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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 تصميمهو  البحث مدخل .أ

و هو املدخل  ،, فتستعمل الباحثة املدخل الكيفيبناء على املسائل السابقة

الذي يهتم بتأكيد التحليل يف عملية االستنباط االستداليل و االستقرائي و يف 

 1التحليل حنو عدة العالقات بني املظاهر املبحوثة مع استعمال منطق علمي.

فهم أتويل معاين الوقائع االتصالية من سلوك  يسعى املدخل الكيفي إىلو 

الناس يف حال خاص مستندا على نظر الباحثة و رأيها. و يدل هذا املدخل على 

اجلانب العلمي الفارغ من العدد أي أن البحث الوصفي الكيفي ال يقوم كلهما 

 ابألمور احلسابية. 

ان الذى يستخدم مدخل الظاهرية و كان البحث الكيفي هو البحث املد

كتشايف. وهو الوصفية. وكان نوع البحث الذى تستخدامالباحث هو الباحث ال 

 الباحث الذى أييت بصورة عن صفات الشخصية او الفرقة املعنية ىف اجملتمع.

، يعين (Deskriptif Kualitatif)هذا البحث الوصفي الكيفيواما تصميم 

و كان املراد  2حيتاج عند خطواته إىل وضع االفرتاض.البحث دون افرتاض حيث ال 

                                                           
1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.  5 
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من مصطلح البحث الكيفي هنا هو البحث الذي كانت نتائج غري حمصولة عن 

 3.طريق إجراءات االحصاء أو شيئ من احلسابيات األخرى

 مكان البحث .ب

الكمال  العصرى  السالمى مكان البحث املستخدم يف هذا البحث هو املعهد

بليتار. وأّما إختارت الباحثة على هذه املدرسة لتكون مكاان كونري وونودادي 

 للبحث أبسباب:

هي واحد من املدرسة  بليتارالكمال كونري وونودادي العصرى  السالمىاملعهد   .1

 .مهارة الكالم خاصة ىف تعليم طريقة احملادثةاليت هلا الربامج االهتمام يف 

 طريقة احملادثةيستعمل دادي بليتار الكمال كونري وونو العصرى  السالمى املعهد  .2

 .مهارة الكالميف تعليم 

 نوعية البحث ج.

( Descriptive Methodهذه الرسالة من نوع الدراسة امليدانية بطريقة وصفية )

إستخدام طريقة احملادثة فلذلك قصد الباحث أن يعرض احلقائق واملعلومات عن 

الكمال كونري وونودادي عصرى ال السالمىمهارة الكالم ىف املعهد  ىف تعليم

                                                                                                                                                               
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, 1998), Hal. 245 
3 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif  Tatalangkah Dan 

Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 4 
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( إّن البحث العلمي حيتاج إىل Surahmat Winanto. قال األستاذ الدكتور )بليتار

ااتت حتتاج إىل املاء   لتحسني جودته كما كانت النب حلقائقاأنواع املادة و 

 4والطعام لتحسني منّوها.

 ةحضور الباحث .د

ليا ىف ميدان البحث ىف هذا البحث العمى اشرتاكا فع ةمشرتك ةباحثالن إ

هدافا اىل مجع احلقائق أو املعلومات. وكان حضور الباحث اىل حمل البحث كا 

الكمال كونري وونودادي العصرى  السالمى املعهدحنو مظاهر التعليم ىف ملالحظ 

فيكون  ن هذا البحث يسعمل املدخل الكيفى،أثناء سري عملية التعليم. ولكو  بليتار

قائق و كذلك يكون اداة جلمعها. وألجل مجع احلقائق ىف الباحث اذن جامع احل

ميدان البحث فيستفيد الباحث أدوات الكتابة مثل القلم و الكراسات لكتابة احلقائق 

 املوجودة ىف املدرسة.

