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 الباب الثالث

 منهجية البحث

الباحثة ُب  اُب ىذا الباب ستشرح الباحثة عما تتعلق من ادلنهج الذم تستخدمه 

إجراء البحث العلمي، منها ادلدخل كنوع البحث كحضور البحث كمكانو كمصادر 

 البيانات كطريقة مجع البيانات كطريقة ربليل البيانات كتفتيش صحة البيانات.

  المدخل ونوع البحث .أ 

ادلراد بالبحث إف مدخل البحث ادلستخدـ َب ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفّي. 

الذم ينتج احلقائق الوصفية ك ىي األقواؿ أك الكتابة ك السلوؾ  الكيفي ىو البحث

ك عرفو آخر بقولو إف البحث  ٚٛاليت يتمكن من مبلحظتها من ادلبحوث عنو كحده.

الكيفي ىو حبث يبػدأ من منهج التفكَت االستقرائي ك يؤّسس على أساس ادلبلحظة 

البحث نظرة من صفة  إف تافٛٛالطبيعية مع ادلشارتة ضلو ادلظاىر االجتماعية.

أك اجلمل، فيستخدـ ىذا البحث  بياناتو، ألف البيانات اجملموعة يتصف الوصفية

ناتو بطريقة اإلخصائية أما البحث الكيفي ىو نوع البحث الذم ال جيمع بيا الكيفي

                                                           
87Arif Furchan،PengantarMetodePenelitianKualitatif ،(Surabaya: Usaha Nasional ،2002)،hlm. 

21-22 

88Ahmad TanzehdanSuyitno،Dasar-DasarPenelitian،(Surabaya: elKaf ،2006) ،hlm.113 



ٚٔ 
 

 
 

تما قاؿ فت . ك يهذؼ اىل تشف احلوادث الواقعية حباضر الباحثة أك احلساب

(Patton)كىذا , ي ىي ادلدخل ليفهم احلقائق احلمدكث طبيعياأف البحث الكيف

كعن طريق ٜٛتؤتد اىل أعلية صفة البيانات ُب البحث الكيفي ىي البيانات الطبيعية.

األكصاؼ ُب شكل الكلمات كاللغة، ُب سياؽ طبيعي خاص كباستخداـ طرؽ 

  ٜٓ.طبيعية تيفية

يستخدـ  مقاربة كأكضح مؤلفوف آخركف أف البحث الكيفى ىو البحث الذم 

الباحثة تآلة البحث ٜٔ.طبيعية للعثور على الظواىر أك فهمها يف سياؽ خاص

يدخل ُب حياة عامل ادلبحث حيت أف تعرؼ ما ادلبحث كتيف تطويره حبوار احلقائق 

 ُب احلياة اليومية.

الكيفي  ٍب إذا ننظر من نوع البيانات اجملموعة، فيستخدـ الباحثة نوع البحث

البحث الكيفي الوصفي ىو إحدل نوع البحث الكيفي الذم يشرح . الوصفي

لبحث الوصفي إحدل تصميم البحث الذم يصور تبار . اادلكانة من موضع حبثو
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 Healt World)قاؿ ادلنظمة الصحة العاملية .ادلشكالت أك احلقائق ادلبحث

Organization) البحث الكيفى ىو تصميم البحوث اليت ال تتطلب فرضية.ٜٕ  

 شفهيةبإستخداـ الطريقة السمعية  كيستحدـ ىذا البحث ليصف تل ما تتعلق

ُب تعليم ادلفردات لتحسُت مهارة الكتابة لدل ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية 

 ـ. ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓللبنات بالتار عاـ الدراسي 

  حضور البحث  .ب 

البحث جلمع كتشًتؾ الباحثة ُب ىذا البحث العلمي اشًتاتا فعليا ُب ميداف 

احلقائق. كتكوف حضور الباحثة اىل موضوع البحث تادلبلحظة )ادلراقبة( التامة على 

طوؿ عملية التعليم. كُب ىذا ادلدخل  ادلودة الثانية بالتار مظاىر التعليم ُب ادلعهد

الكيفي، تنزؿ الباحثة منزلة جامعة احلقائق ُب ميداف البحث، فتستفيد الباحثة 

 ل القلم كالكراسات تأدكات لكتابة احلقائق.أدكات الكتابة مث

تآلة   ةخضور البحث ُب مكن البحث فرض ُب رلاؿ البحث الكيفي ألف الباحث

تآلة البحث من العاداتليس الشيئ اجلديد إستحداـ الناسٖٜالبحث ادلفضل.

