
69 

 

 الباب الثالث

 البحث منهج

، ومكان البحث ،الباحثةحضور و  ،عن تصميم البحثربتوى الباب الثالث 

مجع احلقائق وأدواهتا و طريقة ربليل احلقائق و تفتيش صحة طريقة و  ،مصادر احلقائقو 

 البحث. ةحلادلر احلقائق و 
 

 بحثتصميم ال .أ 

اف البحث بعد أن تبحث  الباحثة عن خلفية البحث ومسائل البحث وأىد

وفوائد البحث، فتمكن أن تستخدم الباحثة البحث الكيفي يف كتابة ىذا البحث 

العلمي. حيتاج البحث الكيفي ادلالحظة و ادلقابلة و الوثيقة لشرح احلقائق يف 

 البحث.

البحث الكيفي ىو عملية البحث الذى يعمل مناسب بادلوضوع يف مكان 

تنتج الباحثة حقائق الوصفي يف  1يفي.البحث دون التالعب و تستخدم حقائق الك

                                                           
1
 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 

140. 
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األىداف من البحث الكيفي ىو تريد الباحثة أن تشرح الظواىر  2بحث الكيفي.ال

 بالوصفي.

تصميم البحث ىذا البحث ىو تشرح الباحثة عن الظواىر يف مكان 

البحث، الذى مناسبة بادلوضوع. تصميم البحث حيتوى عن التخطيط، التنفيذ و 

 اسبة بادلوضوع.التقومي الىت من

يف البحث الكيفي تشرح الباحثة حّل ادلشاكل بناء على احلقائق، ربليل 

احلقائق و تشرح احلقائق. مناسب بادلوضوع عن "استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم 

ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار للعام الدراسى 

 .م 2718/  2717

 احثةحضور الب .ب 

حضور الباحثة يف البحث الكيفي ىو ذبب الباحثة أن ربضر يف ادليدان أو 

يف مكان البحث. دور الباحثة يف البحث ىو ادلالحظة بادلشاركة. حضور الباحثة 

إىل ادلدرسة للفحصت وربليل األنشطة يف استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم 

ومية الثانية بليتار. فلذلك تنتج الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكادلفردات 

 احلقائق الكاملة يف البحث.

                                                           
2
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 93. 
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 مكان البحث .ج 

مكان البحث ادلستخدم ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 

 بليتار. وأسباب الباحثة أن زبتار ىذه ادلدرسة دلكن البحث ىو:

 تعليم ادلفردات.ادلرافق فيها كاملة، ادلرافق يساعد يف تدريس الطالب يف  .1

 كان بعض البيئة الطبيعية الىت تستطيع إلستخدام يف التدريس. .2

 مصادر الحقائق .د 

يف البحث الكيفي ىو ادلخرب من الشخص الذي يعطى  مصادر احلقائق

تشمل احلقائق ادلقابلة، والكتب، والصورة، والوثيقة  3اإلخبار على الباحثة.

 وادلالحظة يف مكان البحث.

 بحث ىي:مصادر حقائق ال

مصادر الشخص أو ادلصادر االوىل ىي تصيَت الشخص على ادلخرب  .1

الذي يعرف عن استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات بواضحا 

وتفصيال. مصادر احلقائق ىذا البحث من مدرس اللغة العربية والطالب 

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار.

                                                           
3
 Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2005), hlm. 63. 
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الثانوى ىي الوثائق عن البحث لتنتج  توبة أو ادلصادرادلصادر ادلك .2

احلقائق ادلمتاز و االحسن. لتقوي النتائج من احلقائق الشخص أو 

احلقائق االوىل. مصادر احلقائق ىذا البحث ىي من مكان البحث و 

احوال عن البحث، مثالو الكتب و الوثائق احملفوظات الذى يصنع 

 مدرس اللغة العربية.

