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 الباب الثالث
  البحث منهج 

 

  اأمور ا، تبّين الباحثة يف هذا الباب فلذ البحث.أداء  كل  كان املنهج أمرا مهما يف

 و هي:، البحث تتعلق مبنهج

 تصميمه مدخل البحث و .أ

التعاوين ابملدخل استخدام التعلنم ق عن يمالع وصفيهدف هذا البحث لنيل ال

وية احلكومية واليعي ابليتار للصف ابملدرسة الثانريس اللغة العربية يف تد السياقي

وصفية بشكل الكلمات لنيل احلقائق ال و، 1026-1025 للعام الدراسي العاشر

املدخل املستخدم هلذا الوثيقة اليت كلها تالَحظ كما كان. ف نشطة واأل املكتوبة و

ملعاين البحث هو املدخل الكيفي. و هذا يهدف إىل وصف األشياء عن طريق فهم ا

 و املظاهر الظاهرة.

البحثثثثث الكيفثثثثي هثثثثو البحثثثثث الثثثثذا يهثثثثدف إىل اكتشثثثثاف املظثثثثاهر عثثثثن طريثثثثق 

ة يثفبيعي بوسثيلة عثا احلقثائق مثن اخللصادق واقعي و شاملي و مناسب ابخلطاب الط

يثر  بغثدان و  و 1الطبيعية )األصلية( كمصدر مباشر أبدوات البحث الرئيسية نفسها.

إىل تيلثثثثور يف كتثثثثاب مولثثثثونج أن الطريقثثثثة الكيفيثثثثة هثثثثي إ ثثثثراءات البحثثثثث الثثثثيت  تثثثثا  
                                                 
 1Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Tulungagung: P3M, 2006), h. 40   
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احلقثثثائق الوصثثثفية علثثثق صثثثورة األقثثثواش املكتوبثثثة أو الشثثثفهية الصثثثادرة مثثثن سثثثلو  املثثثرء 

تفسري الظواهر الثيت  ثدث  وفقا هلندريكس البحث الكيفي هو فهم و 2املبحوث عنه.

علثق إههثار العالقثة  ةقثادر  ةكثون الباحثثتذ  الطريقثة  ثب أن بث 3يف البيئثات الطبيعيثة.

 4.اهامعن بّي األحداث و

وأما تصميم هذا البحث فهو التصميم الوصفي. البحث الوصفي هو طريقة 

البحث اليت  اوش وصف الكائن أو املوضوع قيد الدراسة وفقا ملا هو عليه، وذلك 

والبحث  5الدراسة املناسبة. بدف وصف منهجي احلقائق وخصائص الكائن قيد

الوصفق هو البحث الذا يهدف لوصف السكان أو املنطقة املعينة من أنواع أوصافه 

  6و عنصور املعّي مبنظمة، و قيق و دقيق.

التعثثثثاوين ابملثثثثدخل سثثثثتخدام الثثثثتعلنم اب تتعلثثثثق مث تبحثثثثث الباحثثثثثة يف احلقثثثثائق الثثثثيت

  اإلسالمية ويةاملدرسة الثانيف  العاشرلصف طالبات الريس اللغة العربية يف تدالسياقي 

  .1026-1025 للعام الدراسي العاصر ابليتار للصف نجياحلكومية والي

 

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

2002), h. 3 

 3Tatag Yuli Eko Siswono, Penelitian Pendidikan Matematika, (Surabaya: UNESA 

University Press,2010), hal. 102  

 4Syamsudin AR dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 74  
5Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 162 
6Gempur Santoso, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2005), h. 29 
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 حضور الباحثة .ب

طثة حيتا  حضور الباحثة يف امليدان علثق النحثو األمثثل. تكثون الباحثثة كاملخطن 

 7العلمثي.كثذلك لكتابثة البحثث  تفسثريها و  ليلهثا و و قائقجلما احل ذة، واملنفن  و

عثثن  الكشثثف   الباحثثثة نفسثثها يف مكثثان البحثثث للمالحظثثة و ضثثر وفقثثا هلثثذا الثثرأا 

