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 الباب الثالث

 منهجية البحث

حيتوي هذا الباب الثالث على مدخل الباحث و تتصميمه وحضور الباحثة 

ومكان البحث و مصادر البيانات و طريقة مجع البيانات و طريقة حتليل البيانات و 

 تفتيش صحة البيانات و خطوات البحث.

 تصميم البحث .أ 

وهي عبارة عن  إن مدخل البحث يف هذا البحث هو املدخل الكيفي,

منهج حبثي ينتج بيانات وصفية يف شكل بيانات مكتوبة أو شفهية من األشخاص 

الكيفي هو البحث الذي يهدف ايل  املراد ببحث 1وسلوك ميكن مالحظته.

ومناسب باخلطاب الطبيعي  اكتشاف املظاهر عن طريق صادق واقعي وشامل

بأدوات البحث الرئيسية  مباشراخللفية الطبيعية كمصدر  بوسيلة مجع احلقائق من

 2ا. نفسه

نوعية العالقات واألنشطة  أن مدخل الكيفي هو البحث الذي يبحث

واألحوال أو املواد مع تركيز قوي علي وصف شامل لوصف تفاصيل كل ما الذي 

                                                           
1
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مولونج أن  ويرى بغدان وتيلور يف كتاب 3.حادث أو حالة معينة حيدث علي

األقوال  البحث اليت تتاح احلقائق الوصفية على صورةالطريقة الكيفية هي إجراءات 

 وهو املدخل الذي 4.املكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك املرء املبحوثة عنها

يهتم بتأكيد التحليل ىف عملية االستنباط االستدالىل واالستقرائى وىف التحليل حنو 

 5.العالقات بني املظاهر املبحوثة مع استعمال منطق علمى عدة

 أما تصميم هذا البحث هو التصميم الوصفي. وإن البحث الوصفى هو

 البحث الذي يهدف إىل مجع املعلومات املتعلقة مباهية مظاهر بارزة، اي احوال

ورأ سوماردي سوريابراتا أن البحث الوصفي  6.املظاهر الطبيعية اثناء سري البحث

 املظاهر واقعية وصادق عناملدخال الذي يتم عن طريق احلس بطريقة منظمة  هو

 والبحث الوصفي هو البحث الذي يسعي اىل 7.وصفات اجملتمع أو الدائرة املعينة

 8.التصوير والتعبري عن حال املسائل اعتمادا عن احلقائق

يستخدم هذا البحث لإلجابة على األسئلة حول ماذا وكيف احلادث 

واإلبالغ عن النتائج كما هي. من خالل هذا البحث النوعي ، من املتوقع أن يتم 
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رفع صورة التنفيذ والواقع االجتماعي وتصورات أهداف الباحثني دون تشويهها من 

 خالل تدابري رمسية.

 حضور الباحث .ب 

 يه ةالباحث ألن ،مهم أمر النوعي البحث اهذ يف ةالباحث وجود إن

.رئيسيةال األدوات
 أو اأنفسه ةالباحث فإن البيانات، من كثرة على للحصول 9

حينما مجع البيانات من . البحث هذ يف الرئيسية األدوات هم اآلخرين مبساعدة

 بيانات جتمع كأدوات اأنفسه ةالباحث يضع اجملال، هذا يف البحث مواضيع

:يلي كما هي اما الشروطو . البحث
16

 على القدرة الشائعة اخلصائص تتضمن 

 واملعاجلة املعرفة إىل واالستناد االحتياجات، مع التكيف على والقدرة االستجابة،

 11.عادية غري ردود عن للبحث الفرص من واالستفادة والتلخيص،

 عن تتم اليت البيانات مجع يف. حيتاج قويا يف هذا احلال ةالباحث حضور فإن

 لذلك،. النشطني للمشاركني كمراقب الباحثة هنا عملت واملقابلة، املالحظة طريق

 مجعها اليت البيانات التقاط يف واجلدية ذروأن حت جيدين، ةالباحث كونت أن جيب

 .حًقا تكون حىت

                                                           
9
 ibid., hlm.13. 
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 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), hlm. 169-173. 
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 البحث مكان .ج 

يقع هذا البحث يف  12مكان البحث هو املكان الذين جيري فيه البحث.

والذي يقع يف قرية كاراع سوكو،  تارجناليك 1االسالمية احلكومية املدرسة املتوسطة 

 يعتمد اختيار املوقع على االعتبارات التالية:

 .تارجناليك الرائدة يف املدرسة املتوسطة االسالميةهذه املؤسسة هي واحدة من  .أ 

 .2113 الدراسى استخدمت هذه املؤسسة منهج .ب 

سيتم تطبيقها يف عملية  تنفيذ التدريسبإعداد يف املواد العربية ، لدى املعلم   .ج 

 التعلم.

كان الطالب يف هذه املدرسة جيدا بعضا منهم اجنازات يف أكادمييا واملسابقة  .د 

 .غري أكادمييايف اللغة العربية وغريها

وهلذه املدرسة حسن السمعة يف دائرته واملشاركة اجليد بني املعلم والطالب  .ه 

 .وموظفون فيها
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 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

Hlm. 87. 
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 مصادر البيانات .د 

 16مصادر البيانات هي املوضوع الذي يتم احلصول منه على البيانات.

