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 الثالث الباب

 البحث منهج

 

 البحث دخلم  .أ

األهداف املرجوة ولنيل املعلومات العملية يف هذا البحث،  للحصول على 

 استخدمت الباحثة املناهج املتعلقة مبوضوع حبثها، وتفصيله ما يلي:

 البحث نوعية .1

 و األفعال يف املزيدات تعليم مشكالتمبعرفة عن   بحثيهدف هذا ال   

 تاونج احلكمة ارد مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين الفصل طالبات معاهنا

 دار مبعهد اسسا يكون الذي الصحيح تعليم كيفية ملعرفة و للبنات ساري

 البحث وجود الكيفية الوصفية الدراسة نوع من الباحثة استخدام فلذالك. احلكمة

 حىت بوجودها معروف الباحثة حضورو  املشاركني كمراقب يتصرف حلالةا هذه يف

 .بالعام معروفا و مفتوحا املعلومات او املوضوع حسب الباحثة

 عن املظاهر اكتشاف إىل يهدف الذي البحث هو الكيفي البحث   

 من احلقائق مجع بوسيلة الطبيعي باخلطاب ومناسب وشاملي واقعي صادق طريق
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رى بغدان و وي 1.نفسها الرئيسية البحث بأدوات مباشر كمصدر الطبيعية اخللفية

تيلور يف كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية هي إجراءات البحث اليت حتتاج إىل 

بة أو الشفهية الصادرة من سلوك املرء احلقائق الوصفية على صورة األقوال املكتو 

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

هبذه الطريقة جيب أن تكون الباحثة قادرة على  3حتدث يف البيئات الطبيعية.

 4اها.إظهار العالقة بني األحداث ومعن

-deskritip ) الكيفيم الوصفّي هو التصميفوأما تصميم هذا البحث    

kualitatif)  رأى سومادي سوريابراتا أن البحث الوصفي هو املدخل الذي يتّم .

عن طريق احلّس بطريقة منظمة واقعية وصادقة عن املظاهر وصفات اجملتمع أو 

و البحث الوصفي هو البحث الذي يسعى إىل التصوير و التعبري  5الدائرة املعينة.

و املظاهريّة هي البحث يف املظاهر و  6عن حل املسائل اعتمادا على احلقائق.

 معناها احملتوى ىف األفراد.

 

                                                           
1 Ahmad  Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis,( Tulungagung: P3M, 2006), h. 40 
2 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 3 
3 Tatag Yuli Eko Siswono, Penelitian Pendidikan Matematika, (Surabaya: UNESA 

University Press, 2010), h. 102 
4 Syamsudin AR dan Vismaia S. Damaianti, Metode Peneitian Pendidikan Bahasa, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 74 
5 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 

h. 18 
6 Cholid Narbuko, dkk, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara.2003), h. 144 
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 الباحثة حضور   .ب

 كاملخّططة الباحثة تكون. األمثل النحو على امليدان ىف الباحثة حضور حيتاج 

 وفقا 7.العلمي البحث لكتابة وكذالك وتفسريها وحتليلها احلقائق وجلمع, واملنّفدة

 او عملية عن والكشف للمالحظة البحث مكان ىف تفسها الباحثة حتضر الرأي هلذا

 ىف فعليا اشرتاكا الباحثة وتشرتك .وحتليلها كتابتها مث طبيعيا جريا جتري معلومات

 مع التعامل ىف الباحثة لتسهيل ذلك و. امليدنية احلقائق جلمع البحث ميدان

. أتشطتهم ومالحظة البحث  مكان احوال مساهدة على القدرة مع املبحوثني

 مثل الكتابة ادوات الباحثة فتستفيد, البحث ميدان ىف احلقائق مجع على وللمساعدة

   .احلقائق لكتابة كأدوات والكراسات القلم

 البحث مكان   .ج

 نجتاو  احلكمة دار العصرى معهد ىف هو البحث هذا ىف املختار البحث مكان 

 البحث ألداء مكانا لتكون املدرسة هذه الباحثة اختبار وقع. اجونج تولونج ساري

 : وهي رئيسية بأسباب

 تعليم عملية فيها جتري الىت اجونج تولونج ىف املدارس احدى املدرسة هده ان .1

 .يةميته ىف العربية اعمال و الصرف

                                                           
7 Moleong, Metodologi…., h. 168 
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 املنهج فيها جتري الىت اجونج تولونج ىف املدارس احدى املدرسة هده ان .2