 ها. ها و  ليل  عملية أو معلومات جترا  راي طبيعيا مث كتابت  

 مكان البحث .ج

  اإلسثثثالمية ويثثثةاملدرسثثثة الثانمكثثثان البحثثثث املختثثثار يف هثثثذا البحثثثث هثثثو يف 

الباحثثثثة هثثثذ  املدرسثثثة لتكثثثون مكثثثا  ألداء وقثثثا اختيثثثار . ابليتثثثار نجثثثياحلكوميثثثة والي

 :رئيسية و هي سبابأب البحث

الثثيت جتثثرا  ابليتثثار نجثثيواليحثثد  املثثدارش املشثثهورة يف و يثثة إن هثثذ  املدرسثثة إ .2

 .فيها عملية تعليم اللغة العربية

إن وقثثوع هثثذ  املدرسثثة يف رتثثلن اسثثثاتيجين حيثثث يسثثهل أن تصثثل اليثثه وسثثائل  .1

  -حافلثة صثغرية وحافلثة  صثص يف بليتثار  مثا :  عائليةاملواصالت العامة أو ال

 .ما نج

                                                 
7Moleong, Metodologi…, h. 168 
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، ألنثه ككثن مفيثدهثذا الواقثا مسثجد  ثاما واليعثي، مثن  ةقريبث ذ  املدرسثةه أن .3

 .للر ل ا ستفادة من املسجد ولينجي لألنشطة الدينية

 هنا  أنشطة تعلم اللغة العربيةمعهد املدرسة اليت  من ةقريبذ  املدرسة إن ه .4

  ش اعتماد "أ" ابليتار نجيوالياحلكومية  اإلسالمية املدرسة الثناويةإن  .5

 مصادر احلقائقد. 

احلقائق مصادر ف 8و املراد مبصادر احلقائق هي موضوع حيصل منه احلقائق.

و مصادر احلقائق الثانوية  (primer)و مها مصادر احلقائق الرئيسية  نوعان

(sekunder) هي احلقائق احملصولة من املبحوث عنه . فمصادر احلقائق الرئيسية

أما مصادر احلقائق الثانوية فهي احلقائق اليت  صلها الباحثة من  9بطريق مباشر.

 هنا: املقصودةو مصادر احلقائق  10املبحوث عنه بطريق غري مباشر.

 احلقائق الرئيسيةمصادر   .2

  نجيوالياحلكومية  اإلسالمية ويةابملدرسة الثانمدير  (أ

 كاملسؤوش يف هذ  املدرسة.و هو  

 .نجياحلكومية والي اإلسالميةوية املدرسة الثانرئيس قسم املنهج الدراسي يف  (ب
                                                 
 8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 172  
9Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 54 
10Ibid., h. 55 
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 عن املنهج الدراسي و كذلك الربامج التعليمية اجلارية.و هو كاملسؤوش عن 

 .واليعيوية احلكومية املدرسة الثانمادة اللغة العربية للصف العاشر يف  مدرن سة ( 

 .نجياحلكومية والي اإلسالميةوية املدرسة الثانالعاشر يف الطالبات للصف  (د

 يةنائاحلقائق الث  مصادر  .1

 نجياحلكومية والي اإلسالميةوية املدرسة الثانالوسائل يف  (أ

 نجياحلكومية والي اإلسالميةوية املدرسة الثاناألنشطة اجلارية يف  (ب

 الوثيقة  ( 

يف  مكان يلصق به احلقائق. و تكون مصادر احلقائق إذن دليلة علق و 

 هذ  املناسبة ععت الكاتبة احلقائق من مصادرها مباشرًة أا من املدرسّي و

ا الكاتبة أيضا علق شكل هتاملقابلة. فجهز  عن طريق املالحظة و اتبالالط

  ريران.
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 طريقة أخذ العينة .ه

لطريقثثة كانثثت الطريقثثة األكثثثر اسثثخداما  ألخثثذ العينثثة يف البحثثث الكيفثثي هثثي ا

 و أييت البيان كما يلي: 11املعاينة اهلادفة و طريقة كرات الثلج.

