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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 هتصميممدخل البحث و  .أ 

بعد حبث الباحث عن مسائل البحث و اىداف البحث  و فوائد 

البحث, فيمكن أن يستخدم الباحث يف كتابة ىذا البحث العلمي نوعي 

يف  ادلستخدمالبحث  مدخلو أما البحث: البحث الوصفي و البحث الكيفي.

ىذا البحث فهو ادلدخل الكيفي أي إجراء البحث ادلستخدمة لوصف سلوك 

 1و احلوادث أو ادلكان ادلعني تفصيليا و دقيقيا. االشخاص

كان البحث الكيفي ىو البحث ادليداىن الذي يستخدم مدخل 

الظاىرية و الوصفية. وكان نوع البحث الذي تستخدم الباحث ىو البحث 

ث الذي يأيت بصورة عن صفات الشخصية او الفرقة اإلكتشايف. و ىو البح

 ادلعينة يف اجملتمع.

 

                                                 
1
Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 

0222), 11 
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نظرررا إط يريقررة ىررذا البحررث البحررث فيعرردأ حبنررا وصررفيا أي نرروع البحرررث 

األساسي الذي يهدف إط وصف أو تصور ادلظاىر الواقعرة سرواء أكانرب يبيعيرة 

البحرث و ىرذا يناسرب بررأي نرور بوقرا و أبرو أثردي حيرث قراال إن  2أم صناعية.

الوصفي ىو البحث الذي ػلاول إط البيان عن حلأ ادلشركتت احلاليرة بنراء علر  

احلقائق. إذن, أنو يقدم احلقائق و ػللألها و يؤوأذلا. و أما ىردف البحرث الوصرفي 

فهررو حررلأ ادلشرركتت عررن يريررق منررتظا و اقعرري فيمررا يتعلررق بالوقررائع و أوصرراف 

 3رلتمع البحث.

فيعررررررررررردأ ىرررررررررررذا البحرررررررررررث حبنرررررررررررا ميررررررررررردانيا  و نظررررررررررررا إط مصررررررررررردر اخلقرررررررررررائق,

(FielResearch) و ىررررو البحرررررث الرررررذي يهررررردف إط  رررررع احلقرررررائق الت ريبيرررررة يف ,

و ؽلكن القول أيضا أن البحث ادليداين ىو البحث اجلاري يف ادليدان أو  4ادليدان.

يف مكرران البحررث أي زلررل سلتررار للكشررف عررن ادلظرراىر الرر   رردث فيررو و كررذل  

 5لوضع الشكوى العلمية.

                                                 
0
 Nana SyaodihSukmadinata, MetodePenelitianPendidikan, (Bandung: PT 

RemajaRosdaKarya, 0222), hal. 20 

1CholidNarbukodan Abu Ahmadi, MetodologiPenelitian, (Jakarta: BumiAksara, 0222), 

hal. 22 
2
NurulMurtadlo, PeningkatanKualitasPenelitiandalamBidangBahasa,  Sastradanbudaya 

Arab, (Yogyakarta: jurnal al-HadhorohBahasa,  Sastradanbudaya Arab, Tahun I, nomor 0, 

Agustus 0221), hal. 012 

3AbdurrohmanFatoni, MetodologiPenelitiandanTeknikPenyusunanSkripsi, (Jakarta: 

RinekaCipta, 0224), hal. 64 
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اسرررررتعمل الباحرررررث يف ىرررررذا البحرررررث العلمررررري مررررردخل البحرررررث الكيفررررري. و 

االسررتقرائي حيرث يبرر  علرر  البحرث الكيفرري ىررو الرذي يسررتند علرر  مرنه  الفكررر 

و التعريرررف ا خرررر   6ادلتحظرررة الصرررادقة و االشرررااكية ضلرررو ادلظررراىر االجتماعيرررة.

قدمو م. ج ميتن و سكوماجري كما نقلو مشر  الردين أ.ر و فسرمت س دمراين  

أن البحث الكيفري ىرو ادلردخل ادلسرم  بادلردخل التفحصري حيرث يقروم الباحرث 

وجرررو بوجرررو و االتصرررال باألشرررخاص يف مكررران  غالبرررا  مرررع احلقرررائق عرررن يريقرررة

 7البحث.

