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 الباب الثالث

 منهج البحث

 تصميم البحث .أ

, بعد أن تبحث الباحثة عن مسائل البحث و توضيح املصطلحات

فتستخدم الباحثة يف كتابة البحث العلم ابلبحث الكيفي. إن مدخل البحث 

 أن براات سوراي سومادي ىرأ. يف هذا البحث يعين املدخل الوصفي املستخدم

 واقعية منظمة بطريقة احلس   طريق عن يتم الذي املدخل هو الوصفي   البحث

حبث الكيفي هو منهج  و 1.املعينة الدائرة أو اجملتمع وصفات املظاهر عن وصادقة

املنهج اجلديد ألن مشهورة ملا قدمي كاملنهج الكم ي. وهذا البحث فين  . ويسمي 

 2ابلبحث الطبيعي ألن حبثه يُعمل يف احلال الطبيعي و يعمل يف البحث الثقافة.

)كالضد من ُيستعمل حبث الكيفي ليفحص على احلال املقصود الطبيعي 

و طريقة مجع احلقائق ابملنهج التثليثي  التجربة(, وهي يعين كمفتاح األلة،

                                                 

1 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 3003), hal. 11 
3  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

3012) hlm. 1 
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(Triangulasi) ائق فهو بصفة اخلصوص و حاصله يشد د على . وأما حتليل احلق

 3املعىن ليس العموم. 

 حضور الباحثة  .ب

حُتْتاَُج حضور الباحثة يف مكان البحث لنيل احلقائق و جلمع احلقائق. فلذا 

جتب الباحثة أن حتضر يف مكان البحث لتحتصل احلقائق و تعرف كيف العملية 

 كاملخططةو الباحثة املدرسة, مث تكتبها و حتليلها. تكون أو املعلومات يف تلك

أن  2العلمي. البحث لكتابة وكذلك تفسريها و حتليلها و احلقائق جلمع و املنف ذة،

 والباحثة الكيفية، فيه مبا يعتقد الذي الكيفي البحث جمال يف الباحثة موقوف

 املعىن عن ليعرب احلقائق، مجع ( يفkey instrument) مفتاح األلة اليت ختدم نفسها

 .املختلفة احمللية القيم والتفاعل بني والقيمة

 

 مكان البحث .ج

مكان البحث املستخدم يف هذا البحث يعين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

( أما هذه املدرسة فهي مدرسة مشهورة يف 1مية تولونج أجونج األوىل ألن )احلكو 

                                                 

 9 ص.نفس املراجع،  3 
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

3012), hal. 161 
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( و يف هذه املدرسة كثري اإلجنازات اليت حيصلها الطالب خاصة يف 3هذه املدينة )

علوم املعرفة. ُتستعمل وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لريتفع مهارة الكالم 

 يف هذه الدرسة.

 مصادر احلقائقد. 

(  Moleong( يف مولوننج )Lofland dan Loflandقا للوفالن و لوفالن )وف

 2حتتوى مصادر احلقائق األوىل لبحث الوصفي هي:

 األفعال و الكلمات .1

لطالب و  األفعال و الكلماتاليت أتخذها الباحثة من  املعلومات مصادر هو

 و الكلمات يكون .أجونج تولونج األوىل اإلسالمية ةالثانوي املدرسةيف  مدرس 

 خالل من أو خطية مذكرات خالل من سجلت اليت مقابلة منهؤالء  أفعال

 .والصور والنقا تسجيل الفيديو

 كتوبةامل مصادر .3

املدرسة،  سجالت من واملصادر واجملالت الكتب من يتكون كتوبةامل مصدر

  حتتوى على البحث هذا يف بةو مكت مصادر .يةالرمس يف املدرسة والواثئق والتعليم

                                                 

2 Moleong, Metodologi..., hlm. 121 
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 حقائق و الطالب، اعمال و الغياب، كشف و ،(RPPخطوات التعليم )

 املدرسة

 ةصور ال .3

 يف استخدام يتم وهناك، ُتستخدم الصورة يف حبث الوصفي كألة املتنوعة احلاجة.