 (Purposive Sampling) املعاينة اهلادفة .2

رأ  سثثوكردا أن املعاينثثة اهلادفثثة هثثي طريقثثة أخثثذ العينثثة بتعيثثّي املبحثثوث  

معتمثثدا علثثق األغثثراّ املعيننثثة. مثثثال، تعيثثّي املبحثثوث ابعتمثثاد أهليثثة الباحثثث يف 

هثثثذا وفثثثق مبثثثا كتثثثب  12إىل نيثثثل املعلومثثثات املناسثثثبة أبغثثثراّ البحثثثث.احملثثثاو ت 

سوغيونو أن طريقة املعاينة اهلادفثة هثي طريقثة أخثذ العينثة مبقثدار معثّي. فاملقثدار 

املعّي مثال أن تعربن الباحثة الفرَد أكثر معرفة علثق مثا تريثد  الباحثثة أو أن يكثون 

ة أن تبحثثثث يف موضثثثوع الفثثثرد كثثثالرئيس يف مكثثثان البحثثثث حثثث  يسثثثهل للباحثثثث

 13البحث املعّي.

  (Snowball Sampling) طريقة كرات الثلج .1

طريقثثثثة كثثثثرات الثثثثثلج هثثثثي طريقثثثثة أخثثثثذ العينثثثثة قليلثثثثًة فثثثث كثر أو أكثثثثرب. إن  

تسثثثتخدم هثثثذ  الطريقثثثة أل ثثثل نقصثثثان احلقثثثائق احملصثثثولة مثثثن مصثثثادر احلقثثثائق 
                                                 

11Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 

h. 28 
12Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), h. 64 
13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 300  
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الباحثثثة الفثثرد ا خثثثر القليلثثة أا ت تسثثتطا أن تعطثثثي احلقثثائق الكاملثثة، فتطلثثثب 

الثثثذا ككثثثن أن يكثثثون مصثثثدر احلقثثثائق. فبهثثثذ  يكثثثون عثثثدد العينثثثة أكثثثرب فثثث كرب  

 و هذ  الصورة تبّي عن هذ  الطريقة: 14ككرات الثلج اجلارية.

 

 
 

 
 

  
 : طريقة كرات الثلج3.2الصورة 

 
 طريقة مجع احلقائق .و

هذا يف أداء و  15عا احلقائق هو اإل راء النظامي و املستو  لنيل احلقائق.

عن مشكالت ت الباحثة ثالثة طرق مناسبة جلما احلقائق خدماستالبحث العلمي 

 :كما يلي  فهيتعليم اللغة العربية. 

 املالحظة ابملشاركة .2

  16منتظمة.تدوين املظاهر املبحوثة مسجال  و الحظةمأهنا قاش سوتريسنا هادا 

                                                 
14Ibid.,  Lihat juga  Mulyana, Metodologi Penelitian…, h. 182 

 15Mohamad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 211 

 16Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: YPFP UGM, 1987), h. 136 

 الباحثة

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

2 
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و الباحثثثثثة تالحثثثثظ موضثثثثوع البحثثثثث و تشثثثثاهد سثثثثلوله و أنشثثثثطته الثثثثيت جتثثثثرا يف 

املدرسثة و املعهثثد. تشثث  الباحثثثة و تعثيض مثثا موضثوع البحثثث يف أنشثطته طثثوش 

. و األدوات البحث أل ل فهثم املظثاهر واحلثوادث و كثذلك لنيثل احلقثائق املر ثوة

 املستعملة هنا إرشادات للمالحظة.

 تعمنقةامل املقابلة .1

للحصثثوش علثثق عثثا احلقثثائق بوسثثيلة احملادثثثة و احملثثاورة  إحثثد  الطثثرقاملقابلثثة 

املقابلثثة فثث ن  17مثثا موضثثوع البحثثث. و هثثذ  الطريقثثة تقثثا بثثّي السثثائل و ا يثثب.