  دواتهاوأ الحقائق جمع طريقة .ه 

وإن مجع احلقائق ىي عملية لوجود احلقائق الرئيسي احلاجات البحث. وكان 

مجع احلقائق ىي اخلطوة ادلهّمة احملصولة يف ادلنهج العملية، الّن يف عددىا كّل 

احلقائق اجملموعة مستعملة ااّل البحث االكتشافية، الجراء الفرض ادلرموز. واحلقائق 

ذبهيز احلقائق ومجع احلقائق من عملية  4حيحا يفي استعماذلا.اجملموعة الزم ص

و يف . ةالرئيسية. مجع احلقائق ىو اإلجراء النظامي و ادلستوي لنيل احلقائق احملتاج

. ةفالبد من استعمال الطرق ادلناسبة خبصائص البحث اجلاري ،عملية مجع احلقائق

درسة ادلتوسطة اإلسالمية ولذلك، لنيل احلقائق الكثَتة حضرت الباحثة يف ادل

 طرقثالثة  ت الباحثةمخدواست احلكومية الثانية بليتار كمكان البحث العلمي ادلقرر.

                                                           
4
 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian ..., hlm. 28 
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كما   ىياستخدم األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات. و عن  مناسبة جلمع احلقائق

 :يلي

 الحظةادل .1

ادلالحظة ىي أسلوب يستخدم من قبل البشر الكتساب اخلربة وادلعرفة 

طريقة ادلشاىدة ىي الطريقة ادلستعملة عن  وساس ما رأيت و مسعت. على أ

عند  الحظةادل طريقة 5طريق القيام بادلالحظة )ادلراقبة( بكل دقة مع كتابة منظمة.

و  ادلالحظة  بوسيلةق اجلاري مع احلقائادلستعملة جل تدااأل خالد ناربوقا ىي

ىي طريقة جلمع احلقائق  ادلشاىدة  6ظم.طريق منعن  و ادلظاىر ادلبحوثةكتاب

اليت تستعمل ادلراقبة على إعًتاض البحث اليت تعمل مباشرة. أي ألة مجع احلقائق 

   7اليت تستعمل كثَتا لقياس السلوك أو عملية النشاطة يف حال حقيقي أو حميط.

تالحظ الباحثة عن أحوال و أنشطة موضوع البحث يف ميدان البحث 

سالمية احلكومية الثانية بليتار و تشًتك معو لفهم وىو يف ادلدرسة ادلتوسطة اإل

الظواىر واحلوادث ولنيل احلقائق احملتاجة. ومع ذلك تقابل الباحثة بو و تشعر 

 بسروره أو حزنو و تشًتك يف أعمالو.
                                                           

5
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bina  Aksara, 1986), 

hlm.  24 
6
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hlm. 70 
7
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58 
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 ادلقابلة .2

بوسيلة االسئلة و  نظرلتبادل االخبار و ال شخصُتإن ادلقابلة ىي لقاء 

ادلعٌت يف االحوال ادلعينة. قال أركونط ادلقابلة اليت ، حىت ميكن ان تنظر ةبجو األ

نات عن اجمليب. و ادلقابلة تسمي هبا صحفية ىي احلوار بُت السائل لنيل البيا

ها الباحثة لتقومي عن االحوال الشخص، كمثل حبث البيانات عن ادلتغَت مخدتست

 8خلفية التالميذ، والوالد و ادلعلم و السلوك عن شئي.

تسمى كثَتا بادلقابلة أو احلوار الشفهي أي احلوار  احملاورة كانتطريقة  

اجلاري بُت السائل )اخلاطب( و ادلسؤول )ادلخاطب( ألجل احلصول على 

   9ادلعلومات منو ) ادلسؤول(.

 ،ادلقابلة احلرة ادلوجهة تخدمالبيان السابق أن الباحثة تس  علىو بناء 

دبسائل البحث مع التمسك ادلتعلقة  حرية يف تقدمي األسئلةلباحثة اكانت حيث  

بإرشادات ادلقابلة. و ذبري ادلقابلة يف ىذا البحث عن طريق التساؤل إىل رئيس 

و ادلدرسُت و الطالب و ادلوظفُت ادلتعلق بو يف ادلدرسة ادلتوسطة ادلدرسة 

لتدقيق ادلعلومات احملصولة من طريقة مجع  ىذه و ،اإلسالمية احلكومية بليتار

 مااحلقائق عن استخد قصدا إىل نيلادلقابلة  ىذه األخرى. تستعملاحلقائق 
                                                           

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ..., hlm. 155 

9
 Ibid..., hlm. 145  
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تستوى يف الشروط للحصول على أىداف التعلم، والعوامل  األلعاب اللغوية اليت

يف استخدام األلعاب اللغوية كالوسلية التعليمية لتعليم حفظ ادلفردات  والداعمة

ادلدرسة ادلتوسطة وللحصول على احلقائق ادلتعلقة بالتاريخ عن تأسيس يف 

  اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار.

