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 الباب الثالث
 منهج البحث

 طريقة البحث .أ 

 تصميم البحث .1

إن تصميم ًذا البحث ًو البحث الوصفي اعىن البحث الذي يهدف إىل   

 1مجع ادلعلومات ادلتعلقة مباًية مظاًر، اي احوال ادلظاًر الطبيعية أثواء اقامة البحث.

الوصفي فهو تصميم البحث الذي هتدف إىل  اما عود دمحم انزر، فالبحث  

 2عن حديثها عود عملية البحث. امجع البياانت جمرد

أن يصور األشياء و  قادروه  الوصفي ألهي ادل خدامتار الباحثة استختاألسباب،  ىمن ًذ

ىت بواء على سلوك ادلشرتك و يصور احلداثت و اإلتصاالت و يشرح مجع يفهم ادلعاىن ال

سوى ذلك للموه  الوصفي صفة لٌن تواسب حبقيقة يف ادليدان،  3األشياء و الظواًر فيها.

فلذالك، الطريقة الوصفية  4لطريقة مباشرة اتصال بٌن الباحثة و ادلشاركٌن.قدمت ًذى ا

 تفهم و تفسًن ادلعاىن من تفاعل سلوك الواس يف حالة خاصة بوظرة الباحثة هفسي.
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وجي األوسع الدلعلومات اب عطيحثة هبذا ادلوه  ألهي يستطيع أن ياستخدمت البا  

دلظاًر ادلعلومات من ا تعطيفلذالك، ارادت الباحثة أن  5على تطوير العلوم واحلياة اليومية.

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  اإلسالمية " ادلتوسطةالواقعية يف ادلرحلة ادلدرسة 

تعريف ادلختلفات بٌن الفصل ". ألن كوهًن ابليتار يف الفصل الوموذاجي و الفصل العام 

سة ًو من ادلظاًر الواقعية يف ادلدر  الوموذاجي و الفصل العام عود التدريس اللغة العربية،

 ادلذكورة.

 مدخل البحث .2

مدخل وصفي كيفى، يعين البحث دون افرتاض  ًوإن مدخل ًذا البحث   

كان ادلراد البحث الكيفي ًو البحث   6حيث ال حيتاج عود خطواتي إىل وضع اإلفرتاض.

ت هتائ  غًن حمصولة عن طريقة إجراءات االحصاء أو شيئ من احلسابيات الذي كاه

    7األخرى.

خدم ادلدخل الوصفي الكيفى الذي هتائجي ال حيتاج إىل وضع ستتألن الباحثة   

عملية الباحثة أن أييت الوتائ  على تصىر كامل وموتظم جيد عن حالة " تاالفرتاض فأراد

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   متعددة االحداث)دراسة  تدريس اللغة العربية

 العام(كوهًن ابليتار يف الفصل الوموذاجي و الفصل 
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 البحث وقعم .3

خذ أتاإلسالمية،  ادلتوسطةإن مكان ًذا البحث العلمي ًو ادلرحلة ادلدرسة   

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كوهًن ابليتار يف الباحثة ًذا البحث العلمي 

 .احسن من ادلدرسة األخرى إبجناز كثًن. ًذى ادلدرسة الفصل الوموذاجي و الفصل العام

 

 حضور الباحثة .4

ضر الباحثة مباشرة إىل موقع حتكون أداة. تإن الباحثة يف البحث الكيفى   

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كوهًن ابليتار يف الفصل الوموذاجي و البحث يف 

الباحثة دراسة ميداهية لويل  خدمستتأخرى يف البحث الوصفي  عبارة. بالفصل العام

الباحثة مفتاح الة البحث ألن الة البحث يف البحث الوصفي  يفةوظالبياانت، و ًوا 

يستعمل الباحثة ثالث طرق جلمع البياانت، ًي طريقة مشارك ادلشاًدة  8البحث هفسي.

 ة و التوثيق.و ادلقابلة ادلعمق

كأدة و جامع البياانت معا   اكون الباحثة هفسهتويف ًذا البحث الكيفى   

جلميع احلقائق الرئيسية و ذلك لسهولتها يف التعامل على مشهادة أحوال مكان البحث 

وظر تضر الباحثة أيضا إىل مكان البحث لحتحىت تساعد على مجع البياانت ادليداهية، و 

 ادلعلومات جترى جراي طبيعيا مث يكتبها وحيّللها.والكشف عن العملية او 
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 مصادر البياانت    .5

إن ادلراد مبصادر البياانت يف ًذا البحث ًو موضوع يتمكن موي حصول   

ارسيمي ًو مصادر حتصل موي البياانت.  9البياانت. إن معىن مصادر البياانت عود سًو

وال الباحثة من خالل ادلشاًدة او البحث ادليداين مث ًي تالبياانت معلومات او حقائق 

يقدم الباحثة البياانت يف شكل وصف. لويل  10حتليلها لفهم الظواًر او لدافع الوظرايت.