تصثثاش بثثّي الشخصثثّي، تنطثثوا علثثق الشثثخص الثثذا هثثي شثثكل مثثن أشثثكاش ا 

 غثثثراّاألسثثثئلة ابأل ميقثثثدبتخثثثر  الشثثثخص ا يريثثثد احلصثثثوش علثثثق املعلومثثثات مثثثن 

 18ة.املعين

املقابلثثة يف البحثثث الكيفثثي هثثي املقابلثثة املتعمقثثة. بثثا تعثثرف الباحثثثة األشثثياء  

العميقة عن املخربين يف تفسري األحواش و املظاهر احلادثثة الثيت ككثن أن   تو ثد 

مثا التمسثك شرشثادات  املتعمنقثة املقابلة خدمالباحثة تستإن و  19عند املالحظة.

هثثذ  الطريقثثة تطلثثب الباحثثثة أن تسثث ش كثثثريا إىل املبحثثوث لنيثثل احلقثثائق  املقابلثثة.

                                                 
 17Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), h. 64 
18Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

Dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosda, 2004), h. 180 
19Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian..., h. 130  
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ينبغي للباحثة أن تثدفا املبحثوث كثي  20املعيننة ح  تناش الباحثة احلقائق الدقيقة.

  21تكون إ ابته صادقة و كاملة و واسعة.

 الوثيقة .3

 الوثيقثثثثة يف القثثثثاموش معثثثثى لم احلقثثثثائق. ويهثثثثي كثثثثل املثثثثادة املكتوبثثثثة أو فثثثث

: اجلمثثثثثا أو  عطثثثثثاء الربهثثثثثان أو البينثثثثثات )الصثثثثثور، النقثثثثثل، قطعثثثثثات اإلندونيسثثثثثي

 و 22حفثثثظ املعلومثثات املتعلقثثثة ابلعلثثثوم. اجلمثثثا و املرا ثثثا األخثثر (، و اجلريثثدة و

غريها الثيت تتعلثق   دواش األنشطة و احلقائق املو ودة من الوثيقة منها: الكتب و

  بثثثثد أن يهثثثثتمن كثثثثل  و .واليعثثثثيويثثثثة احلكوميثثثثة ملدرسثثثثة الثانبيثثثثة ابتعلثثثثيم اللغثثثثة العر ب

و األدوات  طة يف اإلطالع علثق هثذ  املرا عثة.الوا ب ابملرا عة العملية و األنش

الثثثيت تسثثثثتخدمها الباحثثثثثة عنثثثثد عثثثثا احلقثثثثائق هثثثثي الباحثثثثثة نفسثثثثها و اإلرشثثثثادات 

 للمالحظة و املقابلة و الوثيقة.

 

 

 

                                                 
20Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian, (Malang: UMM Press, 2005), h. 72  
21Mulyana, Metodologi Penelitian…, h. 183  

 22Ananda Santoso dan S. Prayitno, Kamus Lemgkap Bahasa Indonesia untuk SLTP. SMU, 

dan Umum, (Surabaya: Kartika, 1995), h. 66 
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 طريقة حتليل احلقائق .ز

املعيثثثار ألمهيثثثة احلقثثثائق يتعلثثثق شسثثثهام احلقثثثائق املثثثذكورة للمحاولثثثة إىل إ ابثثثة  إن

لباحثة  ليل احلقائق لتحصثيل النتيجثة. بعد عا احلقائق فينبغي ل 23مسائل البحث.

رضثا إىل ععهثا غ ترتيبهثا و يف مطالعثة احلقثائق و ةعمليث املراد بتحليل احلقثائق هثو  و

  24كون خالصة أو نظرية كنتيجة البحث.تإىل أن  امحله فثاّ العملي وأتليف ا 

فثثث ن طريقثثثة عثثثا احلقثثثائق و طريقثثثة  ليلهثثثا   يسثثثهل فصثثثاهلما. فالطريقثثثة جلمثثثا 

احلقائق و  ليلهثا جتثرا معثا. مبعثى أن  ليثل احلقثائق ينبغثي عملهثا مثا عثا احلقثائق 

ق مثثثن بتلثثثك النشثثثاطات املثثثذكورة، كانثثثت احلقثثثائ 25مث يسثثثتمر بعثثثد حل عثثثا احلقثثثائق.