 السالمى معهدذات  ملقابلة مع األساتيذ واألستاذاتاب الباحثة توقام

مجع احلقائق املتعلقة بعمليات التعليم ألجل  ليتارابالكمال كونري وونودادي العصرى 

لعربية وبرانمج اللغة العربية. و استفاد الباحث فيها و خاصة ىف فعالية املدرس اللغة ا

                                                           
4 Winarno Surahmat , Dasar dan Tekhnik Researc, (Bandung: Tarsito, 1978), h. 28 
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أوقات مناسبة يتمكن له من مجع احلقائق بسهولة مثل وقت الرمحة أو عند فراغ 

 األساتيذ واألستاذات من التعليم.

 اقاق احلمصادر   .ه

واما مصدر احلقائق  5قائق هي مصدر حتصل منه احلقائق.احلمصادر املعىن من 

 املستعمل ىف هذا البحث العلمى فهو نوعان:

 مصدر احلقائق الرئيسى .أ

هو احلقائق احملصولة من البحوث عنه بطريق  مصدر احلقائق الرئيسى  

 6مباشر حبيث تبدئ عمليته ذلك او أبداء املالحظة عليها وكتابتها.

 ق الرئيسية ىف هذا البحث العلمي فهي كما يلى:احلقائمصادر وكانت   

و اللغِة العربيةِ من املدرسة واملدرســـني  احلقائقاملصادر األساسية هي حتتوي على 

 .ليتارابالكمال كونري وونودادي  السالمىمشرف املعهد العصرى 

 مصدر احلقائق الثنائي .ب

الباحث من غري  الىت حتصلهااحلقائق الثنائية هو احلقائق مصادر وكانت   

نتيجة أعملها أو ما ليس حمصوال من موضوع البحث مباشرا. وذلك مثل ما 

                                                           
5
 Arikunto,  Prosedur Penelitian....., h. 129 

6 Marzuki, Metodologi  Riset,  (Yogyakarta: BPFE UII, 1977), h. 55 
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 7و الصادرات األخرى. حصاء, واحلقائق/البياانت،شؤون الحتصله الباحث من 

ق ىف هذا البحث من واثئق املدرسة، وحصل الباحث على مصادر احلقائ

 البحث.أو املذكرات املالئمة مبسائل  واجملالت، والكتب،

 احلاقاق طرياقة مجع  .و

احملتاجة يف هذا  احلقائقللوصول إىل  احلقائقحيتاج الباحث إىل طريقة مجع 

 البحث واستخدم بعض الطرق العلمية وهي املالحظة، واملقابلة، والطريقة الواثئقية.

 (observation method)  الطريقة املالحظة .أ

دم الباحث طريقة احملتاجة إليها يف هذا البحث يستخ احلقائقلكشف 

املالحظة ابملشاركة ويقال أيضا ابملالحظة املباشرة هي طريقة حبيث يكون 

أي يقوم الباحث مبالحظة سلوك  سةجزءا من النشاطات اللغوية املدر  الباحث

ويكتب  8.معني من خالل اتصاهلا مباشرة  ابألشخاص أو األشياء اليت تدرسها

املالحظة. عملية املالحظة ال جتري حنو الباحث وتسجل البياانت املهمة أثناء 

احلقائق املنظورة فحسب، بل حنو احلقائق املسموعة واحلسية أيضا. وهناك أشياء 

 املعربة يف عملية التعليم. احلقائق أخرى مثل العبارات و

                                                           
7 Marzuki, Metodologi. . ., h. 56 

(، ص: 1991)عمان األردن: دار الفكر، البحث العلمي: مفهومه، وأدواته، وأساليبه، ذوقان عبيدات، واخرون،  8
149 
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طريقة املتعلقة مبادة  احلقائق ويستخدم الباحث هذه الطريقة لطلب

ألستاذ واستعماهلا أثناء عملية التعلم، والتعليم، وكيفية عملية تقدميها ااحملادثة 

 .طريقة احملادثة وكيفية تصحيح أخطاء تعليم

وتستخدم املالحظة بدون املشاركة وتقال أيضا ابملالحظة غري املباشرة 

وهي طريقة حبيث يكون الباحث تالحظ وتراقب النشاطات املوجودة غري أهنا ال 

ه الطريقة لكوهنا ميكن ميزهتا يف ميكن تكون جزءا منها. وخيتار الباحث هذ

 الباحث من أن تالحظ السلوك كما حيدث فعال يف الواقع بصورة طبيعية.

