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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 تصميم البحث .أ

فيمكن أن  ٬حثالبمسائل البحث واىداف بعد أن حبث الباحث عن 

علمى نوعى البحث: البحث الكيفى يستخدمالباحث ىف كتابو ىذا البحث ال

 البحث الوصفى.و 

ادلراد بالبحث الكيفى ىو البحث الذى يهدف  ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفى. 

إىل اكتشاف ادلظاىر عن طريق صادق واقعي وشاملى ومناسب باخلطاب الطبيعي 

ة مجع احلقائق من اخللفية الطبقية )األصلية( كمصدر مباشر بأدوات البحث بوسيل

   1الرئيسية نفسها.

ويرى بغدان عملية حبث العلمي من اّول ظواىر قد ادلالحظة.  ٬ىف البحث الكفي

ج أن الطريقة الكيفية ىي إجراءات البحث الىت تتاج احلقائق وتيلور ىف كتاب مولون

                                                             
1 Ahmad Tanzeh, Meyodologi Penelitian Pratis, (Tulungagung: P3M, 2006), h. 40 
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على صورة األقوال ادلكتوبة او الشفهية الصادرة من سلوك ادلرء ادلبحوث الوصفية 

 2عنو.

أن التصميم الوصفى يف العموم صميم الوصفى. واما تصميم ىذا البحث ىو الت 

وىو لوصف احلقائق واخلصائص من ادلوضوع البحث نظاميا.  ٬مع اذلداف الرائيسي

  3اختار الباحث ىذا التصميم ألنو مفيدا لوجد القضايا احملتلفة تتعلق بالتعليم.

والبحث الوصفى ىو البحث الذى يسعى إىل التصوير والتعبري عن حل ادلشكالت 

 4)ادلسائل( اعتمادا على احلقائق.

الىت تتعلق باتستخدم الوسائل احلقائق  مث يبحث الكتاب ىف ىذا البحث عن 

اإلسالمية  يةو لثاناالسمعية البصرية يف تعليم ادلفردات لرتقية مهارة اإلستماع بادلدرسة 

 تولونج أجونج. احلكومية األوىل

 مكان البحث  .ب

اإلسالمية احلكومية  يةو لثانامكان البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو دلدرسة 

. وقع اختيار البحث ىذه ادلدرسة لتكون مكانا ألداء البحث. تولونج أجونج األوىل

 ختيار ىذه ادلدرسة مكانا للبحث ىي:وأسباب إ
                                                             

2 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

h. 3 
3 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 151 
4 Cholid Nurboko, dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 144 
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تولونج أجونج ىي من ادلدرسة ادلمتازة  اإلسالمية احلكومية األوىل يةو لثاناادلدرسة  ( أ

 ىف تولونج أجونج

نج أجونج وسائل تولو  اإلسالمية احلكومية األوىل يةو لثاناقد تعلمت ادلدرسة   ( ب

اي وخاصة تتعلق مبوضوع البحث ىف ىذا البحث  ٬اللغة العربية تعليما طويال

 تستخدم وسائل السمعية البصرية ىف تعليم ادلفردات لرتقية مهارة اإلستماع.

تولونج أجونج ىف زلل حيث  اإلسالمية احلكومية األوىل يةو لثاناج( إن وقع ادلدرسة 

كما أمها قريبة من   ٬وصالت العامة او العائلةيسهل أن تصل إليها وسائل ادل

 الشارع و السوق.

اإلسالمية احلكومية  يةو لثاناد( أهنا قد نالت شهادات التقدير ادلختلفة يف ادلدرسة 

 .األوىل تولونج أجونج

 ج. حضور الباحث

حث الكيفي يكون الباحث وحده أو مبعاونة غري أداة رئيسية جلمع بىف ال

كانت الباحث صار أداة أساسية مبعىن أهنا تصري مالحظة تالحظ  5احلقائق.

األنشطة الىت وقعت طوال التعليم و أهنا مقابلة تقابل ادلبحوث عنو حسب األجوبة 

ويناسب بقول مولونج يف كتابو  ادلقدمة يف كل األسئلة أو الوظيفة الىت متت إجابتها.

                                                             
5 Moleong, Metodologi Penelitian..., h. 9 
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اخلطوة  ٬وىي: احلضور إىل البحث ٬لبحث الكيفي ينقسم إىل ثالث خطواتإن 

  6و اخلطوة لتحليل احلقائق. ٬للعمل ىف ميدان البحث

وتشرتك الباحث ىف ىذا البحث العلمي اشرتاكا فعليا ىف ميدان البحث  

موضوع البحث كادلالحظة )ادلراقبة( التامة جلمع احلقائق. وتكون حضور الباحث اىل 

تولونج أجونج طول  اإلسالمية احلكومية األوىل ةويالثانعلى مظاىر التعليم ادلدرسة 

البحث مرتلة جامعة احلقائق ىف  كامل ٬عملية التعليم. و ىف ىذا ادلدخل الكيفي

ات أدوات الكتابة مثل القلم و الكراسات كأدو فتستفيد البحث  ٬ميدان البحث

 لكتابة احلقائق.