 .االسالمية املعلمني بكلية كالكومنور

 .واحد املسكن ىف والدنية احلكومة املنهج فيها جتري املدرسة هذه ان .3

 الحقائقصادر م   .د

 نوعان احلقائق فمصادر 8.احلقائق منه حيصل موضوع هي احلقائق مبصادر واملراد 

 الرئيسية احلقائق مصادرف. يةالثنائ احلقائق مصادر و الرئيسية احلقائق مصادر ومها

 يةالثنائ احلقائق مصادر اما 9.مباشر بطريق عنه البحوث من احملصولة احلقائق هي

 ومصادر 10.مباشر غري بطريق عنه املبحوث من الباحثة حتصلها اليت احلقائق فهي

 : هنا مقصودة احلقائق

 الرئيسية احلقائق مصادر .1

 .املدرسة هذه ىف كاملسؤول وهو, احلكمة دار رىالعص معهد مدير .أ

 احلكمة دار العصرى معهد الدروس قسم رئيس  .ب

 احلكمة دار العصرى معهد الدراسى املنهج قسم رئيس .ج

 الثاين للصف الصرف مادة املدرسة .د

 احلكمة دار العصرى معهد ىف د و ج الثاين للصف الطالبات .ه

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

Cipta, 2010), h. 172 
9 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 54 
10 Ibid., h. 55 
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 ةالثُنائي احلقائق مصادر .2

 احلكمة دار العصرى معهد ىف الوسائل .أ

 احلكمة دار العصرى معهد ىف اجلارية األنشطة  .ب

 الوثيقة  .ت

 ىف و. احلقائق  به يلصق مكان على دليل إذن احلقائق مصادر وتكون 

 املدرسني من اى مباشرة مصادرها من احلقائق الكتابة مجعت املناسبة هذه

 شكل على أيضا الكتابة فجهزهتا .واملقابلة املالحظة طريق عن والطالبات

 الوثيقة مثل املكتوبة املصادر الكتابة فتستعمل احلقائق تكثري وألجل. حتريريّ 

 .الكوجودة

 حقائقجمع ال طرقة .2

 هذا أداء ويف 11.احلقائق لنيل املستوى و النظامي اإلجراء هو اخلقائق مجع 

 مشكالت عن احلقائق جلمع مناسبة طرق ثالثة الباحثة استخدمت العلمي البحث

 : يلي كما فهي. الصرف تعليم

 

 

                                                           
11 Muhammad Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h .211 
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 باملشاركة املالحظة .１

عند ناسوتييان هي فرق من مجع العلوم. أما عند  ملالحظة

ظة متكن الباحثة ان تتعلم عن األخالق و مارشال املالحظة هي باملالح

رأى سنافيه فيصل, تنقسم املالحظة على ثالثة اقسام هي معنه. 

 12املالحظة باملشاركة, واملالحظة باجلر او بالسّر, واملالحظة التنظيم.

و هادى, املالحظة باملشاركة هي مشاهدة ل سوتريسناكما ق

واما الصنّاعة املالحظة, هي  13وتدوين املظاهر املبحوثة مسجال منتظمة.

 14مالحظة وتسجيلة بنظام خاص على ما ظهر على موضوع البحث.

وهذه الطريقة تستعمل للوصفى عن بياتات موضوع البحث املشهودة 

مباسرة للبحث لكي حصول البانات عن حالة املدرسة وجحم الصف 

وغريها من االمر الذى يناسب مبوضوع البحث. واداوة  وواسيلة

 املستعملة هنا ارسادات للمالحظة.

