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 الباب الثالث

 منهج البحث

 تصميم البحث .1

بعد أن تبحث الباحثة عن مسائل البحث و توضيح املصطلحات, فتستخدم 

الباحثة يف كتابة البحث العلم ابلبحث الكيفي. إن مدخل البحث املستخدم يف هذا 

البحث يعين املدخل الكيفي. املنهج البحث الكيفي هو املنهج اجلديد ألن مشهورة 

كاملنهج الكّمي. وهذا البحث فيّنّ. ويسمي ابلبحث الطبيعي ألن حبثه يُعمل ملا قدمي  

 1يف احلال الطبيعي و يعمل يف البحث الثقافة.

حبث الكيفي ُيستعمل ليفحص على احلال املقصود الطبيعي )كالضد من 

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

(Triangulasi) وأما حتليل احلقائق فهو بصفة اخلصوص و حاصله يشّدد على املعىن .

 2ليس العموم. 

                                                 

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014) hlm. 8 
2 Ibid, hlm. 9 
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ورأى سومادي سورايبراات أن . وأما تصميم هذا البحث فالتصميم الوصفي

الوصف هو املدخل الذي يتم عن طريق احلس بطريقة منظمة واقعية وصادقة  البحث

والبحث الوصفي هو البحث الذي  .عن املظاهر وصفات جمتمع أو الدائرة املعينة

هلذا، . ياانتاعتادا على الب( املسائل)والتعبري عن حل املشكالت  إىل التصوير يسعى

 األحوال املبحوثة وفقا مبسائل البحث السابقة وصفية. ستصف الباحثة عن

كفاءة املدرس يف لتبحث الباحثة يف هذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق ابف

 فصل يفاستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم 

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج اديةة عشر من قسم الدين احل

 أجونج.

 حضور الباحثة  .2

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

 3العلمي. البحث لكتابة وكذلك اتفسريه و حتليلها و احلقائق جلمع و املنّفذة،

كان امل ذا هيف ألّّنا احدى الطالبة وفقا هلذا الرأي حتضر الباحثة تفسها

 ملالحظة والكشف عن عملية او معلومات جتري جراي طبيعيا مث كتابتها وحتليلها.وا

 ظة املشاركةمالح وتشرتك الباحثة اشرتاكا فعليا ىف ميدان البحث جلمع احلقائق

امليدنية. و ذلك لتسهيل الباحثة ىف التعامل مع املبحوثني مع القدرة على مساهدة 

 ةمالحظاحوال مكان البحث ومالحظة أتشطتهم. وللمساعدة على مجع احلقائق 

ىف ميدان البحث, فتستفيد الباحثة ادوات الكتابة مثل القلم والكراسات   املشاركة

 كأدوات لكتابة احلقائق.

 مكان البحث .3

مكان البحث املستخدم يف هذا البحث يعين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

( أما هذه املدرسة فهي مدرسة مشهورة يف ١احلكومية األوىل تولونج أجونج ألن )

( و يف هذه املدرسة كثري اإلجنازات اليت ُحصلت طالهبا خاصة يف ٢هذه املدينة )

                                                 

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), hal. 168 
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ما مهارة الكالم يف هذه الدرسة. ألّنعلوم. أما وسائل تكنولوجيا ُتستعمل لريتفع 

تصاالت املعلومات واال املدرس يف استخدام وسائل تكنولوجيا لكفاءةمدرسة منوذجية 

ثانوية ابملدرسة الاديةة عشر من قسم الدين احليف فصل يف تعليم مهارة الكالم 

  اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.

 مصادر احلقائق .4

 تتكون مصادر احلقائق أمرين: يعين 

 مصادر احلقائق الرئيسية هو املصادر الذي يتعلق ابملوضوع البحث. . أ

مصادر احلقائق الثنائية هو  مازل املصادر الذي يتعلق ابملوضوع البحث إما قليل  .ب

 أو كثري

 ر. ومصدر البياانت نوعان، مصادمصدر البياانت موضوع حيصل منه البياانت

 .ليقوالشرح منهما فيا ي. األساسية ومصادر البياانت الثنائية/انت الرئيسيةالبيا

 مصادر البياانت الرئيسية (أ

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج رئيس .1

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىليف  لمنهج الدراسيمساعد الرئيس ل .2