و الواضر  أن ادلرردخل ادلسررتعمل يف ىرذا البحررث ىررو ادلردخل الكيفرري  ألنررو 

يبرررردأ مررررن مررررنه  الفكررررر االسررررتقرائي و غلررررري  ررررع احلقررررائق عررررن يريررررق االتصررررال 

باألشرررخاص يف مكررران البحرررث. و ػلررراول الباحرررث فيرررو إط فهرررا ادلظررراىر الواقعرررة 

 جتري عن يريق يبيعي أيضا. يبيعية يف أحوال

 

 

 

                                                 
4 Ahmad TanzehdanSuyitno, Dasar-dasarPenelitian, (Surabaya: el-Kaf, 0224), hal. 111 

2Samsuddin AR danVismaia S Damaianti, MetodePenelitianPendidikanBahasa, 

(Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 0224), hal. 21 
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 مكان البحث .ب 

يقررع يف ادلدرسررتان ادلختلفترران بينهمررا. األولم تقعفرري مدرسررة  البحررثوىررذا 

"ادلنررار" الننويررة اإلسررتمية احلكوميررة فرامبررون عرراصلوك يف مشرررن سررون الفرامبررون. 

الناىنم يف مدرسة "الكرًن" الننوية اإلستمية احلكومية جونرداععاصلوك قررس سرون 

بحث ألنأسررباس عديرردة  وؼلتارالبرراحنفي ىذىادلدرسررةمكاناألداءالاجلونررداع ايضررا. 

 : كما يل 

 كيف يريقة تعليا قواعد اللغة العربية ادلستخدمة؟ .1

 ىل  تاج الوسائل لتعلا القواعد اللغة العربية ؟. .2

 حضور الباحث .ج 

البد أن يفها أن صحة احلقائق يف البحث الكيفي تتعلق كنريا 

ميدان  بادلستخربين أو ادلبحوثني أي ىل البيانات )احلقائق( احملصولة من من

صحيحة( أم (االبحث سواء بوسيلة ادلقابلة, و ادلشاىدة, أو ليل الوثائق معتربة 

ال عندىا )ادلستخربين(.أو عل  مع  آخر ىل احلقائق مناسبة أم غري مناسبة 

مبداركها أم آرائها. و كان تكني  تفتيش صحة احلقائق ىنا يكون  قيقا أو 

تأكيدا لتل  احلقائق. و تتعلق صحة ىذه احلقائق مبدى صدن ادلستخربين و 
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األجوبة عن أسئلة قدمها انشراحها )صراحتها( يف عطاء ادلعلومات أو 

الباحث. و كان مستوى صراحة ادلستخربين يف إتاحة تل  األجوبة تعنيأ 

مبستوى استقباذلا ضلو حضور الباحث. لذلكو كان حضور الباحث يف ميدان 

البحث من أىا اخلطوات ال  سري عليها الباحث بكل دقة سببا من أنو يتعلق  

 8لها بطريق يبيعي.كنريا بعمليات البحث عن احلقائق و ني

لذل , ػلضر الباحث عند أداء ىذا البحث العلمي يف ميدان البحث 

ليتصل بادلبحوث ىدفا إط نيل احلقائق أو ادلعلومات الصادقة امتناال من شكل 

البحث الكيفي. و كان حضور الباحث إط زلل البحث ؽلكأن لو أن يقوم 

ادلستخربين و يتمكن لو نيل احلقائق من بادلتحظة ادلباشرة, و بادلقابلة مع 

الوثائق ادلوجودة فيو. و كذل , كان حضوره فيو يهدف إط غرس التقرأس معها 

 الذين ينزلون منزلة اإلخوان يف أداء البحث.

 الحقائق مصادر .د 

إن ادلراد مبصدر احلقائق يف ىذا البحث ىو موضوع يتمكن منو حصول 

يف  ادلدرسة النانوية بتعليا كتابة تعلق احلقائق. و تل  احلقائق ىي ال  ت

مدرسة النانوية "ادلنار" فرامبون عاصلوك ومدرسة النانوية اإلستمية احلكومية 
                                                 

8
Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang:Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 0223), hal. 32 
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. و ألجل معرفة ذل  فيحتاج إط وجود ادلصادر ادلتعلقة "الكرًن"جونداع عاصلوك

 باحلقائق احملتاجة.

سيعاجلها الباحث يف ذكرات ادلظاىر أو البيانات ال  مىي  احلقائقإن 

ائق فهو مصدر  صل منو و أما ادلراد  مبصدر احلق9عمليات البحث.

و أما مصادر احلقائق ال  اختارىا البحث يف ىذا البحث العلمي 17احلقائق.