 البحث الكيفي غالبا منتشرة وأكواما. فينبغي تبسيطها كي ت فهم ابلسهولة. 

فهثثثثي أخثثثثذ  26.ا سثثثثتقرائيةكثثثثان  ليثثثثل احلقثثثثائق للبحثثثثث الكيفثثثثي ابلطريقثثثثة  و

فا سثثتقرائية هثثي عمليثثة  27النتيجثثة الثثيت تبثثدأ ابلبيثثا ت اخلاصثثة اىل البيثثا ت العامثثة.

حيثثث كانثثت الباحثثثة جتمثثا احلقثثائق مث تطثثونر النظريثثة مثثن تلثثك احلقثثائق، الثثيت تسثثمق 

                                                 
23Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 210  
24Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), h. 162 
25Gunawan, Metode Penelitian…, h. 210 
26Moleong, Metodologi…, h. 10 
27Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1988), h. 7 

lihat Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 28-29 
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grounded theory.28 كذلك تقوم الباحثة بتحليثل احلقثائق احملصثولة مثن املالحظثة  و

العملية اليت  تارها الباحثة لتحليل احلقائق هي كما رأ  ملثس ف .الوثيقة املقابلة و و

 :و أييت الشرح كما يلي 29(.Miles dan Hubermanهربمان )و 

 عا احلقائق .2

 30و هو مرحلة احلضور إىل مكان البحث و عا احلقائق فيه.

 (Reduksi data) احلقائق )تسحيق( لتقلي .1

احلقائق أحد أشكاش التحليل الذا يقلل احلقائق و يفصلها و يو نهها  إن تقليل

جها نتائؤخذ تظمها تنظيما  يدا ح  يستطيا أن و يطرحها اليت غري مهمة و ين

 حسب مسائل الثبحث. تنظيمها ينبغي للباحثة تقليثل احلقائق وف 31األخرية.

 احلقائقعّر  .3

و اختيار  هو جمموعة من املعلومات املنظمة اليت ككن أن يؤخذ عنها ا ستنتا 

أل ل معرفثة بعد تقليلها تقثدمي احلقثائق ا ثموعة للباحثة يمكن ف 32.اإل راءات

 التصثور عن نتثائج البثحث احملثصولة.

                                                 
28Mulyana, Metodologi Penelitian…, h. 156-157 
29Gunawan, Metode Penelitian…, h. 210-211 
30Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian... , h. 39  
31Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16 
32Ibid., h. 17 
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 (Verifikasi) احلقائق  قيق\ا ستنتا    .4

 33ف ن ا ستنتا  حيقَّق طوش البحث. فاحلقائق   بد أن  رب صدقها وثبتها.

 عثثا احلقثثائق حثثث  ابلتثثثدقيق منثثثذ أوش العملثثثية يف ةقثثوم الباحثثثتيف هثثثذا البحثثث  و

ذلثثك   و منهثثا. احلقثثائق مث ا سثثتنتا َ عثثَا يف هثثذا البحثثث  ةالباحثثث تثثؤداهنايتهثثا. 

املظاهر  بطريق وصفي كيفي حيث ير ق أن ككن لنتائج هذا التحليل من تصوير

 ككن النظر إىل هذ  الصورة: وفقا مبسائل البحث. املدرسةاألحواش اجلارية يف  و

 
 
 
 
 

 
  ليل احلقائق للبحث الكيفي عند ملس و هربمان 3.1الصورة: 

 تفتيش صحة احلقائق .ح

 در ثثثثة الصثثثثدق و خدمفتسثثثثتأل ثثثل حفثثثثظ صثثثثحة احلقثثثثائق يف هثثثذا البحثثثثث،  و

ق ائثطر الق مثن  ائثر ثالث طبدر ة الصدق املستعملة يف هذا البحث كانت   الظبط. و

                                                 
33Ibid., h. 19 Lihat  Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian…, h. 39 

 عا احلقائق
 عّر احلقائق

 ا ستنتا 

 تقليل احلقائق
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تفتثيض الرفثاق  و هي: املثابرة علق املالحظة و املنهج التثليثي و ،يطورها مولونجاليت 

 34الباحثّي.

