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 الباب الثالث

 منهج البحث

 تصيم البحث .أ 

ستخدم الباحثة ادلدخل الكيفي يف ىذا البحث وىو نظام البحث تو 

للحصول على البياانِت الوصفية من أقوال وكتاابت وطبيعات اليت تتم مراقبتها من 

 البشر.

ادلدخل الكيفي ألن تركيز ىذا البحث جبمع البياانت  ةستخدم الباحثت

وىدف الباحث مجع البياانت  26اإلجتماعية الديناميكية واإلتصال االجتماعية،

وتفهيم ادلسألة الواقعية أي احلالة االجتماعية اليت ىي يف موضع البحث حُت 

 يل البياانت.عملية البحث يف ميدان البحث بوسيلة ادلراقبة ادلباشرة وادلقابلة وحتل

الباحثة ادلدخل الكيفي ألن يستطيع أن يتبُت الظاىرة جبمع  تو اختار 

حقائق ادلقابلة أو ادلالحظة. إن ادلدخل الكيفي ال يفّضل كرب اجملتمع أو معاينة, 

إذا حقائق تكون معّمقة و و ّضحت الظاىرة تبحث, فال حتتاج لبحث ادلعاينة 

 على وصف احلقائق و ليس قدرىا.األخرى. و رّكز ىذا ادلدخل الكيفي 

                                                 
26Sugiono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 24-25. 
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ىذا البحث ىو البحث الفصفي و ىو البحث لوصف أو لتصوير 

و احلقائق اجملموعة يف البحث  27الظاىرات,  إما الظاىرة الطبيعية أو الصناعية.

الوصفي ىي الكلمات و الصور ليست من األرقام. و مجعت احلقائق  كاحلقائق 

 28ئق لوصف تقدمي احلقائق.احلقاىذا البحث شاىد الرئيسية. يف 

ألن احلقائق تكون من الكلمات, ففي تقدميها تصف الباحثة و تصّور عن 

درسة ادلتوسطة دلاب(  Behavioristic) يف تعليم اللغة العربية بنظرية السلوكية علمم دور

 دورىذا البحث جتتهد الباحثة لتعريف  يف. و كاديرياحلكومية التاين  اإلسالمية 

 (.Behavioristic) يف التعليم اللغة العربية بنظرية السلوكية معلم

 ةحثاحضور الب .ب 

يف ىذا البحث الكيفي, كانت الباحثة كأدواة البحث و عاملها تعُّت  

مركز البحث و حتتار أدوات البحث كمصادر احلقائق و حتّصل احلقائق و تقّدر 

ولذالك حضور 29وصف احلقائق و حتليلها و تفسَتىا و تستنتج ادلكتشفات.

الباحث يف ادليدان ذو أمهية ويكون حضور الباحث صرحيا ومشًتكا مباشرا. 

وحضور الباحث إىل زلل البحث ليس إال للحصول إىل مجع بياانت البحث 
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  Nana Syaodik Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), Hlm 72 
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 Sugiono hlm 71 
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Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif,( Bandung; Alfabeta, 2014). Hlm 59 
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و عاد ايل ذالك, يف اجلمع العلمي الكيفي وليكون ىذا البحث ترتيبا مرتبا.

نة مبخرب كمصادر احلقائق كي جتد احلقائق ال بّد للباحثة أن ختًتع العالقة احلس

 احلقائق الصحيحة.

 مكان البحث .ج 

مكان البحث ادلستحدم يف ىذه الباحث ىي ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية   

و اختار الباحثة ىذه ادلدرسة لتكون مكاان ألداء البحث العلمي, . كاديري الثاين

 و أسباب اختار ىذه ادلدرسة مكاان لباحث ىي:

ذلا فصل الدينّية. وىو البّد  كاديريادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثاين  يف  .1

أن يسبت يف ادلعهد ادلدرسة و أكثرىم من دائرة البعيدة من ادلدرسة و 

 يتعلم الدين اإلسالم و اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية أكثر من اخر. 

يت ممنوع قطعا ىي مدرسة ال كاديرييف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثاين   .2

 حلمل البالستك الن ادلدرسة اديوايت أىلية و قد تكون ادلدرسة احلكوية.