 ةالصور  املثال آخرين، أشخاص أو تنتجها املدرس اليت الصورة فإن البحث، هذا

 .البيئة املدرسة حالة مثل أنفسها، الباحثة تنتجها اليتة والصور  الطالبية األنشطة

 و املدرسة،ة صور  و التعليم،صورة وسيلة  على حتتوى البحث هذا الصورة يف

 فصل احلادية عشر للدين.  يف الطالبية األنشطة صورة

 ه. طريقة مجع احلقائق

، ألهنا هدف األول لنيل البحث يف هي إجراء مهم طريقة مجع احلقائق

حبث الكيفي, ُيشري على املبادي البحث. وذلك يف  طريقة مجع احلقائق 6احلقائق.

املبادي هو مالئمة االفيستيمولوجي, امليثودولوجيا, و مثال منوذج, الطبيعية, و ال 

 قائق ابلطروق:يستطيع أن تكي ف. جتمع الباحثة احل

 املالحظة .1

                                                 

6 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 332 
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 فرق ( هيSugiyonoيف سوجيونو ) (Nasution) انسوتييان عند املالحظة

 متكن ابملالحظة هي املالحظة )Marshall(مارشال  عند أما 1العلوم. مجيع من

 به يعمل الذي األسلوب هي املالحظة 1.معنه و األخالق عن تتعلم أن الباحثة

أن  املراقبة عند للباحث ويرجى .املرتبة والكتابة التامة املالحظة بطريقة الباحث

 . كذااب فيه وليس صديقا يالحظ

 .احلقائق االجتماعية يف الفصلسياق ابملالحظة، ستفهم الباحثة عن 

 ربية، أو كل حال اليبئة يفليم اللغة العتعابملالحظة، تعرف الباحثة عملية 

الباحثة  مالحظة أجونج. فلذا، تولونج أوىل اإلسالمية احلكومية الثانوية املدرسة

فصل احلادية عشر  يف التدريس أنشطة الطالب و عملية ليفهم املالحظة هذه

 للدينية.

 املقابلة  .3

املقابلة هي عملية مقابلة مع شخص يعترب ملعرفة ما حنتاج إليه. وفقا 

( قال أن هناك ثالثة أنواع، Sugiyono( يف سوجييونو )Esterbergإليستريبريق )

مقابلة املنظمة  )تعرف الباحثة على وجه اليقني حول املعلومات  أوال،منها:  
                                                 

 222. صنفس املراجع،   7 
1 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 336 
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شبه املقابلة املنظمة )ُتطلب مصادر احلقائق أو طالب أو  اثنيا،املوجودة. 

ة ليست املنظمة، أي ال تستخدم املقابل اثلثا،و(. مدرس عن أفكارهم و آرائهم

  9الباحثة إرشادات مقابلة اليت  ترتيبا و متاما  جلمع احلقائق.

 على للحصول إحدى الطرق (هيNasutionانسوتييان ) عند املقابلة

 المن اشك شكل هي املقابلة .البحث مع موضع وحمورة مبحادثة احلقائق مجيع

 تطلب املقابالت املبحوثني من على املعلمات للحصول اللفظي التواصل

 وكذلك الناس ومشاعر التقاط أفكار على والقدرة لطرح األسئلة، مهارات

  .املعلومات الالزمة لىللحصول ع بسرعة جديدةأسئلة  صياغةل

 حيث املنظمة، املقابلة تستعمل الباحثة أن السابق البيان على وبناء

 إبرشادات التمسك مع البحث مبسائل املتعلقة األسئلة تقدمي يف ثة سهلللباح

 املدرسة عن تعليم اللغة العربية يف البحث هذا يف وجتري  املقابلة .املقابلة

 لتدقيق املتعلمني وبعض أجونج، تولونج أوىل اإلسالمية احلكومية الثانوية

بعض الطالب يف فصل  و األخرى، احلقائق مجع من طريقة احملصولة املعلومات

  للدينية.فصل احلادية عشر  احلادية عشر

 الوثيقة .3

                                                 