و أنشطته اليت  عمليةوالباحثة تالحظ موضوع البحث وتشاهد 

تشرتك الباحثة و تعيش مع موضوع البحث ىف أنشطته   جتري يف املعهد.

طول البحث ألجل فهم املظاهر واحلوادث وكذالك احلقائق املرجوة. 

                                                           
12 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 310 
13 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : YPFP UGM, 1987), h. 136 
14 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta : TERAS.2009), h. 58 
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ىف ويقع هذا العمال  واألدوات املستعملة هنا إرشادات للمالحظة. 

 .تولونج أكونجونج ساري معهد دار احلكمة تا

 ةملقابلة املتعمقا .２

املقابلة إحدى الطرق للحصول على مجع احلقائق بوسيلة احملادثة 

  15واحمللورة مع موضوع البحث. وهذه الطريقة تقع بني السائل واجمليب.

قابلة هي شكل من أشكال االتصال بني الشخصني, تنطوي على فإن امل

املعلومات من الشخص االخر بتقدمي  الشخص الذي يريد احلصول على 

املدرسة الصرف.   .1و تقابل الباحثة هي :  16املعينة. األسئلة باألغراض

 فصل يف الطالبات من احد. 3. اإلسالمية املعلمات بكلية مدير .2

 .الثاين

 الوثيقة .３

دة املكتوبة أو فيليم احلقائق. و معىن الوثيقة ىف هي كل املا

الصور,  (جلمع أو عطاء الربهان أو البيناتس األندونيسي : االقامو 

, و اجلمع وحفظ املعلومات )النقل, قطعات اجلريدة واملراجع األخرى

                                                           
15 Mardalis, Metodole Penelitian : suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi 

Aksara,1999), h. 64 
16 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Linnya,(Bandung : Rosda, 2004), h. 180 
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واحلقائق املوجودة من الوثيقة منها: الكتب و جدوال   17املتعلقة بالعلوم.

األنشطة وغريها اليت تتعلق بتعليم الصرف مبعهد دار احلكمة تاونج 

اليت تستخدمها الباحثة عند مجع  واألدواتساري تولونج أجونج. 

 اإلرشادات للمالحظة واملقابلة والوثقة.  احلقائق هي الباحثة نفسها و

الرمسية. وثيقة  الوثيقة قسمان, مها الوثيقة الشخصية والوثيقة

ظة او االنشاء من شخص الذى يكتب عن عمله, و حالشخصية هي املل

امللحوظة غري عن واما وثيقة الرمسية يعىن   18وعن اعتقاده.وعن حربته, 

موضع البحث, مثال اجملالت والنشرة واجلريدة وغري ذالك. وىف هذا 

البحث, ستجمع الباحثة على وثيقة الرمسية كالدفاتر واجملالت 

واملخطوطة والدفرت النتائج واجلدوال االعمل الطالب وغريها. وجتمع 

 الوثيقة الشخصية كامللحوظة او االنشاء من شخص الذى يكتب ايضا 

عن عمله, وعن حربته, وعن اعتقاده وغري ذالك. والبد ان يهتّم كل 

املراجعة مهمة. الواجب باملراجعة العملية ىف األطالع على هذه 

 واألدوات املستعملة هي ارشادات للوثيقة.

 قائقاحل حتليل طريقة  .3

                                                           
17 Ananda Santoso dan S. Prayitno, Kamus lengkap Bahasa Indonesia unuk SLTP,SMU, 

dan Umum,( Surabaya: Kartika, 1995), h. 66 
18 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian……,h. 217 
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 وهبريمني ميلس ملنهج تبعا البيانات حتليل يف الباحثة قامت 

(Miles dan  Huberman) حتليل يف األنشطة أن رأيا أهنما حيث 

 طبقات كل يف مستمرة تفاعلية تستخدم الكيفية بالطريقة البيانات

 اليت قائقاحل حتليل طريقةفال .وتسأم البيانات تكمل حىت البحث

  :هي الباحثة استخدمتها

  (Data Reduction) تقليل احلقائق .１

كال التحليل الذي يقلل احلقائق و يفصلها أشإن تقليل احلقائق أحد 

ويوّجهها ويطرحها اليت غري مهمة وينظمها تنظيما جيدا حىت يستطيع أن 

فينبغي للباحثة تقليل احلقائق و تنظيمها  19تؤخذ نتائجها األخرية.