قريبة من مسكن الباحثة, و  كاديري يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثاين .3

الباحثة عرفت بعض ادلعلم فيها حيت يسهلها يف االجراءات البحث 

 العلمي
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 د. مصادر احلقائق

مصادر احلقائق إحدي األجزاء ادلهمة يف البحث العلمي. و أمهّية احلقائق    

عند  مبصادر احلقائقلتقضي تساعد يف حل ادلشكالت تتعلق مبركز البحث. و ادلراد 

 .30احلقائق عاري كنطا ىي ادلبحث حتصل منو

 31, فالباحثة تنقسمها إيل ثالثة, ىي : مصادر احلقائقتعريف لسهولة يف 

 الشحص .1

مصادر احلقائق اليت تعطي احلقائق ادلثل اإلجابة الشفهية بطريقة الشحص ىو 

ادلقابلة أو اإلجابة ادلكتوبة بطريقة كشف األسئلة. يف ىذه البحث , كتبت الباحثة 

اإلجابة من ادلخرب. و مصادر احلقائق . يف ىذه البحث ىي معلم الدرس اللغة 

 .كاديريكومية الثاين  العربية و الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة احل

 ادلكان .2

مصادر احلقائق وقعت البيان عن احلالة األبكام أو التحرك. ادلكان ىي 

و ادلثال من حالة األبكام ىي الغرفة و االالت و البضائع و غَت ذالك. كان 

                                                 
30

Achmad Tanzeh, metodologi penelitian praktis, ( Yogyakarta; Teras, 2011), hlm 58 
31

Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, ( jakarta: renika cipta, 

2013), hlm. 172 



06 

 

مصادر احلقائق  يف كاديري من الفصل و البناء ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثاين  

 ىذه البحث.

 طريقة مجيع احلقائق و أدواهتا  . ه

إن مجع البياانت ضروري يف البحث العلمي، ألن من ىدف األول يف 

 ةالباحث تالبحث يعٍت لتحصيل الببياانت. وجلمع البياانت ادلختلفة ادلتنوعة كان

 ادلتنوعة فيما تلى: طرقستعمل على الت

 ادلالحظة .1

اإلىتمام على احلدوث أو ادلالحظة عند دوكتور إميزير ادلاجستَت ىي    

وىي طريقة 32الظواىر ليفّسرىا وتعرّب العوامل تسّبب ويعّرف األصول اليت ترتّبها.

البحث جلمع البياانت مبالحظة أو مشاىدة احلوادث ادلعلقة ابلبحث أو دراسة 

أحوال الشيئ أو أحوال النفس بطريق الشهادة والكتابة منظمة. مباشرة كانت أو 

يف تعليم  علمم دور"تعمل الباحث هبذا ادلنهج لتحصيل البياانت غَت مباشرة. ويس

  Dلطالب الصف الثامن ( Behavioristic) اللغة العربية بنظرية السلوكية

 م."8002\8002 كاديرياحلكومية الثاين   اإلةالمية ردرةة املووةطةملاب
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Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 

hlm 38.  
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 ادلقابلة .2

شخصُت أو وىي احملادثة لتحصيل البياانت مبنهج السؤال واجلواب بُت   

مقابلة  أكثر متواجهُت ومتسانعُت عن اإلعالم االجتماعي حبسن اإلصغاء.

ابحثة مع ادلعلم دلعرفة ما الدور الذي قد فعلت ادلدرس يف تدريس اللغة العربية، 

 وزايدة ادلعرفة  اليت جيمع بينها وبُت ادلواد العربية اليت مت تدريسها من قبل .

 الواثئق .3

البياانت جبمع وحتليل الواثئق كتابة أو  ومنهج البحث لتحصيل  

معهد ويستعمل الباحث ىذا ادلنهج لتحصيل البياانت عن   33الكًتوسكوب.

 ادلعهد العصري  واألستاذات اليت تدرسن يفروضة العلوم كانيغاري كاديري

 والكتب الدراسية ودفاتر الطالب وغَتىا.