 فهي ما يلي:

 ادلستخرب )صاحب ادلعلومات( .1

يسررررم  ادلسررررتخرب بالشررررخل أو ادلصرررردر الررررذي يترررري  احلقررررائق علرررر  

أو بصررورة األجوبررة التحريريررة بوسرريلة  ية بوسرريلة ادلقابلررةصررورة األجوبررة الشررفو 

 11االستفتاء.

و من ادلستخربين الذين يكونون مصادر البحث ىا: رئي  ادلدرسرة, 

مدرسرررة النانويرررة و نائبرررو, و  مررردرس اللغرررة العربيرررة و الطرررتس و الطالبرررات يف 

يقرررروم . "ادلنررررار" فرامبررررون عرررراصلوك ومدرسررررة النانويررررة "الكرًن"جونررررداع عرررراصلوك

 مليرررررات تعلررررريا رررررع احلقرررررائق ادلتعلقرررررة بع الباحرررررث بادلقابلرررررة معهرررررا ىررررردفا إط

                                                 
6 Ahmad Tanzeh, MetodePenelitianPraktis, (Jakarta: BinaIlmu, 0222), hal. 04 

12SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian; SuatuPendekatanPraktek, (yogyakarta: 

RinekaCipta, 1662), hal. 122 
11

Ibid. 



74 
 

. و اسرتفاد الكاتررب أوقرات مناسربة ؽلكررن لرو مررن و الكتابررةاللغرة العربيرةالقواعد

  ع احلقائق بسهولة و ىي منل الراحة أو عند هناية ادلدرسني من التعليا.

 احلوادث أو األنشطة .2

دلعلومرررررات عرررررن يريرررررق متحظرررررة ؽلكرررررن أيضرررررا  رررررع احلقرررررائق أو ا

احلرررروادث أو األنشررررطة ادلتعلقررررة بغايررررة البحررررث. و يقرررردر الباحررررث مررررن تلرررر  

احلررررروادث أو ألنشرررررطة علررررر  معرفرررررة عمليرررررات األشرررررياء بكرررررل ضرررررب  لكونرررررو 

 12يشاىدىا مباشرا.

و يف ىرررذه ادلناسرررربة, كرررران مصرررردر احلقررررائق ادلطلرررروس ىررررو أنشررررطة 

النانويرررة "ادلنرررار" فرامبرررون سرررة الرررتعلا و التعلررريا حيرررث قرررام ملرررا الطرررتس فيادلدر 

 .عاصلوك ومدرسة النانوية "الكرًن"جونداع عاصلوك

 الوثيقة و ادلس تت  .3

إن الوثيقرررررة ىررررري مرررررواد مكنوبرررررة  أو أشرررررياء تتعلرررررق حبادثرررررة أو أنشرررررطة 

و الوثيقررة الرر  تصررري مصرردر احلقررائق يف ىررذا البحررث العلمرري ىرري  13معينررة.

                                                 
10

Muhammad TolchahHasandkk.,MetodologiPenelitianKualitatif, (Surabaya: Lembaga 

Penelitian Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan VISI PRESS, 0221), hlm. 110 
11

Ibid.,hal. 111  
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النانويرررة "ادلنرررار" فرامبرررون يف ادلدرسرررة  الوثرررائق الر يرررة و ادلسررر تت ادلوجرررودة

 عاصلوك ومدرسة النانوية "الكرًن"جونداع عاصلوك.

 طريقة جمع الحقائق .ه 

كررران  رررع احلقرررائق ىرررو إجرررراءات منتظمرررة و معترررربة للحصرررول علررر  احلقرررائق 

 و أما الطرن ادلستخدمة جلمع احلقائق يف ىذا البحث فهي ما يلي: 14احملتاجة.

 المالحظة بالمشاركة (1

ىيطريقرررة يف  رررع احلقرررائق بوسررريلة ادلتحظررررة مرررع كتابرررة األحررروال و سررررلوك 

 15موضوع البحث )ادلبحوث(.

