءة

                                                           
١٢Ibid, . . ., hal. ١٨٦ 
١٣Tanzeh, Metodologi, . . ., hal. ٨٩ 
١٤Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٩), hal. ١٥٨ 
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  طريقة التوثيق. ٣

 تستخدم ١٥.معّدا تقرير بتنظر أو بتكتب احلقائق هي أسلوب عن مجع وثائق

ميكن أن تكون ، و مستقر مصدر وثيقة هي أل�ا األحباث إلثبات حقائقا وثيقة

جتد  سهل أنو ، ارتكاسيّ  غري، و طبيعية طبيعة، ولديها لالختبار كدليل مفيدة

نتائج عن دراسة حمتويات، سيفتح عن فرسة جبانبها . حمتوياتبأسلوب دراسة 

  .حتقيق فيها يتم أن لتواسع معريفة عن شيئ

 الستكمال عن الباحثة، تستخدم هذا الوثائق احلقائق هو يف أسلوب مجع

 وثائقا ميكن أن .يف هذه البحث اليت سيتم حصول عليها الثانوية مصدر احلقائق

  .مدّرس اللغة العربّية من قبلها اليت مت إنشاؤها حمفوظات نرىل هنا

  طريقة تحليل البحث. و

اجلهد  هو حتليل احلقائق حيث.حتليل احلقائق هو احلقائق مجع مراحل بعد

 الوحدات اليت هلم يف وفرزها تنظيم احلقائق، مع احلقائق، خالل عمل الذين بذله

وتعلمت،  ما هو مهمةمناط، وعثور على األإجياد والبحث، و  وتوليفها، ميكن إدار�ا،

 ١٧ :منها  احلقائق حتليل اهداف عن ١٦.لآلخرين أن يقال ميكن وتقرر ما

                                                           
١٥ Tanzeh, Metodologi, . . ., hal. ٩٢. 
١٦Ibid,.  hal. ٢٤٨ 
١٧M. Iqbal Hasan, Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, ٢٠٠٢), hal. ٩٨ 



 

٤٧ 

 

 مشكالت البحث يف حل اليت مفيدة معاين احلقائق ميكن إعطاء  .١

 واردة يف البحث بني ظواهر يبني العالقات .٢

  .يف البحث مقرتحة هذه فرضية إلعطاء إجابة على .٣

 .مستقبليةسياسة حبث مفيدة ل ومقرتحات وآثارها، خالصة جلعل املكونات .٤

يف هذا البحث العلمي، باستخدام حتليل احلقائق النوعية، و اليت تتكّون 

  :على

  حّد احلقائق  )أ

هو إجراءت ليبّسط بتشكيلة، و تركيز، وجتريد عن حقائق حّد احلقائق 

وحتّد احلقائق مبعين تلخيص، وختتيار األشياء اليت  ١٨ .خام إىل حقائق ذات معنيا

وبالتايل  ١٩ .تعترب أساسية، وتركيز على أشياء مهمة، و حبث عن مواضيع و أمناط

نشاط ان فإن حتّد حقائق ستعطي عن صورة واضحة، وتسهيل الباحثة ليفعل 

 .وتسهيل الباحثة ليصنع خالصة اليت تستطيع ملسؤلة. مجع احلقائق مستمريا

                                                           
١٨Hasan, Pokok Materi Metodologi, . . . hal. ٢٩ 
١٩Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung : alfabeta, ٢٠٠٨), 

hal. ٢٤٦ 
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ملناقشة  العربيةمدّرس اللغة زمالء و  الباحثة ساعدت هذا حّد احلقائق يف