 املثابرة علق املالحظة  .2

طريثق قيثام الباحثثة ابملالحظثة بكثل بتكثون املثثابرة علثق املالحظثة و ككن أن 

البحثثث. و جتثثرا هثثذ  األنشثثطة أبداء املقابلثثة أداء دقثثة و مرتبثثة و متواصثثلة طثثوش 

أمثور غثري مرغوبثة )مثثل الكثذب  تنثاب مثن اإلشثاكية ح  يثتمكن ا عالية و الف

  35ختالص و التصانا(.و ا 

 املنهج التثليثي .1

غثثثثري ابسثثثثتخدام شثثثثيء  خثثثثر ) أمثثثثا املثثثثنهج التثليثثثثثي هثثثثو تفتثثثثيض صثثثثحة احلقثثثثائق و

جتثثثثرا هثثثثذ   و  36و علثثثثق سثثثثبيل املقارنثثثثة علثثثثق احلقثثثثائق.أ ثثثثل التثثثثدقيق حقثثثثائق( أل

املقارنثة بثّي  و ة املقابلثة و املالحظثة،قثيطر الطريقة يف هذا البحث أبداء املقارنثة بثّي 

 .مصادر احلقائق

 صدرابمل يتثليث (أ
يثثتم التحقثثق مثثن البيثثا ت الثثيت حل احلصثثوش عليهثثا  يعثثت تفتثثيض صثثحة احلقثثائق

جمثا ف، التطبيثق التعثاوين  عثن إذا تفتيض صحة احلقثائق .مصادرمتنوعة من 

                                                 
34Gunawan, Metode Penelitian…, h. 175 
35Moleong, Metodologi…,h. 329 
36Ibid., h . 330  
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و  وصف .والطالب املعنيّي رسةاملد ومدير ألستاذاليت حل ل احلقائق تفتيض و

البيثثثا ت مثثثن املصثثثادر الثالثثثثة ، حيثثثث ا راء هثثثي نفسثثثها، خمتلفثثثة،  خمصصثثثة

التايل طلثب البيثا ت الثيت حل  ليلهثا مثن  .والتفاصيل املتعلقة ابملصادر الثالثة

 .قبل الباحثّي إلنتا  إبرام اتفاق ما ثالثة مصادر

 ابلطريقة يتثليث (ب

اختبار صحة البيا ت يتم التحقق من البيا ت اليت قد حل ابلطريقة  يتثليث

علق سبيل  .احلصوش عليها من خالش نفس املصدر ما تقنيات خمتلفة

املثاش، البيا ت اليت حل احلصوش عليها عن طريق املقابلة، والتحقق من مث 

اختبار تقنيات ما ثالثة من هذ  عند  .ابملراقبة، والتوثيق، وا ستبيا ت

البيا ت توليد بيا ت خمتلفة، والباحثون القيام مبواصلة املناقشة ابلبيا ت 

أو رمبا ألهنا كل احلق، وو هات  .املصدر الت كد من البيا ت تعترب صحيحة

 .نظر خمتلفة

 الوقت  يتثليث ( 

البيثثا ت عثثن حل عثثا  .الوقثثت هثثو أيضثثا غالبثثا مثثا تثثؤثر علثثق صثثحة البيثثا ت

طريثثثق املقابلثثثة يف الصثثثباح عنثثثدما يكثثثون املثثثورد   تثثثزاش حيثثثة، ولثثثيس مشثثثكلة  

هلثذا ا ختبثار مثن صثحة البيثا ت  .كبثرية، وسثوف تثوفر بيثا ت أكثثر صثحة
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الثثثثيت حل ععهثثثثا مثثثثن قبثثثثل املقابلثثثثة واملالحظثثثثة والو ئثثثثق يف الوقثثثثت املناسثثثثب أو 