 طريقة حتليل احلقائق . و

حتليل البياانت ىو عملية حبث البياانت ابمقابلة، وادلالحظة، والواثئق   

وكانت مراقبتها منظمة. وىي عملية تعريف ادلعٌت ادلناسب للوصول إىل 

ادلعلومات الىت أرادىا الباحث ابستخدام الطريقة اإلستقرائية، وىي الطريقة 
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Nana Syaodin, MetodePenelitianPendidikan(Bandung: PT.RemajaRosdakarya, 2006), hlm 22. 
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االستاذة و اإلستنتاجية حيث يبدأ الباحث جبمع احلقائق اخلاصة يعٍت  

 34التلميذات مث استنباطها من النتيجة العامة.

و حتليل احلقائق ىو اإلجراءت ادلنتظمة لبحث ولًتتب حقائق ادلقابلة   

وكتابة ادليدانية والوثيقة بطريقة تنظيمها إىل ترتيبها وفّصلها إىل اآلحاد و قام 

  سهل لفهمها.ابلتعبُت وترتبها إىل النقش وحيتار اىم احلقائق ويستنتجها حىت

وأداء حتليل احلقائق يف البحث الكيفي من قبل دخول ادليدان، وطول يف   

"بدأ حتليل احلقائق من سبك  ( Nasution) ادليدان وبعد يف ادليدان. قال انسوتيون 

ادلشكالت وبياهنا، وقبل دخول ادليدان حىت كتابة نتيجة البحث". وقال ميليس 

(Miles )  و ىوبَتمان (Huberman )  يف سوغي يونو (Sugiyono  ،) إن نشاط يف

حتليل حقائق الكيفي قام ابدلًتابط و وقع ابستمرار حىت ملل احلقائق. ويف حليل 

 احلقائق فيو ادلراحيل، ىي تقليص احلقائق وتقدمي احلقائق وحتقيق احلقائق.

 تقليص احلقائق .1

يسية ورّكز على أىم تقليص احلقائق مبعٌت تلخيص احلقائق، واحتار احلقائق الرئ

احلقائق، وحبث ادلوضوع  وتصميمها. وىكذا كانت احلقائق التقليص ستعطى 

 الوصف الوضيع وتسهل الباحثة جلمع احلقائق التابعة، وحبثها إذا حتتاج.
                                                 

34
Nana Sudjana, TuntunanPenyusunanKaryaIlmiah (Bandung: SinarBaruAlgesindo, 

2005), hlm7. 
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 احلقائق تقدمي .2

بعد تقليص احلقائق فادلرحلة التالية ىي تقدمي احلقائق. تقدمي احلقائق ىي اذليئة يف 

. وتقدمي احلقائق يف البحث الكيفي بشكل 35ادلعومات النظامية للقارئتقدمي 

 (  Miles)أكد ميليس ادللخص، والسطر، والعالقة بُت ترتيب، وغَت ذلك. و 

أن تقدمي احلقائق يف البحث الكيفي ادلستخدام كثَتا  (  Huberman)وىوبَتمان 

 .36ابلنص احلكاية

 حتقيق احلقائق .3

 وىو (  Miles)وادلرحالة الثالثة يف حتليل احلقائق الكيفي عندا ميليس 

وىي أخد اخلالصة وحتقيق احلقائق. واخلالصة يف البحث  (  Huberman)بَتمان 

الكيفي دتكن أن جتيب مسائل البحث ودتكن أن ال جتبها، ألن ادلشكالت يف 

الصة ادلبدائية إذا تؤيّد البحث الكيفي ادلبدئية وستتقدم الباحثة يف ادليدان. اخل

  ابلدليل الصحيح ادلطابق حُت جتمع الباحثة احلقائق، فاخلالصة تكون مصداقية.
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  Syamsuddin, Metode Penelitian, hlm. 112 
36

  Sugiyono, Memahami Penelitian., hlm. 95 
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 تفويس صحة احلقائق ز. 

يف البحث الكيفي حيتاج طريقة حتقيق احلقائق لتعبُت صحة احلقائق. ويف 

البحث  أداء حتقيق احلقائق عمال ابدلعيار ادلعينة. وطريقة حتقيق احلقائق يف ىذا

 ىي جتربة مصداقّية احلقائق، تتكون من ادلالحظة الطويلة والتثليث.