ؽلكرررن قيرررام ادلشررراىدة بطريرررق مباشرررر أي أداء ادلتحظرررة ادلباشررررة )مرررن دون 

األدوات( علرر  مظررراىر ادلبحررروث. و كرررذل  ؽلكرررن أدائهرررا بطريرررق غرررري مباشرررر أي 

 16حوثة بوسيلة األدوات.بطريقة ادلتحظة عل  مظاىر ادلوضوع ادلب

الرر   اللغرة العربيررة قرام الباحررث بادلتحظرة ادلباشرررة علر  أنشررطة تعلريا قواعررد

النانويررة "ادلنررار" فرامبررون عرراصلوك ومدرسررة النانويررة جتررري تلرر  األنشررطة فيادلدرسررة 

 ."الكرًن"جونداععاصلوك
                                                 

12
Ibid.,hal. 08 

13Fatoni, MetodologiPenelitian, hal. 122 

14Riyanto, MetodologiPenelitian, hal. 64 
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 مقابلة متعمقة (2

حيرث جترري بطريقرة  احملاورة أو ادلقابلة ىري يريقرة مسرتخدمة جلمرع احلقرائق

نظرا إط الطريقة 17االتصال ادلباشر بني احملقق )الباحث( و ادلبحوث أو ادلستخرب.

يف أداء ادلدخل فيها, فتسرم  ادلقابلرة الر  قرام ملرا البراحنفي ىرذا البحرث بادلقابلرة 

ادلباشرة و غري ادلباشرة.و ادلراد بادلقابلة ادلباشرة ىي ادلقابلة ال  جتري وجها بوجو. 

و ادلقابلررة غررري ادلباشرررةىي ادلقابلررة الرر  جترررري برردون وجررو بوجررو و إظلررا عررن يريرررق 

 18االتصال بعيد ادلسافة.

و عل  ذل , يقوم الباحث يف ىرذا البحرث العلمري بادلقابلرة بطرريقتني: )ا( 

( ادلقابلة غري ادلباشرة بوسيلة اذلاتف أو أدوات 2ادلقابلة ادلباشرة مع ادلستخربين, )

 التس يل. 

 وثيقةال (3

مبعر   (dokumen)ىرو لفرظ  الوثيقرة  (dokumentasi)إن  أصل لفظ التوثيق 

األشياء ادلكتوبرة, و يريقرة التوثيرق مبعر  الطريقرة يف  رع احلقرائق عرن يريرق كتابرة 

                                                 
12

Ibid.,hal. 80 
18

Fatoni, MetodologiPenelitian, hal. 128 
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و ؽلكن أن تكون الوثيقة عل  صورة الوثيقة الر ية أو غري  19تل  احلقائق ادلعدة.

و ادلررراد بالوثيقررة الداخليررة ىرري   27الر يررة, وكررذل  الوثيقررة الداخليررة أم اخلارجيررة.

الوثيقررة ادلسررتخدمة للفئررة الدخليررة. و أمررا الوثيقررة اخلارجيررة فهرري ادلسررتخدمة للفئررة 

 اخلارحية.

 طريقة تحليل الحقائق .و 

و العمليرات اجلاريرة لتنظريا احلقرائق حرن ؽلكأرن الباحرث مرن ادلراد بالتحليل ى

و أمرررا مفهررروم  ليرررل احلقرررائق فهرررو عبرررارة عرررن عمليرررات ادلطالعرررة, و   21تفسرررريىا.

ترتيب احلقرائق, تصرنيفها ىردفا إط ترأليف الفررم العملري و اىلراذه إط أن يكرون 

 22استنتاجا أو نظريا من نتي ة البحث احملصولة.

ألن ىررررذا البحررررث يعرررردأ حبنررررا كيفيررررا, فهررررو يسررررتخدم أسررررلوس  ليررررل احلقررررائق  

االسررتقرائي, وىررو التحليررل الررذي يبرردأ مررن األمررور ادلخاصوصررة   يأخررذ مررن تلرر  

                                                 
16

YatimRiyanto, MetodologiPenelitianPendidikan,  (Surabaya: SIC, 0221), hal. 121 
02

Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 

0220), hal. 141 
01

S. Nasution, MetodePenelitianNaturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1664), hal. 104 
00

MasykuriBakridkk.,hal. 140-141 
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األمرررور اخلاصرررة االسرررتنباو العرررام أو ؽلكرررن أن يقرررال إن التحليرررل االسرررتقرائي ىرررو 

التحليل الذي يبدأ عل  اجلزء   يت و للحكا عل  الكلأ.
23 

 أجريب إذا .ادلقابلني  جاباتإ  ليل إجراء الباحث ادلقابلةمفإن وقب يف

 إطو  الباحث يستمر مرمموسوف غري التحليل كان أن ببعد اجلوا مقابتت

 .24مصداقية عليها احلصول مت ال  البيانات تعترب حدما إط أخرىم ادلرة السؤ

 25شلا يلي: وىي احلقائق  ليل يف النشاوأما 

 (data reduction)احلقائق إحتيار .1

 الاكيز زلور ىي ال  األشياء واختيار تلخيلم يعين البيانات اختزال

 فإن وبالتايل .ادلواضيع عن والبحث مهمةم ىي ال  األشياء عل  الرئيسي

 ينإلجراء لباحث اوتسهيت وضوح أكنر صورة توفر سوف اطلفام البيانات

 .احلاجة عند والبحث ادلعلومات  ع من مزيد

 