األمن تما يتجو من الطرؽ  أف الشخص يستطيع أف يعطي البيانات األقرب ؼعر 
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مل يزاؿ إعداده أكؿ آلة  تاف يستعمل ألة البحث غَت الشخصإف  ٜٗد.ادلؤت

كال ؽلكن ألة لضبط اىل احلقائق ُب ادليداف أك ادلكاف  يستعملها ُب البحث ادلاضي

 .البحث

ألف  لذا الناس تآلة البحث الذم يتعلق كيتصل بادلستطعلُت كالكائن األخر

 لذا حينما أف أنشطة البحثالناس يستطيع أف يعُت إف حضورعا تعامل ادلهمة ُب 

ذبمع البيانات ربتاج الباحثة اف يشرتك ُب حياة الكائن خاصة تحياة 

 ٜ٘االجتماعية.

 من ذلك، ُب األساسي خضور البحث تآلة البحث يصبح عاملة مهما ُب تل

رعاية  ةحينما ؽلشي عملية البحث، سيعمل ادلقابلة اىل رئيس. أنشطة البحث

 كقسم اللغة ادلرتزم ك  نت مشرفة من قسم اللغة ادلرتزمأستذة اليت تا كالطالبات 

طالبات من ادلستول األكىل دبعهد ادلودة الثانية بالتار. مدبرة من ادلستول األكىل ك

كادلبلحظة جلمع البيانات شلا تتعلق من تنفيد تعليم ادلفردات  بُت اإلعداد كأداء 

ادلودة الثانية بالتار كادلدرس عهد تعليمها ُب مكاف البحث كتنظر الوثائق عن تاريح ادل

كشلا تتعلق بتعليم ادلفردات تإعداد تنفيذ التعليم من ادلعهد ك تل منظمة كالطالبات 

 .ادلودة الثانية بالتار
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 مكان البحث .ج 

يعتمد اختيار . يقع ىذا البحث ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ُب مدينة بالتار

 :ادلوقع على االعتبارات التالية

اللغتُت لتكلم تل يـو يعٍت اللغة  م يطبقذالعهد ادل من حدأ وى عهدتاف ىذا ادل .ٔ

 العربية ك اللغة اإلصللزية. 

 فرض لكل طالبات لتعلم ادلفردات. تاف ىذا ادلعهد ىناؾ  .ٕ

الذم غَت متسويا من معهد األخر, تبع ادلعهد  منهاج دراسيك ىذا ادلعهد لو  .ٖ

ين ادلعلمةالعصر دار السبلـ تونتور كىو تلية  ادلودة للبنات دبنهج الدراسي معهد

الذم مكتوبا باللغة   اللغوية هارةمفيد لتحسُت ادلاإلسبلمية, لو تتب الذم 

 العربية ك اللغة اإلصللزية.

 ثبت بواسطتهم بعضتاف طالبات ادلعهد ادلودة الثانية جيدة ُب عملية اللغوية  .ٗ

أتادمييا ُب اللغة العربية كغريها،  منهن اجنازات ُب أتادمييا كادلسابقة غرم 

 غَتىا.األدلبيدك لغتُت ك  تاخلطابة ك

ُب ىذا ادلعهد جيد كلو إسرتاتيجيات الشخصية ُب عملية  ادلعلمةتاف جودة  .٘

 .تعليم تي ال شلل للطالبات
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كذلذه ادلعهد حسن السمعة ُب دائرتو ك ادلشارتة اجليد بأف ملعلموف كالطالبات  .ٙ

 . كموظفوف فيو

ادلعهد جيدا تزداد ُب تل سنة بعبلمة زيادة الطالبات ُب تل سنة كمشهور جودة  .ٚ

 أيضا بأعلى اإلنضباط كترتيب اإلدارم كتطبيقها.