 تولونج أجونج
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 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجاملدرِّسون يف  .3

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية اديةة عشر من قسم الدين احلالطالب للصّف  .4

 .احلكومية األوىل تولونج أجونج

 مصادر البياانت الثنائية (ب

وهي  .هي البياانت اليت حتصلها الباحثة من املبحوث عنه بطريق غري مباشر

واثئق ، والاألوىل تولونج أجونج من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الطالب

الت يف تعليم املعلومات واالتصا املدرس يف استخدام وسائل تكنولوجيا كفاءةب املتعلقة

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية ادية عشر من قسم الدين احليف فصل مهارة الكالم 

 أجونج.احلكومية األوىل تولونج 

 طريقة مجع احلقائق .5

ه رسالة ذويف أداء ه مجع اخلقائق هو اإلجراء النظامي و املستوى لنيل احلقائق.

اءة املدرس كف استخدمت الباحثة ثالثة طرق مناسبة جلمع احلقائق عن املاجستري

 يف استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم

  .الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجابملدرسة 

 أ( املالحظة ابملشاركة
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قال سوتريسنا هادي هي املالحظة وتيوين املظاهر املبحوثة مسجلة 

ويف هذا البحث ستؤدي الباحثة املالحظة مباشرة يف موقعي البحث  .منتظمة

لومات املع لنيل البياانت عن كفاءة املدرس يف استخدام وسائل تكنولوجيا

طتهم تشرتك الباحثة مع املبعوثني يف أنش يف تعليم مهارة الكالم. واالتصاالت

 .ألجل فهم املظاهر واحلوادث وكذلك لنيل البياانت املتعلقة مبسائل البحث

 والكتابو امليدانية. واألدوات املستخدمة هنا إرشادات للمالحظة

ولونج األوىل ت احلكوميةالثانوية اإلسالمية  املدرسة يف الباحثة حضرت

 هي لثانيةا ومرة. البحث عن الباحثة تفعل قبل هي االويل مرة. مرتني أجونج

مايو    11 التاريخ يف حول وهذا. البحث عن الباحثة تعمل عند املالحظة

 .2222يونيو  1حىت  2222

 ب( املقابلة املتعمقة

احملادثة  بوسيلةاملقابلة هي إحدى الطرائق للحصول على مجع البياانت 

فإن  .وهذه الطريقة تقع بني الباحثة واملخربين .مع مصادر البياانت واحملاورة

من أشكال االتصال بني الشخصني، تنطوي على الشخص  املقابلة هي شكل

الذي يريد احلصول على املعلومات من الشخص اآلخر بتقدمي األسئلة 

 .ابألغراض املعينة
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 جتري .ة النتعلقة مع التمسك إبرشادات املقابلةوإن الباحثة تستخدم املقابل

 .املقابلة املتعلقة يف هذا البحث بني الباحثة ورئيس املدرسة، ومدرس اللغة العربية

وانئب املدرسة للمنهج، وبعض الطالب عن طريق التساؤل لنيل اإلجابة من 

لومات املع هذه الطريقة لتدقيق (.املخربين)البحث مفتوجة منهم  مسائل

 .وجتمع البياانت مبساعدة أداة الكتابة .البياانت األخرى احملصولة من محيع

كانت يث  املقابلة احلرة املوجهة، ح تخدملى البيان السابق أن الباحثة تسوبناء ع

سك إبرشادات ث مع التمحدمي األسئلة املتعلقة مبسائل البلباحثة حرية يف تقا

يس املدرسة و رئىل إهذا البحث عن طريق التساؤل ة يف املقابلة. وجتري املقابل

احلكومية مية املدرسة الثانوية اإلسال و الطالب و املوظفني املتعلق به يف نياملدرس

يف استخدام وسائل تكنولوجيا  عن كفاءة املدرس وىل تولونج أجونجاأل

 ر من قسماديةة عشاحليف فصل  املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم

 الدين.