 

 
                                                 

) اخلريوم: دار جامعة  العلمي و يرن كتابة الرسائل اجلامعية,مناى  البحث عبد الرثن أثد عنمان, 24
 45(,ص 1995إفريقيا العادلية للنشر, 

02
Sugiyono, MetodePenelitian..., hlm. 112 

03
.Ibid., hlm. 118-123 
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 (data display)احلقائق عرم .2

 لتقدًن ىي التالية اخلطوة تكون احلقائقم  قليل يتمب مرةواحدة

 وصفا شكل يف يتا أن وؽلكن احلقائق وعرم النوعيم البحث يف .احلقائق

 .ملذل  وماشا فئات بني والعتقة والتخطي م موجزام

 (verifikasi) التحقيق .3

 ىي وبرمانتديس عند من النوعية البيانات  ليل يف التحقيق اخلطوة

 دليتا إذا تتغري وسوف مؤقتةم التزال ادلقدمة أولية االستنتاج .التحقق استنتاجو

 .ادلقبل تدعا قوية أدلة العنورعل 

 تفتيش صحة الحقائق .ز 

و ألجل تفتيش صحة احلقائق اجملموعرة, يسرتخدم الباحرث الطررن أو اخلطروات 

 ما يلي:

 المالحظة على مثابرة  .1

ررررو ادلنررررابرة علرررر  أداء ادلتحظررررة  إط حصررررول اخلصررررائل و العناصررررر يف  توجأ

و لشررح  26الظروف األنسب باألمور أو ادلسائل ادلبحوثة   الاكيز فيهرا تفصريليا.

                                                 
04

Ibid.,hal. 112 
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احلقررائق تفصرريليا, غلرردر للباحررث أن يقرروم بادلتحظررة مررع كررل منررابرة و دقررة حررن 

 ينال احلقائق نيت جيدا. 

 يثيالمنهج التثل .2

ادلررنه  التنلينرري عبررارة عررن أنشررطة يف تفترريش صررحة احلقررائق الرر  تسررتخدم 

األشررررررياء األخرررررررى خررررررارج تلرررررر  احلقررررررائق ىرررررردفا إط التفقررررررد أو إط ادلوازنررررررة بررررررني 

 27احلقائق.

رغررررا أن ىنرررراك كنررررري مررررن الطرررررن يف تفترررريش صررررحة احلقررررائق بوسرررريلة ىررررذه 

 ني منها, وعلا:الطريقة )ادلنه  التنليني(  إالأ أن الباحث يستعمل نوع

 أ.  ادلنه  التنليني بادلصدر

يقصد بادلنه  التنليني بادلصدر ىو تفتيش صحة احلقائق حيث أوجب 

الباحررررث يف اسررررتعمال عرررردة ادلصررررادر اجلرررراىزة عنررررد  ررررع احلقررررائق, يعرررررين أن 

احلقررررائق ادلماثلررررة أو ادلت انسررررة سررررتكون صررررحتها موثوقررررة إذا اتكشررررفب مررررن 

 28احلقائق العديدة ادلختلفة.

                                                 
02

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-DasarPenelitian, hal. 141 
08

Muhammad Tholchah Hasandkk.,MetodologiPenelitian, hal. 111 
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يقرررروم الباحررررث يف ىررررذا البحررررث بتفترررريش صررررحة احلقررررائق مبقارنررررة تلرررر  

 احلقائق احملصولة من ادلستخربين األخرين.

 س. ادلنه  التنليني بالطرن

يسرررتخدم الباحرررث ادلرررنه  التنلينررري برررالطرن  مرررع احلقرررائق ادلت انسرررة و 

يفتأش الباحرث صرحة  29لكن الطرن ادلستخدمة يف  ع تل  احلقائق سلتلفة.

يف ىررررذا البحررررث بطريررررق اختبررررار صررررحة تلرررر  احلقررررائق احملصررررولة مررررن  احلقررررائق

 ادلقابلة مع احلقائق احملصولة من يريقة ادلشاىدة.
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Ibid.,hal. 112 