9 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 333 
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 املدة كل 10هي رقم القياسي عن حوادث يف يوم املاضى. الوثيقة

 اجلمع أو :هو القاموس اإلندونيسي يف الوثيقة ومعىن .احلقائق فليم أو املكتوبة

 ،)األخرى اجلريدة، واملراجع قطعات النقل، الصور، (البياانت أو الربهان عطاء

 :منها الوثيقة املوجودة من واحلقائق .ابلعلوم املتعلقة وحفظ املعلومات واجلمع،

 النتائج واجلدوال والدفرت املخطوطة و اجملالت والدفاتر والكتب الرمسية للرسائل

املعلومات واالتصاالت  ستخدام وسائل تكنولوجيااب تتعلق وغريها، العمل

يف تعليم مهارة للدينية فصل احلادية عشر  يف تستطيع أن حتسن قدرة الطالب

 .الكالم ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 و. طريقة حتليل احلقائق 

 احملصولة من احلقائق مجيع إبطالع تبدأ احلقائق حتليل عملية أن وفقا ملولونج

 والوثيقة الفرد، وثيقة و امليدان، ومذكرات املقابلة، واملالحظة، مثل املصادر عدة

ميعها عمليات يف مطالعة احلقائق و ترتيبها و جتوهو  11.وغريها الرمسية، والرسم،

 ا إىل أتليف اإلفرتاض العلمي و محله إىل أن يكون خالصة أو نظرية كنتيجةهدف

                                                 

10 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 320 
11 Moleong, Metodologi..., hlm. 321 
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( يف مولونج Bogdan dan Biklenوفقا لبوغدان وبيكلني )  12 البحث.

(Moleong قاال أن )تنظيم حلقائقعمل ابلبحث الكيفي هو سعي ي حتليل احلقائق ،

لوحدة تنظ م، و جيد شيئ مهم و شيئ يتعلم، وحيسم  احلقائق، إختيار احلقائق

و حتليل احلقائق يف هذا حبث العلمي  13 شيئ أن يقص  إىل شخص اآلخر.

  12فهي أخذ النتيجة من احلقائق اخلاصة إىل البياانت العامة.. ابلطريقة اإلستقرائية

يكون  (Burhanبرهان )  ( يفMiles dan Huberman) هربمان و يلسوفقا مل

  12حتليل احلقائق أن يوضح بتلك الصورة:

 

 

 

 

 

                                                 

13 Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Surabaya: Visipress Offset, 3003), hal. 163 

 242. صاملراجع، نفس  13 
12 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1911), hal. 1 
12 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

3013), hlm. 69 

 عرض

 احلقائق

قمجع احلقائ  

 احلقائق تقليل

 /االستنتاج

 احلقائق حتقيق



21 

 

 

 :ذلك من تلك الصورة، سيوضح فيما يلي وبعد

 ( Reduksi Data)  احلقائق تقليل .1

بتدقيق  يالحظ أن ينبغي لذلك أكثر، كفاية امليدان من احلقائق حصول

 فينبغ. احلال يف يعامل أن بد ال احلقائق بتقليل مير   احلقائق حتليل .16وبتفصيل

 .البحث حسب مسائل وتنظيمها احلقائق للباحثة تقليل

 احلقائق عرض .3

( يف Miles dan Huberman) هربمان و يلسوفقا مل

ص  الرواية أو ن تقدميالكيف ب حبث يف احلقائق عرض  (Sugiyonoسوجييونو)

  11.قصصي   شكل

 (Verivikasi) احلقائق حتقيق/االستنتاج .3

( يف Miles dan Huberman) هربمان و يلسوفقا مل

 حتقيق/يعىن االستنتاج احلقائق حتليل يفة الثالث اخلطوة ،(Sugiyonoسوجييونو)

 صدقها جيرب بد أن ال فاحلقائق .البحث طول حيق ق االستنتاج فإن .احلقائق

                                                 

16 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 321 

 249 املراجع، ص.نفس  17 
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 مجع العملية يف أول منذ ابلتدقيق الباحثة تقوم البحث هذا ويف .وثبتها

منها. فلذا، ميكن االستنتاج يف حبث الكيفي أن جييب  مث االستنتاج احلقائق

 11مسائل البحث منذ أول البحث.