  16:ينقسم مصدر البيانات إىل قسمني

البيانات األساسية، وهي البيانات اليت يتم مجعها مباشرة من قبل األشخاص  .أ 

املهتمني أو الذين يستخدمون البيانات. البيانات اليت مت احلصول عليها من 

الدراسة أخذت املعطيات من نتائج املقابالت مع خالل املقابالت. يف هذه 

 .ني باللغة العربية والحظت الصف مباشرةرسأحد املد

البيانات الثانوية، وهي البيانات اليت ال يتم مجعها مباشرة من قبل املهتمني أو  .ب 

 :الذين يستخدمون البيانات. البيانات الثانوية من هذه الدراسة هي

ة، اليت مت احلصول عليها من خالل احلصول على البيانات الشفوي (1

 .املخربين، املستجيبني املوثوق هبم، من تقنيات املقابلة

الثانوية اإلسالمية وثائق، يف شكل معلومات من حمفوظات مدرسة  (2

حول املالمح والرؤية والرسالة وكذلك برامج  احلكومية واحدة تارجناليك

 .العمل

                                                           
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Publik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 129. 
14

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2009), 

hlm.54. 
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 .بياناتاألدب، يف شكل كتب ميكن أن تكمل وتوضح ال (3

 طريقة جمع البيانات .ه 

مجع البيانات هو إجراء منهجي ومعياري للحصول على البيانات. التقنيات 

املستخدمة عادة من قبل الباحثني النوعيني للحصول على البيانات، سواء البيانات 

. بالنسبة للبحث واالستبياناألولية والثانوية هي تقنيات املراقبة؛ تقنية املقابلة 

التقنيات املستخدمة عادة هي تقنيات املالحظة واملقابلة. بدون مجع النوعي، 

 .البيانات، لن حيصل الباحث على بيانات تفي مبعايري البيانات املعمول هبا

أساليب املراقبة واملقابالت والوثائق  الباحثيف مجع البيانات، استخدم 

املشاكل  الستكشاف البيانات. للحصول على بيانات يف احلقل من أجل وصف

 :اليت تتم دراستها والرد عليها، فإن الطرق املستخدمة يف مجع البيانات هي

 الحظةامل .أ 

تنفيذ اليت هي طريقة جلمع مواد املعلومات )البيانات(  مالحظة طريقة

 منظمني للظواهر املستهدفة للمراقبة بطريق جيعل املالحظة و تسجيل

البيانات عن طريق املالحظة طريقة املالحظة هي طريقة جلمع  15املالحظة.

 املباشرة للظروف اليت حتدث يف كائن البحث.
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 76 
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املالحظة اليت يستخدمها الباحثون هي مالحظة غري املشاركة  اما طريقة

. يف مالحظةال يشارك مباشرة يف أنشطة األشخاص  الباحثون، يعين 

ور املالحظة غري املشاركة ، ال يشارك املراقب يف األنشطة ، يلعب فقط د

هذه الطريقة اليت استخدمها  16أنشطة املراقبة ، وليس املشاركة يف األنشطة.

إلعداد تنفيذ التدريس الباحث ملراقبة وتسجيل مباشرة كيفية عملية التعلم 

يف تعلم اللغة العربية ، ووسائل اإلعالم املستخدمة  2113 الدراسى لمنهجل

مع  عداد تنفيذ التدريسإلاليت تدريسها ، ومدى مالءمة حمتويات  طريقة، و 

  تنفيذ التعلم ، وعملية التعلم من االنفتاح إىل التقييم واإلغالق.

 قابلةامل .ب 

طريقة مجع البيانات بطريقة إستخالص املعلومات من  هي ةاملقابل

املقبلة هي  جنب واحد اليت مصنوع نظامية ويستند إىل االهداف البحث.

على املعلمات من املبحثون شكل من اشكال التواصل اللفظي للحصول 

املقابالت تطلب مهارات لطرح األسئلة, والقدرة على التقاط أفكار ومشاعر 

الناس وكذلك لصياغة أسئلةجديدة بسرعة للحصول على املعلومات 

 17الالزمة.
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 S. Nsution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 142. 
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 طريقة املقابلة اليت يستخدمها الباحثون هي مقابالت جمانية موجهة.

وم الباحث حبفر البيانات ملقابلة الشخص يف املقابلة اجملانية املوجهة ، يق

املختص من خالل طرح السؤال املطلوب. إعداد األسئلة املطروحة بعناية 

وبشكل كامل ، ولكنها جمانية دون التقيد برقم التسلسل احملدد حىت ال 

يستبعد األسئلة األخرى اليت تنشأ جلمع البيانات واملعلومات على أكمل وجه 

 ممكن.

املقابلة مع املعلم اللغة العربية يف  الباحثةجتري , يف هذا البحث

 والتالميذ الصف الثامن. الصف الثامن, ورئيس املهج الدراسي,

 الوثائق .ج 

التوثيق هو سجل لألحداث اليت مرت. ميكن أن تكون املستندات 

يف شكل كتابة مثل اليوميات وتاريخ احلياة والقصص والسري الذاتية واللوائح 

  18السياسية.