ىف ىذا البحث كمالحظة ادلشرتكة أو تامالحظة التامة.  ةوكان دور الباحث

حتليلها جبمع احلقائق و ا فتقوم أيض ٬يعرفها ادلبحوث عنو وجبانب حضور الباحث الىت

 passive participant) سلبيةو تقدمي نتائج البحث. والعملية ىف مجع احلقائق مشرتكة 

observer) ادلبحوث عنو و لكنها ال تشرتك ىف إىل مكان أنشطة  ةضر الباحثأي حت

 تلك األنشطة.

                                                             
6 Nurboko, Metodologi Penelitian..., h. 12 



05 
 

و التالميذ جلمع  ٬مع ادلتعلمني ادلتعّمقة بادلقابلة ةىف ىذا البحث تقوم الباحث

 اإلسالمية احلكومية األوىلالثانية احلقائق ادلتعلقة مبظاىر تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة 

 مع التالميذ عند أوقات الراحة. ادلتعّمقة لةالباحث أيضا بادلقاب تولونج أجونج و تقوم

 د. مصادر الحقائق

الفهوم من مصادر احلقائق ىف ىذا البحث ىي موضوع أو مصدر حتصل منو 

أو ميكن القول إن  8مصادر البيانات عند أركونط موضوع تنال منو البيانات. 7احلقائق.

واما مصادر احلقائق ذلذا  9احلقائق ىي البيانات عن ادلظاىر الىت البد من كتابتها.

 البحث فهي:

اإلسالمية احلكومة  الثانويةادلدرسة يأخذ الباحثة احلقائق يف  ٬البحثيف ىذا 

 بتستخدم ادلقابلة ادلتعّمقة. األوىل تولونج أجونج

 اللغة العربية ىي استاذة نونونج صافا ادلاجيستري. سلتربة ( أ

خصصا وسائل السمعية البصرية  ٬يقول ىي تستخدم الوسائل السمعية البصرية

ميلك الطالب  ٬تعليم ادلفردات الطالب. ألن بتستخدم ىذه الوسيلةمتام جدا ل

 ٬على معرفة ادلفردات ادلتنوعة. حىت القدرة الطالب ليس حتصل من مواد يف كتاب

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

Cipta, 2013), h. 127 
1Ibid., h. 921 
9 Tanzeh, Metodologi Penelitian..., h. 26 
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لسمعية البصرية الذي الوسائل ا ٬لكّن حتصل من ادلادة السمع و البصر. مثل

 على حبماس. ذه الفيدي. حىت حتصل ادلشكالت و احلال انتهي استخدمها هب

 عيدالفوا فاريداة الدفية و زلمد أحساناإلجتمعي ىي  X ب( الطالب

 و مشكالهتا.استخدام الوسائل السمعية البصرية احلقائق عن لنيل 

 ع الحقائقجمه. طريقة 

واستعملت الباحث  10احلقائق ىو اإلجراء النظامي و ادلستوى لنيل احلقائق.مجع 

 ىف ىذا البحث العلمى ثالت طرق مناسبة جلمع احلقائق فهي:

 ادلشرتكة طريقة ادلالحظة. 1

على فعالية الطالب يف الفصل. اىل اين ادلشرتكة  مالحظةان يعمل الباحثة 

دام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم ادلفردات و يهتّم يظهر الباحثة كيف استخ

ء الطالب طريقة التعليمية دلدرس اذا يوصل ادلواد بتستخدم الوسائل السمعية ابد

 أخذ  عرف اىل احلال.  حىت يظهر حصل مشكالت و كذلك تالبصرية. 

  ادلتعّمقة . ادلقابلة2

ة اللغة العربية ىي رب من سلت ٬اذا كانت الباحثة يعمل ادلقابلة ادلتعّمقة ايضا

مد فاريداة الدفية و زلاإلجتمعي ىي  Xاستاذة نونونج صافا ادلاجيستري و  الطالب 

                                                             
10 Mohamad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991, cet. 3), h. 211 
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فردات . عن احلقائق استخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم ادلاعيدأحسان الفو 

 ونج.ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومة األوىل تولونج أجلرتقية مهارة اإلستماع يف 

 . الوثيقة3

 الصور ادلقابلةالكتب و من الوثيقة منها: للراسائل الرمسية و  ادلوجودواخلقائق 

تعليم ادلفردات لرتقية  RPP٬اللغة العربية و الوسائل السمعية البصرية و درس ادلتعّمقة مب

 مية احلكومية األوىل تولونج أجونج.اإلسالالثانوية  سةادلدر بمهارة اإلستماع 

وانشطة ىف االطالع على ىذه  ٬أن يهتم كل الواجب بادلراجعة العلميةوجب 

  ادلستعملة ىي ارشادات للوثيقة.االدوات و  ادلراجعة مهمة.

 طريقة تحليل الحقائقو. 