تاف ىذا ادلعهد ىو أحد من ادلعهد لو اجلودة اجليدة نظرة ُب قيمة الطالبات  .ٛ

أتثر من السنوات قبلها. كطبعا ُب ادلدرسة اجليدة لو جهاز اإلدارم جيدا نظرة 

 .ُب ادلنهج الدراسي كاإلدارة ككسيطتها

أجندة إضافية يتم تنفيذىا تل يـو ، كىي إعطاء ادلفردات  دلعهديوجد ُب ىذا ا .ٜ

عهد ، الشيء الذم غلعل ىذا ادل(Oswah)األسوة بمن رللس اإلدارة ادلسمى 

 ىو ادلشاتل اليت ربدث عندما ػلدث نشاط تعلم ادلفردات. يتمهتمنا للغاي

على كجو اخلصوص ُب  عهد العصرأك معهد الذم يتم ببأة اللغةادل تقريبنا تل.ٓٔ

الكتابة العربية ، من قراءة ال االستماع  ك إندكنيسيا ، ؽلكن للطبلب التحدث ك

ادلعهد ادلودة الثانية للبنات كلكن الكتابة تفتقر سبامنا ، لذلك أخذت مكاف البحث ُب 

ُب تعليم ادلفردات لتحسُت  شفهيةالسمعية  دلعرفة مدل استخداـ الطريقةُب بالتار 

 .مهارة الكتابة
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 مصادر البيانات .د 

كفقا ٜٙمصادر البيانات ىي ادلوضوع الذم يتم احلصوؿ منو على البيانات.

ألزلد تنزه ُب تتابو "مدخل إىل منهجية البحث" ينقسم مصدر البيانات إىل 

 ٜٚ:قسمُت

مباشرة من األشخاص  البيانات األساسية، كىي البيانات اليت جيمعها .ٔ

البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها من .ادلهتمُت أك الذين يستخدموف البيانات

ُب ىذا البحث يؤخذ البيانات من ادلبلحظة ُب ادلدرسة .خبلؿ ادلقاببلت

 .مع رئيس ادلنهج الدراسي كمعلم اللغة العربية كالطالب كادلبلحظة

 يمعها مباشرة من ادلهتم ف أك الذينكىي البيانات اليت اجل البيانات الثانوية، .ٕ

 :البيانات الثانوية من ىذه الدراسة ىي ٜٛ.يستخدـ البيانات

ادلستجيبُت ادلوثوؽ  اليت ًب احلصوؿ عليها من ادلخربُت ,البيانات الشفوية.أ 

 هبم، من طريقة ادلقابلة.

دلعهد ادلودة الثانية كثائق،ُب شكل معلومات من زلفوظات مدرسة ا.ب 

 .ادلبلحظة كالرؤية كالرسالة كتذلك برامج العملحوؿ للبنات 
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 األدب، ُب شكل تتب ؽلكن أف تكمل كتوضح البيانات..ج 

 طريقة جمع البيانات .ه 

الطرؽ تستخدـ الباحثة .مجع البيانات ىو إجراء منهجي كمعيارم لنيل البيانات

بادلبلحظة ك غالبا تقسم اىل نوعُت لنيل البياانت، سواء للبيانات األكلية كالثانوية ىي 

ادلبلحظة  بالنسبة للبحث الكيفي، الطرؽ ادلستخدمة عادة ىي .ادلقابلة كالتوثيق

كمع ذلك ، فإف مجع .يعد ترتيب األدكات كظيفة مهمة ُب خطوة البحثٜٜكادلقابلة.

البيانات أتثر أعلية ، خاصة إذا تاف الباحث يستخدـ طريقة هبا فجوة تبَتة دبا 

ىذا ىو السبب ُب أف ذبميع أدكات مجع 100 الباحث. يكفي إلدخاؿ عنصر اىتماـ

البيانات غلب أف يؤخذ على زلمل اجلد من أجل احلصوؿ على النتائج ادلناسبة 

بدكف مجع البيانات، لن ربصل الباحثة الصحيحة. الستخدامها ، أم مجع ادلتغَتات

 دبعايَت البيانات ادلعموؿ هبا. على بيانات تفي

الباحث أساليب ادلبلحظة كادلقابالت كالوثائق  استخدـ ُب مجع البيانات

للحصوؿ على بيانات من أجل كصف احلقائق كجيب .الستكشاؼ البيانات

 :ادلشكالت ادلبحوث فإف الطرؽ ادلستخدمة ُب مجع البيانات ىي
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 طريقة ادلبلحظة .ٔ

 ادلبلحظة ىي عملية معقدة ألهنا عملية تتكوف من عمليات بيولوجية

إجراء  ادلبلحظة ىي الطريقة أك الوصيلة جلمع البيانات عن طريق كنفسية سلتلفة

عملية  ىناؾ عمليتاف ُب ادلبلحظة علأٓٔمبلحظات على األنشطة اجلارية.