فيما يتعلق هبذا البحث ، الوثائق اليت سيستخدمها املؤلف للبحث 

إعداد  عن البيانات يف شكل مستندات أو أرشيفات مدرسية تتعلق مبواد

 لثانويةملدرسة اايف  2113 الدراسى منهجلاللغة العربية ل تنفيذ التدريس
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 

(Bandung: Afabet,2013). Hlm. 329 
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أو غريها من األعمال اليت تدعم هذا  تارجناليك 1االسالمية احلكومية 

البيانات عن املعلم حملة املدرسة, اعداد تنفيذ التدريس,  وهم .البحث وتوثيقه

نتائج التعليم, مادة عن التعليم, صوار عن انشطة التعليم, رسالة و التالميذ, 

 التقرير املعلم اللغة العربية و رسالة التقرير املادة اللغة العربية.

 طريقة تحليل البيانات .و 

تنفيذه من خالل العمل مع البيانات، وتنظيم حتليل البيانات هو جهد 

البيانات، وفرزها إىل وحدات ميكن التحكم فيها، وتوليفها، والعثور على األمناط 

والعثور عليها، وإجياد ما هو مهم وما يتم تعلمه، وحتديد ما اليت ميكن أن يقال 

 .لآلخرين

 تقدميانات، و من ثالثة مكونات: تقليل البي البياناتتتكون هذه التحليلية 

البيانات، واستنتاجات الرسم واالختبار. ال يعترب احلد من البيانات أصل التخلص 

من البيانات غري املطلوبة، وإمنا هو جهد بذله الباحث أثناء حتليل البيانات وهو 

 19ت.خطوة ال ميكن فصلها عن حتليل البيانا

قليل املعىن ت نتيحة من مجيع البيانات حيتاج على تقليل البيانات. يسوي

البيانات يف حبث النوعي ننحث الكمي. وحيتوي تقليل البيانات اختيارا على 
                                                           

19
 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), 

hal.104. 



09 
 

نتيجة مجع البيانات كامال, ويفرقها اىل الصغة املعينة, الرتبة املعينة, واملوضوع 

ال يعد تقليل البيانات أصل التخلص من البيانات غري حيتاج, ولكنه  21املعني.

ليل البيانات وال يستطيع ان يتفرق من حتليل جهد الباحثة طول تنفيذ حت

البيانات.وفقا لسوجيونو يف كتاب امام جوناوان, فان احلد من البيانات هو نشط 

 21لتلخيص و اختيار االشياء املهمة و البحث عن موضوعات و االمناط.

تتيجة من تقليل البيانات حيتاج على منظمة اىل عرض البيانات حىت منظر  

دول او صوراة بيانة يف حبث الكمي. يستطيع ان يشكل رسم كامال. يسوي جب

جهد تبيني و شكل االخر, و ذلك حيتاج ليسهل على ختطيطي, خمتتصر, او 

  22توكيد ملخص او يسمى باستنتاج البيانات.

 تفتيش صحة البيانات .ز 

ميكن رؤية ثقة وحقيقة نتائج األحباث من خالل التوحيد القياسي يف كل 

صحة  .، غالًبا ما يشار إىل املعيار بصحة البياناتكيفيال دراسة. يف البحث

البيانات هو خطوة للحد من األخطاء يف عملية احلصول على بيانات البحث اليت 

هلا بالتأكيد تأثري على صحة النتائج النهائية للدراسة. يتم صحة هذه البيانات من 

                                                           
20

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 70 
21

 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif..., hlm. 104 
22

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian...,  
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ن حساهبا وموثوق هبا قبل الباحثني الذين يهدفون إىل إنتاج البيانات اليت ميك

 علميا وتلبية مستوى عال من املصداقية.

 ميكن اختاذ صالحية تقنية البيانات يف مرحلة الحقة، واليت تشمل:

. إجراء هذه املالحظة من خالل الطريقة اليت جيري هبا يف املالحظة املثابرة (1

الباحث بعناية، بالتفصيل، وبشكل مستمر أثناء البحث. وذلك حبيث تكون 

 بيانات اليت مت احلصول عليها كاملة متاًما ووفًقا للظروف امليدانية.ال

تقنية التثليث. تقنية التثليث هي تقنية للتحقق من صالحية البيانات اليت  (2

تستخدم شيًئا آخر خارج البيانات ألغراض تشتيت االنتباه أو كمقارنة 

املستخدم يقارن للبيانات اليت احلصول عليها. يف هذه الدراسة، كان التثليث 

، مقارنة البيانات من ةمع نتائج املقابل ةالبيانات اليت احلصول عليها من املالحظ

 املخربين.

تنفيذ هذه التقنية من خالل كشف النتائج املؤقتة أو النتائج  مناقشة األقران. و (3

النهائية اليت مت احلصول عليها يف شكل مناقشات مع زمالئه املوظفني، ويتم 

حيصل الباحثون على مدخالت حول البحوث اليت أجريت وحول ذلك حىت 

 صحة البيانات اليت مت احلصول عليها.