 ادلالحظة الطويلة .1

وقامت الباحثة ابدلالحظة الطويلة لتحيد إعتقاد ادلبحث إىل الباحثة    

إعتقاد الباحثة إىل نفسها. وقامت الباحثة ب ادلالحظة ادلستمرة كي جتد احلقائق 

دلعمق حىت تسهل لتفرق بُت احلقائق الصحيح وغَت الكثَتة الدقائقة، والدقة وا

كان اشًتاك الباحث مهما يف البحث فال بد لو من أن حيضر إىل زلل الصحيح. او  

البحث مرة بعد مرة الىتمام أحوال زلل البحث ومراقبة مصادر البياانت وعقد 

وصال ادلقابلة مبصادر البياانت األخرى ليكون الباحث ومصادر البياانت معلقا وم

   37طيبا ومرتبا.
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Lexy J Moeng, MetodePenelitianKualitatif(Bandung: SinarBaruAlgesindo, 2005), 175. 
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 التثليث .2

أن جتربة مصداقّية احلقائق يف البحث  ( Sugiyono) سوغي يونو وعّرف 

الكيفي مبعٌت مراجعة احلقائق من بعض ادلصادر ابلطرق واألوقات ادلتنوعة. والتثليث 

 ادلستخدام ىو تثليث ادلصادر وتثليث الطرق دلراجعة احلقائق من ادلخرب.

 تثليث ادلصادر (1

تثليث ادلصادر مستطاع مبراجعة احلقائق احملصولة عن بعض 

ادلصادر. ادلصادر ادلعلقة يف ىذا البحث ىي معلم اللغة العربية وطالب 

 كاديري.  2الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية إلسالمية 

 تثليث الطرق (2

 وتثليث الطرق مستطاع مبراجعة احلقائق احملصولة إىل ادلصادر ادلماثل

بطريقة ادلتناوعة. ونتائج حقائق عن تطبيق تعليم اإلمالء يف تعليم مهارة 

الكتابة بطريقة ادلقابلة، مث تراجع صّحتها بطريقة ادلالحظة والوثيقة. إذا وجد 

  احلقائق ادلتفرقة، فتتناقس الباحثة مبخرب الوثيق لتأكيد صّحتها.
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 مراحل البحث ح .

 مراحل يف ىذا البحث ىي :

 ادلقدمة أو اعداديةمراحل  .1

ىذه ادلراحل تبدأ الباحثة جيمع الكتب أو نظرايت ادلتعلقة اب دلوضوع. و قبل 

حتديد الدراسة البحثية, أجري الباحثة قبل البحثية يف ادلوقع اليت سوف تكون 

اذلدف يف البحث. و ىذه ىذه ادلراحل ىي أيضا عملية اعداد ادلقًتحات, 

خَتا من قبل ادلشرف. يف ىذه احلالة, الباحثة احللقات الدراسية, حيت وافق أ

 تستعمل اإلنضباط الكامل, اتبع رلموعة الظروف.

و اخر, يف ىذه ادلراحل كانت الباحثة تقدم رسالة البحث و تتشاور برئيسة 

 ادلدرسة و مدرسة اللغة العربية.

 مراحل التنفيذية .2

البحوث من ادلواقع يتم ذالك من خالل مجع البياانت مراحل تتعلق الًتكيز علي 

الدراسة طريقة ادلالحظة و ادلقابلة و الواثئق. أجري الباحثة نفسو مع التوجو 

ىذه  مباشرة إيل البحوث ادلًتمجة و زلاولة جلمع البياانت وفقا للمتطالبات.

الكاتب مجع كافة البياانت اليت مت مجعها بصورة منتظمة و   من  ادلراحل

انت بسهولة و طريقة البحث العلمي, و ذلك ألن ابلتفصيل يبحث يتم فهم البيا
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التحليالت و البياانت اليت  مت مجعها دتكن أعطاء معٍت و مغزي دتكن أن تكون 

 مفيدا يف حل مشاكل البحث.

ىذه ادلراحل ىي مرحلة األخَت من مراحل البحث من قبل الكاتب. و يتم ذالك  .3

بحوث اليت مت القيام هبا. عن طريق مجع ىذه ادلرحلة تقرير مكتوب من نتائج ال

 ستتم كتابة ىذا التقرير يف حبث العلمي.

 