 ةيقالوث .3

ىي الطريقة ادلستعملة جلمع احلقائق عن طريق ة يقكانت طريقة الوث

و الوثائق األخرى. و يناسب ذلك برأي سوىارسيمي "أن  ،و الكتب ،ادلذكرات

( أي األشياء ادلكتوبة.  و عند dokumenقة مشتقة من لفظ "وثق" )ائالوث

و  ،يراقب الباحثة و تفتش األشياء ادلكتوبة مثل الكتب ،استعمال ىذه الطريقة

و  ،و جدول األعمال ،و مذكرات ادلشاورة ،و النظام ،و الوثيقة ،اجملالت

اجلمع أو عطاء الربىان أو  ندونيسي ىومعٌت الوثيقة يف القاموس اإل و 17غَتىا".

و  ،و اجلمع ،راجع األخرى(و ادل ،قطعات اجلريدة ،النقل ،نات )الصوراالبي

 11حفظ ادلعلومات ادلتعلقة بالعلوم.

                                                           
10

 Ibid..., hlm. 147 
11

 Ananda Santoso dan  S. Priyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU 

dan Umum,(Surabaya: Kartika, 1995), hlm. 66 
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دة من الوثيقة منها الرسائل الرمسية والكتب و كتاب دليل واحلقائق ادلوجو 

عن  أحوال ادلدرسة و تصميم التعليم و الصورة وجدول أنشطة التعليم وغَتىا 

درسة ادلتوسطة ادلفردات بادل دام األلعاب اللغوية يف تعليماستخبتعلق اليت ت

 . اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار

 طريقة تحليل الحقائق .و 

اخلطوة بعد مجع احلقائق ىو ربليل احلقائق. ربليل احلقائق ىو جهد أن زبتار 

احلقائق. وذبد الباحثة احلقائق ادلهمة لفهم البحث. أىداف ربليل احلقائق اعطاء 

شاكل و يظهر التضام بُت الظواىر يف معٌت احلقائق الذى يفيد ادلستخدمة حلل ادل

 12تاج. تستخدم الباحثة ربليل البحث الكيفي ىو:البحث ويصنع اإلستن

  (data reduction)  تقليل احلقائق .1

كانت احلقائق يف   13تقليل احلقائق ىي عملية اختيار احلقائق ادلهمة.

احثة مكان البحث كثَتة، فلذلك تكتب الباحثة دبحًتس وتفصيل. إذا عملت الب

طول الوقت يف مكان البحث، فتحصل احلقائق الكثَتة والكميلة. تعمل الباحثة 

ربليل احلقائق بتقليل احلقائق. تقليل احلقائق ىي ربفن الباحثة من احلقائق، 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247. 
13

 M. Iqbal Hasan, Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 29. 
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وزبتار احلقائق ادلهمة، وتركز احلقائق حىت تناسب بادلوضوع والتصميم. يعطى 

 للباحثة يف مجع احلقائق. تقليل احلقائق صور الفكري بواضحا. يسهيل

  (data display)  عرض احلقائق .2

بعد تقليل احلقائق، اخلطوة الثانية ىي عرض احلقائق. يف البحث 

ادلختصر والسحابة والىت التضام بُت  الكيفي، كان عرض احلقائق بالوصفي

ادلقولة واألخر. يف البحث الكيفي اكثر عرض احلقائق بالنصوص القصة. 

ض احلقائق ىي تسهيل الباحثة لفهم الظواىر، وتصميم األىداف من عر 

 14اخلطوات الىت بعده.

تعمل عرض احلقائق لتختار احلقائق من تقليل احلقائق دبنظمة وترتبها 

بالنصوص القصة حىت أن ربصل االستنتاج. نظمت احلقائق و أن تشرحها 

 15بالنصوص القصة ادلفيدة.