البياانت الكاملة حيتاج الباحثة تقرير مصادر البياانت. أيخذ البياانت يف ًذا البحث 

العلمي بعياهت اجملموعات اي مفتاح ادلخربين سيدل على بعض الواس الذين يعرفون 

لتكميل بياانتي وظل استمرارى بعض الواس ادلختارين يستطيعون أن مسائل يبحثي الباحثة 

 اختار مصادر البياانت و تقريقها ليس بواء 11يدلوا األخرين اذا البياانت انقص الكاملة.

إىل كثرة عدد ادلخربين ولكن بواء إىل احتياج البياانت. ًكذا كاهت مصادر البياانت يف 

 ادليدان تغيًنا مواسبا ابحتياج. اما مصادر البياانت فيتواول الباحثة من خالل:

 ادلخربين  . أ

إن مصادر البياانت قد وجدت الباحثة ًو البياانت احملصولة من ادلبحوث   

وجدت البياانت  12رة حبيث تبدئ عملية من ادلالحظة عليها وكتابتها.عوي بطريقة ادلباش

مث يشاًد و يكتبي الباحثة يف اول األمر. مصادر  األوىل مباشرة من مصادر األخبار
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ادلدرسة ادلتوسطة لغة العربية يف األخبار يف ًذا البحث العلمي ًي بعض ادلعلمٌن لدرس ال

 .اإلسالمية احلكومية كوهًن ابليتار يف الفصل الوموذاجي و الفصل العام

 دلالحظةا . ب

ستعمل الباحثة احلاداثت ليعرف عملية بتأكيد ألهي يشاًد مباشرة بوفسي ت  

ا. يف ًذا البحث خدمموها: عملية التدريس والدرق ادلست يشاًد ة والربام  ادلقررة وغًًن

 الباحثة مباشرة احلاداثت ادلتعلقة مبوضوع البحث يف مدرستٌن.   

                 الواثئق  .ج

ادلتعلقة ابحلديثة او العملية ادلعيوة.  الصوارإن الواثئق كل من ادلكتوابت او   

مصادر البياانت الىت حتتوى على ملحوظة و أرشيف و كتب و صور و خالصة و تسجيل 

يستعمل الباحثة يف ًذا البحث العلمي مجيع  13رى تسمى بوثيقة اثهوية.و واثئق أخ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كوهًن الواثئق ادلتعلقة ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف 

 .ي و الفصل العام عود تدريس اللغة العربيةابليتار يف الفصل الوموذاج

 

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا .6

كاهت طريقة مجع البياانت طريقة مستعملة لويل البياانت. اما اداوهتا وسيلة   

مستعملة فلويل البياانت. يف ًذا البحث العلمي يستعمل الباحثة ثالثة طرق لويل البياانت 

 من ادليدان، ًي:

                                                           
13

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offscr, 1989), hlm. 91. 



59 

 

 ادلشاًدة ادلصاحبةطريقة   . أ

ًي الطريقة لويل البياانت بوسيلة القيام ابدلالحظة والتسجيل عن طريقة 

ضور إىل وادلشاًدة ًي احل 14موتظم حنو الظواًر او الوقائع ادلكشوفة ادلبحوثة عوها.

مكان األهشطة مباشرا حىت تكون مجع األهشطة اجلارية او ادلوضوع ادلوجود ال ختل من 

ا عياان. ومجيع األهشطة و ادلوضوع وكذلك الظرف ادلعيوة  اًتمام ويتمكن من هظًر

يستعمل الباحثة يف ًذا البحث العلمي  15ادلوجودة الىت ميكن مالحظتها وتسجيلها.

طريقة ادلشاًدة اي يف عملية البحث يشارك الباحثة و يفعل مباشرة يف برام  يعمل 

خادعون البحث يف بيئتهم سوى ذلك جيتمع البياانت هظاميا يف شكل مذكرة 

 16ادليدان.