كتابة امليدانية، من خالل   و مالحظات و مقابالت عن اليت حصول عليها نتائج

 .مكرب ميكن اليت حصول عليها، فإن النتائج هذه املناقشة

 عرض احلقائق )ب

 بطريق حّد احلقائق نتائج من أجل تنظيم على عرض احلقائق ويتم

نتائج حّد  جمموعة معلومات اليت حصول عليها من جتميعاالخبار  سرد

 هذاه احلقائق اليت تنظيمها حبيث .استخالص إمكانيةتوفري وذلك ل احلقائق،

 ٢٠ .اجلداولوالرسومات و  شكلاالخبار  مفيد بشكل سرد حّىت نوع وصف

   استخالص النتائج )ج

يف مرحلة استخالص النتائج أنشطة اليت تفعل ان تعطي استخالص على 

تاع ت وفقا. هذه مرحلة استخالص كلمة األخرى يف. نتائج تفسري احلقائقات من

(Tatag) ،اليت مت  نواة عن طبخة احلقائق إجراءت لتأخذ االستخالص هو

 ٢١ .موجز واسعة فهم صيغة حتتوي ومكتظ على مجلة أو بيان يف شكل تنظيمها

االستخالص يف هذا البحث هو اكتشاف جديد مل يكن موجودا من 

صورة على شيئ يف السابق مل تكن / االكتشاف هي يف شكل أوصاف . قبل

                                                           
٢٠ Moleong, Metodologi Penelitian, . . ., hal. ٢٤٩ 
٢١ Siswono, Mengajar dan Meneliti, (Surabaya : Unesa University Press, ٢٠٠٨), hal.٢٩ 



 

٤٩ 

 

إذا كانت نتيجة هذا االستنتاج هو أقل . واضحة، حبيث أصبح بعد حتقيق واضح

التحقق هو خيترب حّق، ومتني، وتطابق املعاين اليت . حتقق قوة، وبالتايل حاجة إىل

تطبيق حتقق هو اهداف مرة أخرى على كتابة امليدان أو . ظاهر من احلقائق

  .مراجعة السجالت وتبادل األفكار مع الزمالء

  تفتيش صحة الحقائق. ز

صحة  لتفتيش تكون خطوة التالية هي مث، وحتليلها احلقائق جممعة مجع بعد

  :ما يليك  هذا البحث احلقائق يف من صحة يتحقق أو للتحقق. احلقائق

 املالحظةنشيطة  .١

حالة مّتصلة  يف و عناصر خصائص �دف ليجد على مراقبة مثابرة

 �ذا يعين .بالتفصيل هذه املسائل تركيز على وإمكانية البحث، باملشكلة، ومشكلة

 بتفصيل إعادة مطالعة مث .بارزبتدقيق على عوامل  تفعل مالحظات أن الباحثة أن

 مطالعة عوامل أو كل يظهر أحد الفحص مراحل مبكرة عن فإنّه يف إىل نقطةحّىت 

متكن ان تستطيع  الباحثة يتطلب هذه طريقة ألغراض .بطريقة معتادة قد تصور

كإلجراءت اكتساف مؤقتة و مطالعة تفصيلية ما متكن ان  بتفصيل لوصف

  ٢٢.تفعل

                                                           
٢٢ Moleong, Metodologi Penelitian, . . . ,hal. ١٧٧ 



 

٥٠ 

 

  التثليثطريقة  .٢

مجع احلقائق  هو أسلوب عن التثليث ويعرف احلقائق، طريقة مجع يف

 ٢٣.املوجودة ومصادر احلقائق طروف عن مجع احلقائق خمتلف الذي جيمع بني

فإّن جتمع الباحثة حقائقا وخيترب . ان جتمع احلقائق بتثليث تفعل الباحثة عندما

احلقائق ومصادر عن ثّقة احلقائق، وهي تصّك عن ثّقة احلقائق بطروق عن مجع 

 .احلقائق

 تختلفةال مجع احلقائق طريق استخدمت الباحثة يعين، التثليث طريقة

، التشاركية مراقبة استخدمت الباحثة .للحصول احلقائق عن مصدر متساو

 مصدر .يف وقت واحدلمصادر احلقائق املتساو والوثائق لومقابلة املتعّمق، 

  .بطريقة متساو خمتلفة مصادر احلقائق عن، للحصول يعين التثليث

 ميكن التثليث لذلك، .نتيجة رغبةالعملية و  فعالية تفضل التثليث طريقة

إجراءت و نتيجة عن طريقة اليت استخدمت سبيل  ما إذا كانت ان يفعل باختبار

  ٢٤ .حبسن

                                                           
٢٣ Sugiyono, Metodologi Penelitian, . . .,hal. ٣٣٠ 
٢٤Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, ٢٠٠٨ ), 
hal. ٢٠٣. 