 (conclusion drawing) اإلستنتاج/ربقيق احلقائق .3

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ..., hlm. 252. 
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 249. 
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األنشطة يف خطوة اإلستنتاج اعطاء اخلالصة عن احلقائق. اإلستنتاج ىو 

عملية النقل النواة عن عرض احلقائق الذي ينظم باجلملة ادلفيدة أو الرمز القصَت 

 16و ادلتضام، ولكنو حيتوى على الفهم الواسع.

اخلالصة ىذا البحث ىو النتائج اجلديدة. نتائجو وصفي أو فكري عن 

وع الضبايب، ربصل الباحثة ادلوضوع الواضح بعد اخلالصة. إذا كان النتائج ادلوض

من اإلستنتاج ضعيفا، فيجب التحقيق. التحقيق ىو اختبار ادلناسبة والقوي 

ويناسبة ادلعٌت يف احلقائق. األىداف من التحقيق ىو تقارن نتائج احلقائق يف 

يفي دمكن أن ذبيب الباحثة البحث و مناقشة بالزمالء. اإلستنتاج يف البحث الك

 17عن مسائل البحث.

 تفتيش صحة الحقائق .ز 

لتعيُت صحة احلقائق، فيحتاج إىل الطريقة تفتيشها الدقيق تكون نتائج 

 :التاليةالبحث مضمونة و موثوقة من كل وجوه. و تستعمل الباحثة العلمى الطريقة 

 الباحثة ضورسبديد ح .1

 ألجل نيل احلقائقو . ة رئيسيةكانت الباحثة يف البحث الكيفي تصَت أدا

ادلوثوقة والصحيحة، فال يكون عمل الباحثة مقتصرا على حصول احلقائق، 
                                                           

16
 Siswano, Mengajar dan Menulis, (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hlm. 29. 

17
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ..., hlm. 252-253. 
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أن ربضر إىل ميدان البحث طويال. وذلك ألجل اكتشاف القيام  ولكن جيب

و كان وقت احلضوة يقضي أوقاتا بُت  18.بالتباين  ادلمكن عن احلقائق احملصولة

 ا الستكمال احلقائق ادلطلوبة.أسبوعُت مث يزاد اسبوعا واحد

 التحقيق أو التحسُت .2

احلقائق  ادلراد بالتحقيق أو التحسُت ىنا طريقة النظر الدقيق على صحة

 19بالستفادة األشياء خارج تلك احلقائق احملصولة قصدا إىل تقتيشها أو مقارهنا.

تستخدم الباحثة ىذه الطريقة أول مرة حنو، ومصادر احلقائق. قارنت 

ة وتفتيش مرة أخرة ادلعلومات احملصولة من طريق مجيع احلقائق ادلختلفة. مث الباحث

قارنت احلقائق احملصولة من ادلالحظة باحلقائق احملصولة ادلقابلة، وكذلك بالوثيقة 

ادلتعلقة هبا. مث يستخدم الباحثة ىذه الطريقة ثانيا حنو النظريات توظيحا وتوكيدا 

 لتلك ادلقارنة.

 لباحثُتالرفاق اتفتيش  .3

الرفاق الباحثُت بتعريض النتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية اليت مت  تفتيش و

فيعطى الرفاق الباحثون  27حصوذلا بشكل ادلناقشة مع الرفاق الباحثُت.

                                                           
18

 Moleong, Metodologi Penelitian ..., hlm. 327-328 
19

 Ibid..., hlm. 178 
20

 Ibid ..., hlm. 332 
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االقًتاحات بل االنتقادات منذ أول عملية البحث إىل إنتهاء كتابة البحث 

  21.العلمي

ة احلقائق بأداء ادلناقشة مع الباحثُت وهبذه الطريقة، تفتيش الباحثة صح

بأن تطلب الباحثة منهم ادلساعدة على تفتيش احلقائق اليت حصلتها الباحثة. 

الباحثة هبذا كلو رجاء حلصول االقًتاحات سواء من جانب منهج البحث  موتقو 

  أو ما يتعلق دبسائل البحث.

 (Triangulasi) ادلنهج التثليثي  .4

م استخدباتفتيش صحة احلقائق  فهو( Triangulasiادلنهج التثليثي ) أماو 

يهدف   22احلقائق. ُتب ةقارنادل )غَت حقائق( ألجل التدقيق أو ألجل خرآشيء 

ىذا إىل أن تكون احلقائق احملصولة ال ترى من وجو واحد بل بأوجو كثَتة حىت 

رغم أن ىناك كثَت من الطرق يف تفتيش صحة يتمكن من قبول صحتها.  