حضر الباحثة إىل مكان البحث دلشاًدة احلاداثت تيف طريقة ادلشاًدة س

و األهشطة و األشياء كمثل عملية التدريس يف الفصل، فعالية التالميذ التباع الدروس 

 و أهشطتهم فيي و أتخذ التوثيق موي الىت ًواك متعلقة.

 العميقة ابلةطريقة ادلق  . ب
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طريقة ادلقابلة ًي الطريقة للحصول على مجع البياانت بوسيلة حمادثة وحمورة  

ذى الطريقة تقع بٌن السائل )الباحثة(  مع الشخص ادلختار مباشرة بلسان. ًو

  17واجمليب.

ا. ت  ستخدم الباحثة طريقة ادلقابلة ألجل معرفة البياانت مباشرا من مصدًر

اخلطوات األوىل يف ًذا البحث العلمي قررت الباحثة على من الذي أن يكون مصادر 

البياانت مث يعّد موجز عن األسئلة ادلواسبة مبوضوع البحث ويف عملية ادلقابلة يزيد 

ر البياانت اكثر يف معمق عن األشياء احملتاجة. الباحثة اسئلة تشجيعا هبدف حف

وابألحيان كاهت هتائ  ادلقابلة معلومات خالفات بٌن ادلخرب األول واألخر فلذالك 

يوبغى على الباحثة لًناجعها مرة اثهية على البياانت غًن مواسبة ويستمر لعمل ادلقابلة 

 حىت جيد صحة هتائ  البياانت.

يف  ادلعلمأخذ الباحثة يف ًذا البحث العلمي تسالذين عوهم ادلخربين  من 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كوهًن ابليتار يف الفصل الوموذاجي و الفصل 

 وبعض التالميذ فيهما ألهنم مرتابطون يف عملية التدريس دلادة اللغة العربية. العام

 طريقة التوثيق  .ج

من توثيق  18ن مصادر غًن اإلهسان.طريقة التوثيق ًي طريقة مجع البياانت م 

خذ الباحثة جلمع البياانت حتتوى على عن طريقة مطالعة الصورة البياهية و ًيكال أت
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ذى الطريقة مستخدمة لويل ا ا. ًو لبياانت ادلوظمة و اخلط البياىن و السجالت و غًًن

خذ أتيف ًذا البحث العلمي  19حول عدد موظفى الرتبية و عدد التالميذ و التالميذة.

الباحثة البياانت ًي كتب مدرسية وكتب مراجع و خطط الدروس و أرشيفات من 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اللغة العربية لتعليم  ترابط ابقيمة التالميذ و مذكرات الىت

 .احلكومية كوهًن ابليتار يف الفصل الوموذاجي و الفصل العام

 

 طريقة حتليل البياانت .7

قوم توبعد الفراغ من مجع البياانت احملصولة من ميدان البحث،  

وتوظيم هص ادلقابلة و الباحثة بتحليلها. وكان حتليل البياانت ًو عملية يف حبث 

ذا يهدف  مذكرات ادليدان و ادلواد األخرى الىت مت مجعها إلضافة الفهم عن األشياء. ًو

إىل توصيل كل شيئ مت هيلي. فلذلك، أن هشط التحليل حيتوى على عمل البياانت و 

ترتيبها و تقسيمها إىل أن صارت و حدات حيث ميكن معاجلتها و هيل كل ما سيتم 

 قوم الباحثة بتحليل البياانت اجملموعة ابلطرق التالية:ت تقدمية. مث

 الطريقة االستقرائية  . أ

وادلرد ابلطريقة االستقرائية ًي الطريقة الىت تبدأ من احلاليت  

اخلاصة مبتودا على اخلربات الواقعية مث يقوم الباحثة برتميز الوظرايت لوتائ  البحث 

 العامة.

                                                           
19
M. Amir, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada), hlm. 94. 



62 

 

حث للوظر واالطالع على عملية او أي أن الباحثة إىل ميدان الب

ادلعلومات الواقع طبيعيا مث كتابتها و حتليلها, و أتويلها، و تقديهما و كذلك أخذ 

القول يبدأ ًذا ادلوه  من ادليدان الذي ًو  و ميكن 20اإلستوباط موها )العملية(.

 اإلستقراء مث اإلستوباط و فقا مبا يقع فيي.

 الوصفية التحليلية  . ب

الوصفية التحليلية عبارة عن بيان التصورات عن أحوال مبحوثة  

 فلذلك، أهي يف حاجة إىل مهارة الكاتب يف معاجلة 21عوي على صورة البيان القصصى.