العملية ادلبلحظة ىي طريقة لنيل البيانات زلتاجةٕٓٔادلبلحظة كعملية الذاترة.

ادلشًتتة،  َتُب ادلبلحظة غ.ادلاحلة كادلشاىدة كاالستماع بتدقيق ُب نشاطهم

كبادلبلحظة، ٖٓٔ.يشارؽ الباحثة ُب األنشطة لكنهم يراقبوف ُب األنشطة فقط

 ٗٓٔؽلكن للباحث أف تكوف أتثر ترتيزا كحذرا ُب عمل ادلبلحظة.

الطريقة السمعية إستخداـ الطريقة ادلبلحظة ما الذم تتعلق ب يستخدـ

ُب تعليم ادلفردات لتحسُت مهارة الكتابة لدم مستول األكىل دبعهد ادلودة  شفهية

كقبلها . ادلفردات عملية تعليم كتستعمل ىذه ادلبلحظة ُب مبلحظةالثانية بالتار. 

بآالة ادلبلحظة منها شكل ادلبلحظة قد عينت تل ادلكونات ادلرتزة ُب ادلبلحظة
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كادلواقف للطالب، كتدبرم الفصل حىت كالكفاءة ُب التعليم,عن عملية تعليم،

كادلواقف للطالبات، كتدبرم الفصل حىت ناؿ بيانات ناؿ بيانات البحث

 .البحث

  طريقة ادلقابلة .ٕ

يعمل إجراء احلوار من بُت .ادلقابلة ىي زلادثة بالقصد كادلقصود زلددة

علا الشخص الذم غلرم ادلقابلة أم الذم يطرح األسئلة كسبتمقابلتو  ,طرفُت

يريد الباحثة  ىذه الطريقة تستخدـ حينما ٘ٓٔؿ.الذم أعطى اإلجابة على السؤا

من الكائن  كيعرؼ ما العميق أف غلد ادلعارؼ القبل ليناؿ ادلكوانت ادلبحث

  ٙٓٔيا. عمل

مناظمة أك من  يستخدـ ىذه الطريقة ليبحث البيانات عن البحث من

 ُب ات من مستول األكىلكبعض الطالبمعلم اللغة العربيةقسم اللغة ادلرتزم ك 

 احلجة عن ُب ىذا احلاؿ سيبحث البيانات عنمعهد ادلودة الثانية بالتار. 

ُب ُب تعليم ادلفردات لتحسُت مهارة الكتابة  الطريقة السمعية شفهيةاإلستخداـ 

اإلعداد أك تعليمها كنتيجتها حوؿ الطالبات ُب ادلعهد حىت يناؿ البيانات 
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تاف ربتاج الباحثة البيانات من ادلخرب اآلخر سيبحث منو كإف. ادلختاجة

 . البيانات مناسبا بكماؿ

 طريقة التوثيق .ٖ

قاؿ جلوف  يستخدـ التثويق جلمع البيانات غرم اإلنساين، منها الوثيقة

ادلعد  أف التثويق ىي سجل تل ادلكتوب أك ادلنطوؽ (Licoln dan Guba) كغوبا

الوثيقة كقاؿ أيضا أفٚٓٔ.من شحص أك إرباد الذم يهدؼ اىل يدليل احلقائق

ىي الكتابة ادلعد خاصة ذلدؼ ادلعُت تالرساالت كالكتب كنص اخلطابة كنص 

لتكملة استخداـ الوثائق ُب ىذه الدراسةٛٓٔ.اجلريدة كالصور كغرم ذلك

ؽلكن تفسرم بيانات اليت اجملموعة من نتائج ادلبلحظة كادلقاببلت ادلتعمقةال

 الوثائق على أهنا الوثيقة ادلكتوبة.