 حسب مسائل البحث.

  (Data Display) احلقائق عرض .２

هو جمموعة من املعلومات املنظمة اليت ميكن أن يؤخذ عنها  

ق اجملموعة فيمكن للباحثة تقدمي احلقائ  20االستنتاج واختبار اإلجراءات.

 بعد تقليلها ألجل معرفة التصور عن نتائج البحث احملصولة. 

 

                                                           
19 Mathew B. Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992) h. 16 
20 Satori dan Komariah, metodologi Penelitian…,h. 39 
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 (Verification)االستنتاج, حتقيق احلقائق  .３

 Miles dan) وهبريمني ميلس ملنهج الثالثة اخلطة هو

Huberman .)يكن مل اخرتاعا الكيفي البحث يف االستنباط ويكون 

 يف املسألة حتديد يف ألسئلةا إلجابة الباحثة فتستخدمه. قبل من موجودا

 الثاين الفصل طالبات معاهنا و األفعال يف املزيدات تعليم مشكالت

 العام للبنات ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية

  م 2017-201۲: الدراسي

 تفتيش صحة احلقائق .4

 ا البحث , فتستخدم درجة الصدق وو ألجل حفظ صحة احلقائق ىف هذ

من الطرائق  نيقطريبالظبط. وكانت درجة الصدق املستعملة ىف هذا البحث 

 الىت يطورها مولونج, وهي املنهج التثليثي و تفتيش الرفاق الباحثني. 

 املنهج التثليثي .１

و أما املنهج التثليثي هو تفتيش صحة احلقائق باستخدام شئ آخر 

وجتري هذه الطريقة  21.ألجل التدقيق أو على سبيل املقارنة على احلقائق

يف هذا البحث بأداء املقارنة بني طريقة املقابلة واملالحظة, واملقارنة بني 

وهذا هو الطريقة األكثر شيوعا ىف البحث الكيفى. مصادر احلقائق. 
                                                           

21 Gunawan, Metode Penelitian kualitatif :Teori dan ppraktek,Jakarta: Bumi 
Aksara,2013),h.  175 
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اخذ استنتاجات موثوقة حيث ليست فقط من املنهج التثلثي ميكن  وهبذا

. والغرض من املنهج التثليثى منظور واحد حبيث من مزيد قبول البيانات

عن احلقيقة حول بعض الظواهر, ولكن بدال من ذلك ليس للبجث 

حنو ما مت مجعة. ومع املنهج التثليثى يزيد تعزيز  على حتسني فهم الباحثة

  22, وذالك باملقارنة مع مدخل واحد.احلقائقالقوة من 

 تفتيش الرفاق الباحثني .２

ض النتائج املؤقنة أو النتائج النهائية اليت یتفتيش الرفاق الباحثني بتعر

فيعطي الرفاق   23ثني.كل املناقشة مع الرفاق الباحمت حصوهلا بش

الباحثون االقرتاحات بل االنتقادات منذ أول عملية البحث إىل انتهاء  

 24كتابة العلمي.

املناقشة مع الباحثني  صحة احلقائق بأداءوهبذه الطريقة, تفتش الباحثة 

بأن تطلب الباحثة منهم املساعدة على تفتيش احلقائق اليت حصلتها 

و تقوم الباحثة هبذا كله رجاء حلصول االقرتاحات سواء من الباحثة. 

 جانب منهج البحث أو مايتعلق مبسائل البحث. 

 

                                                           
22 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung : Alfabeta cv, 2012) h. 85 
23 Ibid., h. 332 
24 Burhan Bungin, Analisis data Penelitian Kualitatif,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)h, 

60-61 