ادلراد بتحليل احلقائق ىو عمليات ىف مطالعة احلقائق وترتيبها وجتميعها غرضا 

 11تأليف اإلفرتاض العلمى و محلو إىل أن يكون خالصة أو نظرية كنتيجة البحث.إىل 

ئق احملصولة من عدة ادلصادر مثل رأى أن عملية حتليل احلقائق تبدأ باطالق مجيع احلقا

 ٬والصور ٬والرسوم ٬والوثيقة الرمسية ٬ووثيقة الفرد ٬ومذكرات ادليدان ٬وادلشاىدة ٬ادلقابلة

  12وغريىا.

                                                             
11 Muhammad Tholchah Hasan dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), h. 162 
12 Moleong, Metodologi Penelitian..., h. 190 
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على أنشطة ادلتعلمني  ادلشرتكة وكانت احلقائق احملصولة من نتيجة ادلالحظة

وصفي كيفي أي تصنيف احلقائق اجملموعة مناسبا بأنشطة ادلعلمني حتلل عن طريق و 

 الىت تعد من النشاط ادلتعلق بتعليم ادلفردات كالوسيلة السمعية البصرية.

والوثيقة  ادلتعّمقة وكذلك يقوم الباحث بتحليل احلقائق احملصولة من ادلقابلة

من تصوير األحوال عن طريق وصفي كيفي حيث يرجي أن يتمكن لنتائج ىذا التحليل 

 تولونج أجونج. اإلسالمية احلكومية األوىل الثانويةاجلارية يف ادلدرسة 

 ز. تفتيش صحة الحقائق

فتستعمل درجة الصدق والظبط.  ٬وألحفظ صحة احلقائق يف ىذا البحث

ودرجة الصدق ادلستعملة يف ىذا البحث تتكون من ثالثة طريق عشر طرق حيث 

 .ادلنهج التثليثىو  ٬ادلثابرة على ادلالحظة ٬د ادلشاركةمتداىي: ا ٬يطورىا مولونج

 امتداد ادلشاركة ( أ

يف رلال البحث حىت حصول مجع احلقائق.  ةىي أن يبقي الباحثامتداد ادلشاركة 

 ٬ستمكن امتداد ادلشاركة ان تزيد درجات ثقة احلقائق اجملموعة. زيادة على ذلك

 ات البحث أيضا.فإن ادلقصود من امتداد ادلشاركة ثقة عين
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 ادلثابرة على ادلالحظة  ( ب

 ٬مرتبة ٬تكون مثابرة ادلالحظة عن طريق البحث بادلالحظة بكل دقةان وميكن 

ل عملية البحث. وجتري ىذىا ألنشطة بأداء ادلقابلة الفعالية ومتواصلة طو 

 ٬واالشرتاكية حىت يتمكن االجتناب من أمور غري مرغوبة )مثل الكذب

 ىا(.وغري  ٬االختالس

 ادلنهج التثليثىج( 

إن ادلراد بادلنهج التثليثى ىو االسلوب يف تفتيش صحة احلقائق الذي يستخدم 

احملصولة. عملية و الىت رغبة الادلنهج التثليثى على غري تأثر  شيئا آخر. تفضل ىذه

على ىذا التثليثى تعمل بتخترب عملية ادلالحظة االشرتاكية و ادلقابلة ادلتعّمقة 

مناسب اخبار على لبعض توّحد حصل  ٬لغة العربة و التلميذ غريىامبدرس ال

احلقائق. عندما اخبار الذي حتصل من ادلالحظة االشرتاكية و ادلقابلة ادلتعّمقة 

فأراد حتفر يف  ٬مدرس اللغة العربية و التلميذ ليس ميكن متال على القعي احلقائق

اء على زلصولة ادلالحظة حني ادلالحظة االشرتاكية. حىت تبلغ اراد اشيغري 

 االشرتاكية و ادلقابلة ادلتعّمقة مث اراد ستعمل لتجّر ادللخص.
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  الخطوات في البحثح. 

 . اإلستعداد1

 وىلاإلسالمية احلكومية األ الثانويةإىل مكان البحث وىو ادلدرسة  ةيزور الباحث ( أ

 .لتالحظ أحوال ادلدّرس و الطالب ىناك

لطلب اإلستئذان يف  درسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىلإىل ادل ةحيضر الباحث  ( ب

 .أداء حبث العلمي ىناك

تولونج األوىل الرسالة اإلستئذاين من اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ةج( يعطي الباحث

 .أجونج

 إطار البحث ة. يستعّد الباحث2

ساتيذ ألمع بعض اادلتعّمقة  البحث العلمي بأداء ادلقابلة ةيستعّد الباحث

 .اإلجتمعي  X الطالب لصفّ و 

 . مجيع احلقائق3

احلقائق احملتاجة من مكان البحث إما الوثيقة  ةجيمع الباحث ٬اخلطوةيف ىذه 

 .يف عملية التعليمادلشرتكة  أو ادلالحظة
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 . اإلختتام4

رسالة التقرير من رئيس ادلدرسة الىت تبني أن الباحث قد قام  ةيطلب الباحث

 تولونج أجونج. اإلسالمية احلكومية األوىل الثانويةرسة يف ادلد ةحثاالب