 ز.  تفتيش صّحة احلقائق

الصحيحة هي ال يكون الفرق بني تقرير الباحثة  قاحلقائ يف حبث الكيفي،

والجل صحة احلقائق يف هذا البحث, فتستعمل درجة  19مع احلقائق يف امليدان.

 املستعنة الصدق ودرجة .يف هذا البحث تتكون من ثالثة طرقالصدق املستعملة 

 30:وهي مولونج، يطورها طرق من طرق بثالث البحث هذا يف

 املالحظة على املثابرة .1

هي جيد اخلصائص و العناصر يف حال مناسب  املالحظة على املثابرة

 على املثابرة تكون أن وميكن   31مبسألة تُبحث و يشد د على شيئ إبسهاب.

 طول ومتواصلة دقة ومرتبة بكل ابملالحظة الباحثة قيام طريق عن املالحظة

 .البحث عملية

                                                 

 253-252. صنفس املراجع،  12 

 229-222. صنفس املراجع،  19 
30 Moleong, Metodologi..., hlm.  339 

 329. صنفس املراجع،  21 
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 التثليثي املنهج .3

 آخر شيء ابستخدام احلقائق صحة تفتيش هو التثليثي املمنهج وأما

 هذه وجتري .احلقائق على املقارنة سبيل أوىل التدقيق ألجل )غري حقائق(

 ملقارنةوا واملالحظة، املقابلة طريقة بني املقارنة داءأب البحث يف هذا الطريقة

و  املصادر، تثليثي، فهي التثليثيهناك ثالثة مناهج  .احلقائق مصادر بني

  33الوقت. تثليثي التقين، و تثليثي

 مراحل البحث. و

 و االستعداد وهي. خطوات ثالث إىل تنقسم خبطوات البحث هذا جيري

 :يلي كما الشرح وأييت. الكتابة و األداء

 االستعداد .1

 إىل مقدمة مالحظة الباحثة تالحظ البحث ألداء الباحثة تبدأ أن قبل

 تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف العربية اللغة تعليم

 البحث موضوع فتقدم املسحية الدراسة هذه الباحثة تؤدي أن وبعد .أجونج

 تولونج احلكومية اإلسالمية ابجلامعة لعربيةا اللغة تعليم قسم إىل مسائلها و

                                                 

33 Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 312 
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 رسالة الباحثة تسأل العربية اللغة تعليم قسم رئيس موافقة وبعد. أجونج

 اإلسالمية ابجلامعة التعليمة والعلوم الرتبية كلية من البحث ألداء االستئذان

 .أجونج تولونج احلكومية

 البحث أداء .3

 إىل البحث ألداء العلمي لبحثا خطة و االستئذان رسالة الباحثة تعطي

 رئيس فأذن. املدرسة رئيس إىل الرسالة يعطي و اإلدارة مسؤول رئيس

 للمنهج الرئيس مبساعد الستشارة الباحثة توجه و البحث ألداء املدرسة

 ابإلرشادات والوثيقة واملالحظة ابملقابلة احلقائق الباحثة فتجمع. الدراسي

 ظة،حاملال على ابملثابرة احلقائق صحة تفتشو . والوثيقة واملالحظة للمقابلة

 البحث نتهاءا وبعد. النظرية و الباحث و قالطر  و ابملصادر التثليثي واملنهج

 .املدرسة من البحث أداء متام على البيان رسالة الباحثة تسأل امليدان، يف

 الكتابة .3

 امساخل بابال إىل األول بابال منذ العلمي البحث كتابة الباحثة تستمر

 الباحثة فتسجل املشرف تفتيش و الكتابة نتهاءا وبعد املشرف إبرشاد

 . العلمي للبحث املناقشة يف لالشرتاك نفسها

 