الكلمات عود عطاء البياانت )تقدًن البياانت(. و لكن يوبغى أن يهتم بصحة 

البياانت و صديقها. و ميكن أن جيرب الباحثة يف استعمال البيان القصصى عود 

 تقدًن البياانت حىت يتمكن لي من هيل الوتائ  التامة.

ستخدًن الباحثة حتليال وصفيا، والبياانت اجملموعة على شكل ت 

ل ال يف شكل أرقام، و يتسبب ًذا من تطبيق الطرق الكيفية، و مع ذلك مجع  األقوا

 كل ما حيتمل أن يكون مفتاحا دلا ًو دتت دراستي.
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 تفتيش صحة البياانت  .8

عملية البحث الوصف حيتاج إىل صحة البياانت. لتقتيشها عن  

كوهًن ابليتار يف الفصل التدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 تاج الباحثة إىل الطرق ًي: حت، الوموذاجي و الفصل العام

 تطويل وقت ادلشاركة  . أ

مجع البياانت و ال تسًن  عوصر مهم يف جزءإن مشاركة الباحثة  

ًذى ادلشاركة دلدة قصًنة و إمنا أهنا حتتاج إىل تطويل أوقات مشاركة الباحثة يف ميدان 

 22البحث.

كان الباحثة يف البحث الوصفي مفتاح ادوات البحث. فلذلك  

قرر يف مجع البياانت تقرير عاليا. لويل البياانت ادلواسبة ابحتياج تحضور الباحثة 

يكفى يف وقت قصًن، بل حيتاج إىل تطويل وقت احلضور يف ادلشاًدة وادلقابلة ال 

 مكان البحث حىت حيصل على هقطة التشبع.

لتقتيس صحة البياانت من خالل تطويل حضور الباحثة يف  

مكان البحث ال حيديد الباحثة على أايم العمل، و لكن خارج أايم العمل حيضر 

ا اذا مل جيد كامال. تطويل حضور الباحثة يف مكان البحث لبحث البياانت او لتكميله

  23الباحثة يف مكان البحث ميكن درجة البياانت اجملموعة.

                                                           
22

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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 ادلثابرة عود القيام ابدلالحظة  . ب

توّجي ادلثابرة على أداء ادلالحظة إىل حصول اخلصائص والعواصر  

و لشرح  24تفصيليا. يف الظروف األهسب ابألمور أو ادلسائل ادلبحوثة مث الرتكيز فيها

البياانت تفصيليا, جبدر للباحث أن يقوم ابدلالحظة مع كل مثابرة و دقة حىت يوال 

 البياانت هيال جيدا.

اإلختيار احملصول يبحث الباحثة مثابرة على أداء ادلالحظة  

جعة ميلكون ادلعلومات العامة عن األشياء قد حبثت حىت أن يستطيع الباجث دلرا

القدرة على الفهم و الوطر و التحليل. عملت ًذى الطريقة مبقارهة بٌن هتيجة الباحثة و 

 سخص األخرى.

 ادلوه  التثليثى  .ج

ادلوه  التثليثى عبارة عن أهشطة يف تفتيس صحة البياانت الىت  

تستخدم األشياء األخرى خارج تلك البياانت ًدفا إىل التفقد أو إىل ادلوازهة 

   25ت.البياان

والغرض من ادلوه  التثليثى ليس للبحث عن احلقيقة حول بعض  

الظواًر, ولكن بدال من ذلك على حتسٌن فهم الباحثة حنو ما مت مجعي. ومع موه  

 26ة من البياانت، وذلك ابدلقارهة مع مدخل واحد.التثليثى يزيد تعزيز القو 

                                                           
24Ibid, hlm. 117. 

25
Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Elkaf, 2006), 

hlm. 163. 
26

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), hlm. 5. 
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قارن الباحثة البياانت يوتجي بٌن ادلشاًدة وادلقابلة والتوثيق ت و يف الواقع 

احثة ال يوظر البياانت و ادلعلق. هبذى طريقة يستوت  الباحثة إستوتاجا صحيحا, ألن الب

ا من طريقة واحدة فقط لكن من ثالث طرق ادلتفرقة لويل احد اإلكتشاف.  ال يقدًر

وتيجة التحليل أن تكون هتيجة بفائدة ادلوه  التثليثى لبحث البياانت مث حتليلها 

 صحيحة.

 