لفثثثة، ويثثثتم ذلثثثك بشثثثكل إذا كثثثان ا ختبثثثار تنثثثتج بيثثثا ت خمت .وضثثثعا خمتلفثثثا

 .متكرر ح  يتم العثور علق بيا ت اليقّي

 تفتيض الرفاق الباحثّي .3

و النتثثائج النهائيثثة الثثيت حل حصثثوهلا أتفتثثيض الرفثثاق البثثاحثّي بتعثثريج النتثثائج املؤقتثثة 

فيعطثثثي الرفثثثاق البثثثاحثون ا قثاحثثثات بثثثل  37بشثثثكل املناقشثثثة مثثثا الرفثثثاق البثثثاحثّي.

  38البحث إىل انتهاء كتابة البحث العلمي. ا نتقادات منذ أوش عملية

 أبن صثثحة احلقثثائق أبداء املناقشثثة مثثا البثثاحثّي ةبثثذ  الطريقثثة، تفثثتض الباحثثث و

تقثوم  وتطلب الباحثة منهم  املساعدة علثق تفتثيض احلقثائق الثيت حصثلتها الباحثثة. 

قثاحثثات سثثواء مثثن  انثثب مثثنهج البحثثث أو مثثا الباحثثثة بثثذا كلثثه ر ثثاًء حلصثثوش ا 

 يتعلق مبسائل البحث.

 
 
 
 
 
 

                                                 
37Ibid., h. 332 
38Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 

60-61 
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 خطوات البحث. ط

تقسنثثمها الباحثثثة إىل ثثثالث خطثثوات. و هثثثي   ثثرا وطثثواتإن هثثذا البحثثث 

 :ا ستعداد و األداء و الكتابة. و أييت البيان كما يلي

 . ا ستعداد2

تقثثدنم الباحثثثة موضثثوع البحثثث و مسثثائلها إىل قسثثم تعلثثيم اللغثثة العربيثثة ابجلامعثثة 

احلكوميثثة تولثثونج أ ثثونج. بعثثد موافقثثة رئثثيس قسثثم تعلثثيم اللغثثة العربيثثة، اإلسثثالمية 

تسثث ش الباحثثثة رسثثالة ا سثثتئذان ألداء البحثثث مثثن كليثثة الثبيثثة و العلثثوم التعليميثثة 

 .ابجلامعة تولونج أ ونج

 عملية أداء البحث. 1    

األسثثتاذ تعطثثي الباحثثثة رسثثالة ا سثثتئذان ألداء البحثثث إىل مثثدير املدرسثثة. فثث ذن 

الباحثثثثثة ألداء البحثثثثث. فتجمثثثثا الباحثثثثثة احلقثثثثائق ابملقابلثثثثة و املالحظثثثثة و الوثيقثثثثة 

ابألرشادات للمقابلة و املالحظة و الوثيقة. و تفتض صثحنة احلقثائق ابملثثابرة علثق 

املالحظثثثثة، و املثثثثنهج التثليثثثثثي ابملصثثثثادر و الطرائثثثثق، مث تسثثثث ش الباحثثثثثة إىل بعثثثثج 

قثثثائق بطريقثثثة املناقشثثثة و إعطثثثاء ا قثاحثثثات. و بعثثثد رفناقهثثثا البثثثاحثّي لتفتثثثيض احل

انتهثثثثاء البحثثثثث يف امليثثثثدان، تسثثثث ش الباحثثثثثة رسثثثثالة البيثثثثان علثثثثق أداء البحثثثثث مثثثثن 

 املدرسة.
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 . كتابة البحث العلمي3

تستمر الباحثة كتابة البحث العلمثي منثذ البثاب األوش إىل البثاب اخلثامس شرشثاد  

يض املشثثثثثرف، فتسثثثثثجنل الباحثثثثثثة نفسثثثثثها املشثثثثثرف. و بعثثثثثد انتهثثثثثاء الكتابثثثثثة و تفتثثثثث

 لالشثا  يف املناقشة للبحث العلمي.
 