 ج( الوثيقة

 الطريقة األخرى املستخدمة يف هذا البحث هي الوثيقة جلمع البياانت

 فاءة املدرس يف استخدام وسائل تكنولوجيابكتتعلق وهي اليت  .التارخية

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  يف تعليم مهارة الكالم املعلومات واالتصاالت
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الطالب،  تيوميا, سواء ما يتعلق خطة التعليم  .احلكومية األوىل تولونج أجونج

 .امللف، وكشف الدرجات

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

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

 ,اإلختبار و ,املالحظة :ابلطروق احلقائق الباحثة جتمع .تكّيف أن يستطيع ال

  .الوثيقة و

  طريقة حتليل احلقائق .6

إن املعيار ألمهية البياانت يتعلق إبسهام البياانت املذكورة للمحاولة إل إجابة 

. ابعد أن جتمع البياانت فاخلطوة التالية هي تنظيم البياانت وحتليله. البحث مسائل

رضا إل أتليف البياانت وترتيبها ومجعها غالبياانت هو عملية يف مطالعة  واملراد بتحليل

فإن طريقة  .االقرتاض العملي ومحلها إىل أن تكون خالصة أو نظريةكنتيجة البحث

  5جع البياانت وطريقة حتليلها ال يسهل فصاهلما

انت ينبغي يامبعىن أن حتليل الب. حتليلها جتري معا و فالطريقة جلمعع البياانت

نت بتلك النشاطات املذكورة، كا. ستمر بعد مت مجعهاعملها مع جع البياانت مث ي

فهم فينبغي تيسيطهاكي ت وأكواما. البياانت من البحث الكيفي غالبا منتشرة

  .ابلسهولة
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 هي طريقة أخذ نتيجةف. وكان حتليل البياانت للبحث الكيفي ابلطريقة االستقرائية

ثة بتحليل وتقوم الباح. العامةالبحث اليت تبدأ من البياانت اخلالصة إىل البياانت 

احملصولة من املالحظة املشاركة واملقابلة املتعمقة وكذلك من الوثيقة من موقعي  البياانت

 طريقة حتليل البياانت فهي كما يلي: أما. البحث

 حتليل املوقع الواحد .أ

 يف حتليل كل من موقعي البحث, تستخدم الباحثة النظرية من ميلس وهوبرمان

(Miles dan Huberman)  ،حيث حيتوي التحليل على تقليص البياانت مث عرضها

 :وجيري التحليل خبطوات اتلية. مث االستنتاج والتحقيق

 (Data Reduction) تقليص البياانت )1

إن تقليص البياانت إحدى أشكال التحليل الذي يقلص البياانت 

ىت يستطيع جيدا حح اليت غري املهمة وينظمها تنظيما ر ويفصلها ويوجهها ويط

وقامت الباحثة بتقليل احلقائق حبسب مسائل  .نتائجها األخرية أن تؤخذ

 البحث و أغراض البحث حىت تكتشف النظرية.

 (Data Display)عرض البياانت  )2

موعة من املعلومات املنظمة اليت ميكن أن يؤخذ عنها االستنتاج هو جم

يف البحث الكيفي متكن عرض احلقائق ابلشرح الوصفي أو  اإلجراءات واختيار
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قامت الباحثة عرض  .العالقة بني األصناف أو خريطة التدفق أو غري ذلك

 احلقائق بتنظيم احلقائق شاملة بعد تقليلها مث تقدمي العالقة بني أصناف احلقائق

 ألجل املعرفة عن نتائج البحث احملصولة. 

 )Verification(االستنتاج والتحقيق  )3

فالبياانت ال بد أن جيرب صدقها  .إن االستنتاج خيقق طول البحث

ويف هذا البحث تقوم الباحثة ابلتدقيق منذ أول العملية يف مجع البياانت  .وثبها

 .تؤدي الباحثة يف هذا البحث مجع البياانت مث االستنتاج منها .حىت ّنايتها

وصفي كيفي حيث يرجى أن ميكن لنتائج هذا التحليل من  وذلك بطريق

وىل كومية األاحليف املدرسة الثانوية اإلسالمية تصوير املظاهر واألحوال اجلارية 

 .وفقا مبسائل البحث تولونج أجونج

 حتليل ما بني املواقع .ب

 .حتليل ما بني املواقع هبدف مقارنة النتيجة احملصولة من كل موقعي البحث

 عامة، عملية حتليل البياانت حتتوي على خطوات كما يلي:

ابألساس على نتيجة املوقع األول مث االستمرار  (Proposisi)تصنيف االفرتاض  )1

 ابملوقع الثاين.