، اال أن الباحثة تستعمل نوعُت من ادلنهج التثليثيسيلة ىذه الطريقة احلقائق بو 

 ومها:

 

                                                           
21

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 

hlm 60-61 
22

 Moleong, Metodologi Penelitian ..., hlm. 330 
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 بادلصدر ادلنهج التثليثي (أ 

احملصولة  تفتيش صحة احلقائق ادلقارنة و ادلنهج التثليثى بادلصدر ىو

( أن 1) حنو زمان و آلة خمتلفة عند البحث. و ميكن الوصول إليو كما يلي:

من ادلالحظة واحلقائق احملصولة من  حملصولةتقارن الباحثة بُت احلقائق ا

( 3( أن تقارن الباحثة بُت ما قيل أمام اجملتمع و ما قيل منفردا )2ادلقابلة )

(  4أن تقارن الباحثة بُت ما قيل عن حال البحث و ما قيل طول الوقت )

أن تقارن الباحثة بُت احلال أو منظور الشخص بكل األراء و ادلنظور مثل 

( أن تقارن بُت نتائج ادلقابلة و 5ة و الغٍت و ادلوظف احلكومي )بُت الرعي

 23حمتوى الوثائق ادلتعلق هبا.

 ةقيادلنهج التثليثى بالطر   (ب 

ميكن للباحثة أن تقوم جبمع احلقائق ادلتساوية ولكنها باستعمال  

( تفتيش 1تتكون من اسًتاتيجيتُت. ومها: ) 24.األسالب أو الطرق ادلختلفة

( تفتيش صحة مصادر 2حملصولة بأنواع طرق مجع احلقائق )صحة احلقائق ا

 25احلقائق بالطريقة ادلتساوية.

                                                           
23

 Ibid ., hlm. 331 
24

 Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), hlm. 134 
25

 Moleong, Metodologi Penelitian ..., hlm. 331 
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 البحث مرحلةح. 

جيري ىذا البحث خبطوات تنقسم إىل ثالث خطوات. وىي االستعداد و 

 الشرح كما يلي:  األداء و الكتابة. ويأيت

 االستعداد .1

ة مقدمة إىل قبل أن تبدأ الباحثة ألداء البحث تالحظ الباحثة مالحظ

تعليم ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بليتار. وترى 

الباحثة أن ىناك بعض ادلشكالت يف تعليم ادلفردات فتقابل الباحثة بعض 

ادلدّرسُت مقابلة مقدمة. وبعد أن تؤدي الباحثة ىذه الدراسة ادلسحية فتقدم 

ليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية موضوع البحث و مسائلها إىل قسم تع

احلكومية تولونج أجونج. وبعد موافقة رئيس قسم تعليم اللغة العربية تسأل 

باجلامعة  الباحثة رسالة االستئذان ألداء البحث من كلية الًتبية والعلوم التعليمية

 اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

 أداء البحث .2

ن و خطة البحث العلمي ألداء البحث إىل تعطي الباحثة رسالة االستئذا

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

ألداء البحث و توجو الباحثة الستشارة دبساعدة الرئيس للمنهج الدراسي. 
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فتجمع الباحثة احلقائق بادلقابلة وادلالحظة والوثيقة باإلرشادات للمقابلة 

الوثيقة. وتفتيش صحة احلقائق بادلثابرة على ادلالحظة، وادلنهج وادلالحظة و 

رفاقها الباحثُت لتفتيش التثليثي بادلصادر و الطرق. مث تسأل الباحثة إىل بعض 

صحة احلقائق بطريقة ادلناقشة و إعطاء اإلقًتاحات. وبعد انتهاء البحث يف 

 ث من ادلدرسة.ادليدان، تسأل الباحثة رسالة البيان على سبام أداء البح

 الكتابة .3

تستمر الباحثة كتابة البحث العلمي منذ الباب األوىل إىل الباب اخلامس 

بإرشاد ادلشرف وبعد انتهاء الكتابة و تفتيش ادلشرف فتسجل الباحثة نفسها 

 لالشًتاك يف ادلناقشة للبحث العلمي.
 

 