يستخدـ . تقسم التوثيق عادة إىل الوثائق الرمسية ك كثائق الشخصية

الباحث ىذه الطريقة تأداة جلمع البيانات من مصادر ادلواد ادلكتوبة اليت تتكوف 

كُب ىذا البحث معهد ادلودة الثانية بالتار. ُب  الرمسية للمدرسة أممن الوثائق 

ك  تاريح التاسيس عن مكاف البحث التثويق الذم يبحث تتعلق من التصوير ك

                                                           
107 Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan 

Keagamaan, (Bandung: Nilacakra, 2118), hlm. 56. 

108 Ibid., hlm. 57. 
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كالطالبات كعملية التعليم كادلرافق يؤيد  ادلعلمة بيانات تصديق ك ثرؤية البح

 . عملية التعليم كاألنشطات ُب ادلدرسة

 ياناتطريقة تحليل الب .و 

فإف ربليل البيانات  ،(Buklen dan Bogdan)بكلُت ك بوتداف كفقا قاؿ 

يفرقها  تنظيم البيانات كك  بطريقة العمل مع البيانات يستخدمو تنفيذه ىو جهد

إغلاد ما مهم  ك يبحث كغلد اخلطة ك توليفها ك إىل كحدات ؽلكن التحكم فيها

 ٜٓٔ.لآلخرينربديد ما اليت ؽلكن أف يقاؿ  ك كما يتعلمو

 ك إطلفاض البياناتكىو  تتكوف ىذا ربليل البيانات من ثالثة مكوانت

ال يعترب احلد من البيانات أصل اختبار اإلستنتاج. استنتاج ك عرض البيانات ك

التخلص من البيانات غَت ادلختاج، كإظلا ىو جهد تستخدمو الباحثة أثناء ربليل 

أما خطوة لتحليل البيانات ٓٔٔ.البياناتخطوة ال يفرقو من ربليل البيانات كىو

 : يعٍت

 .يتصفح البيانات اليت قد مجع من ادلبلحظة كادلقابلة أك التثويق .ٔ

 .تقليل البيانات اليت قد انزؿ من رعاية البيانات احملتاجة .ٕ

                                                           
109 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Karya, 1989), 

hlm.132 

110 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarya: LKS Yogyakarta. 2118), hlm. 112. 
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 .البيانات ترتيبا يرتب .ٖ

 .يعطي تقنُت على البيانات .ٗ

 تفتيش صحة البيانات .ز 

اخلطوات، منها اخلطوة ادلقدمة أم مجع البيانات من غلر مجع البيانات من ثالثة 

الطرؽ يعدىا, كالثاين خطوة لتصوية البيانات كالثالث يكمل البيانات إف غلد 

النقصاف. ُب ثالث اخلطوات تفتيث صحة البيانلت مهم يقع تثَتا ُب خطوة تصوية 

اليت يؤتد  البيانات. صحة البيانات ىو خطوة لنقس األخطاء ُب عملية مجع البيانات

تفتيش صحة ىذه البيانات يهدؼ ليناؿ .تأثَتا على صحة النتائج النهائية للدراسة

 .البيانات الصحيحة كيستطيع أف يؤخذ مسؤؤليتها كيؤمن علمية

 :تقنية لصحة البيانات تشتمل على اخلطوات

 ادلثابرة ُب ادلبلحظة .ٔ

مستمر أثناء ذبرم الباحثة عملية إجراء ادلبلحظة مناسبا بالطريقة 

للموقع  ككفقا عليها تاملة سباما كيستعملها تي تكوف البيانات اجملموعة.البحث

 ُب ادليدانية.
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 التثليث .ٕ

 ىي الطريقة للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدـ طريقة التثليث

 .آخر خارج البيانات ألغراض تفتيش أك تمقارنة للبيانات اجملموعة عليها شيئا

، يستخدـ التثليث ليقارف البيانات اجملموعة عليها من ادلبلحظة ُب ىذه الدراسة

 .مع نتائج ادلقاببلت، مقارنة البيانات من ادلخربين

 ادلعلمةك  الصاحباتمناقشة بُت  .ٖ

تنفيذ ىذه التقنية بطريق تشف النتائج ادلؤقتة أك النتائج النهائية اليت 

اإلتراربات عن ما  ، كيستعمل ىذا لنيلالصاحباتذبتمعها بشكل مناقشة مع 

 .حوؿ البحث كحوؿ صحة بيانات البحث