 .النظرية املؤقتة من موقعي البحث مقارنة وتوحيد النتيجة )2
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النتيجة األخرية ك عتصنيف اخلالصة النظرية ابألساس على حتليل ما بني املواق )3

  .موقعي البحث من

يف حتليل احلقائق املطلوبة العديد من اخلطوات اليت جيب القيام به. هذه 

 التدابري، مبا يف ذلك: تقليص احلقائق، تعرض احلقائق، اخلالصة. بتحليل احلقائق

هو عملية يف مطالعة احلقائق وترتيبها و جتميعها إىل أتليف اإلفرتاض العلمي 

إىل أن يكون خالصة أو نظرية كنتيجة البحث. و أما طريقة حتليل احلقائق  ومحله

صادر, املقصود يعين بعد جيمع امل. يف هذا البحث يعين من اخلصوص إىل العموم

 مجيع املصادر اُستخلص ابألساس املنطق.

 تفتيش صّحة احلقائق .7

 .لتثليثيةابعد أداء حتليل البياانت نيليه تفتيش صحة البياانت ابلطريقة 

التثليثية هي تفتيش صحة البياانت ابستخدام شيء آخر ألحل  وأما الطريقة

رة هي املصدر التثليثية املختا. املقارنة على البياانت التدقيق أو على سبيل

ابلة الطريقة يف هذا البحث أبداء املقارنة بني طريقة املقوجتري هذه . والطريقة

 .بني مصادر البياانتواملالحظة والوثيقة، واملقارنة 



55 

 

والجل صحة احلقائق يف هذا البحث, فتستعمل درجة الصدق 

املستعملة يف هذا البحث تتكون من ثالثة طرق. وهو املاثرة على املالحظة, 

 واملقارنة بني نتائج احلقائق و تفتيس الرفاق الباحثني.

 مراحل البحث .8

تعداد سومهي اال. جيري هذا البحث خبطوات تنقسم إل ثالع خطوات

 :وأييت االشرح كما يلي. الكتابةو األداء و

 االستعداد (أ

 قبل أن تبدأ الباحثة ألداء البحث تالحظ الباحثة مالحظة مقدمة إيل

ونج أجونج األوىل تول تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

لباحثة أن و ترى ا .أجونجواملدرسة. الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج 

هناك بعض مهارات املدرس يف استخدام وسائل تكنولوجيا يف تعليم مهارة 

وبعد أن تؤدي الباحثة  .مقابلة مقدمة نتقابل الباحثة بعض املدرسنيالكالم. و 

ة العربية مسائلها إىل قسم تعليم اللغهذه الدراسة املسحية فتقدم موضوع البحث و

موافقة رئيس قسم تعليم اللغة  وبعد 5احلكومية تولونج أجونجابجلامعة اإلسالمية 

والعلوم  كلية الرتبية العربية تسأل الباحثة رسالة االستئذان ألداء البحث من

 5التعليمة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج
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 أداء البحث  (ب

 إىل ألداء البحثرسالة املاجسرت تعطي الباحثة رسالة االستئذان و خطة 

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

جتمع  .و توجه الباحثة الستشارة مبساعد الرئيس للمنهج الدراسي ألداء البحث

ابملقابلة واملالحظة والوثيقة ابالرشادات للمقابلة واملالحظة  الباحثة احلقائق

ثي ابملصادر على املالحظة، واملنهج التثلياحلقائق ابملثابرة  وتفتيش صحة .والوثيقة

قائق لتثليثي لتفتيش صحة احلمث تقوم الباحثة اب .النظرية و الطرق و الباحث و

وبعد انتهاء البحث يف امليدان تسأل الباحثة  .اإلقرتاحات بطريقة املناقشة و إعطاء

 .البحث من املدرسة رسالة البيان على متام أداء

 ج( الكتابة

 منذ الباب األول إل الباب اخلامسرسالة املاجسرت احثةكتابة تستمر الب

املشرف وبعد انتهاء الكتابة و تفتيش املشرف فتسجل الباحثة نفسها  إبرشاد

 .املناقشة للبحث العلمي لالشرتاك يف

 