 

٥١ 

 

اليت ، فإن احلقائق مجع احلقائق يف التثليث عن طريقة باستخدامت

لرتقّية عن قّوة احلقائق،  بتثليث .مؤكّداوكاملة، و  مالئمة، أن يكون حصول عليها

  .واحدة بطريقةمقارنة إذا 

  مشاور البعض االخوان .٣

 متكن أن تفعل خبالل عن تعريض، كان هذاه تفتيش صّحة احلقائق

ببحث   .الزمالء مع مناقشة اليت حصلت بشكل نتائج �ائية أو نتائج مؤقتة

كان نظر مهّمة  .وغريها، افرتاح، وتوجيه، نتقادا بشكلالزمالء سنتائج مدخل 

  .حتليلها حقائق فناء ومتؤخرإلجراءت عن مجع احلقائق حماضر، و 

  مراحل البحث. ح

 Ahmad(يف كتاب أمحد تانزيه ) Moleong(يناسب عن يقول موليانج 

Tanzeh (مرحلة قبل البحث، ومرحلة تفعل البحث، : تتكون مراحل البحث على

، يبدأ البحث بالتعّلم إذان ٢٥ .احلقائق، ومرحلة تقدمي نتائج البحثومرحلة حتليل 

املقدمة وهي ينظر مكان البحث ويرسل الرسائل البحث، ويفعل البحث، مث مجع 

                                                           
٢٥ Tanzeh, Metodologi Penelitian …, hal.١٦٩ 



 

٥٢ 

 

تنقسم . احلقائق للتحليل، وأخريه كتابة الكاتبة يف البحث العلمي عن نتائج البحث

  :الكاتبة تفعل البحث فيما يلي

  مرحلة املتقدمة. ١

يدبّر الرسالة يؤذن البحث يف اإلدارة كلية الرتبية والعلوم التعليمية يف اجلامعة ) أ

  اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

جاءت الباحثة إىل مكان البحث لتقبل املوظف يف اإلدارة املدرسة لريسل ) ب

الرسالة البحث ليطلب األذن املدرس ليفعل البحث يف املدرسة الثانوية 

 احلكومية رجوتاجنان اإلسالمية

  .الباحثة و وكا الطالب يفعل املناقشة عن طريقة البحث ستفعل الباحثة) ج

  مرحلة تنمية خمطّة. ٢

  .متاسل الباحثة اإلرشاد البحث ساستعمال يف اجراءت البحث) أ

يف هذه املرحلة يرتيب الباحثة طريقة مجع احلقائق يف البحث عن املقابلة، ) ب

  .والوثيقةواملالحظة، 

  مرحلة تفعل البحث صحيح. ٣

يف هذه املرحلة، ستحضر الباحثة إىل املدرسة لتفعل املالحظة واملقابلة لكّل ) أ

  .املرء االرتباط يف املدرسة



 

٥٣ 

 

وهذا تفعل ليدفع . تبحث الباحثة احلقائق عن الصور و وثيقة ارتباط البحث) ب

  .احلقائق األوىل

  .لنحتاج قد تواصل الباحثةتفعل هذا البحث حّىت احلقائق ا) ج

جتمع الباحثة احلقائق، مث . يف هذا املرحلة، يفعل الباحثة طريقة حتليل احلقائق) د

  .تنقسمه يف الفروق

بعد تنقسم احلقائق على الفروق ستحليل الباحثة احلقائق و تفعل تفتيش ) ه

  .صحة احلقائق

  كتابة البحث العلمي. ٤

  )مدرس اللغة العربية(فاحلقائق املوافقة إىل املقابل بعد تفعل ان حتليل احلقائق، ) أ

بعد موافقة مجعة، ستكتب الباحثة نتائج البحث يف البحث العلمي اليت يوافقة ) ب

 .املرشد ورائس القسم اللغة العربية