ويستخدم الباحث هذه الطريقة لطلب البياانت املتعلقة بعملية تعلم 

طريقة وسلوك األستاذ والطلبة فيها واملادة التعليمية لتعليم طريقة احملادثة تعليم 

دامها يف تعلم وتعليم زايدة وتوكيدا مما حصل عليه الباحث من واستخاحملادثة 

 املالحظة ابملشاركة.

 (Interview Methodالطريقة املقابلة ) .ب

املقابلة هي طريقة جلمع املعلومات اليت ميكن الباحث من إجابة 

تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث للبحوث وجها 

دد من األسئلة من قبل الباحث والجابة عليها من قبل بوجه بغرض طرح ع

املبحوث أو يقال أهنا طريقة طلب البياانت بطريقة احلوار والتساؤل بني الباحث 
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فاملقابلة املناسبة لكشف البياانت يف هذا البحث هي املقابلة  9والفاعل أو اخلبري.

احث أسئلتها على ، وهي مقابلة حرة يوجه فيها الب(deep interviewالدقيقة )

حسب دليل املقابلة ابملوضوع الذي يدور حوله مث ترتك احلرية للخبري أن يتكلم  

 كما يريد ويتدخل الباحث من حني إىل اخر ليدفع اخلبري وتشجعه على الكالم.

ويستخدم الباحث هذه الطريقة لطلب احلقائق والبياانت املتعلقة ابملواد 

وعملية تقدميها واستخدامها الطلبة وكيفية تصحيح  ةطريقة احملادث لتعليم التعليمية

الذين  احملادثةواصالحاهتا.سوف تقابل املدرس تعليم  طريقة احملادثةأوراق تعليم 

الكمال كونري وونودادي  السالمىالعصرى  املعهديدرسون التالميد يف 

ها عملية تعليم الرتمجة وكيف منهج يستخدمها وما وسائل اليت يستعملل٪اتر اب

وما مشكلة اليت توجد يف تعليم الرتمجة. وكذالك ستقابل التالميذ يف هذا الفصل 

يف تعليمها وما مشكلة  احملادثةملعرفة ما شعروا عندما املدرسون يستخدم تعليم 

 الىت توجد التالميذ فيها.

 

 

 
                                                           

9
Lexy J. Moloeng,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 2 
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 الواثئقية الطريقةج. 

 وهي طريقة البحث لطلب احلقائق والبياانت من الواثئق والكتب

فبهذه الطريقة  10واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة.

سيكشف الباحث احلقائق أو البياانت على املواد املخططة، وأهداف تعليم 

، واملناهج، واخلطة الدراسية، وأحوال الطلبة، وقسم تعليم اللغة العربية، احملادثة

 وتعاليقة. ، وتصحيحها األستاذ، احملادثة وأوراق تعليم

 لتعليمطريقة احملادثة التعليم احملتاج إليها ابستعمال الكتب  حلقائقمنهج مجع ا

والواثئق واملؤلّفات واملقاالت وكشف الغياب واعداد املدرس تعليم  مهارة الكالم

املعهد العصرى يف احملادثة. تستخدم الباحث الواثئق ما يتعلق بتدريسحملادثةا

 احملادثة. تعليم ليتارالكمال كونري وونودادي اب السالمى

  احلاقاق حتليل ز.

يبدأ البحث الكيفي من ميدان البحث. واحلقيقة احملصولة من احلقائق 

االستقرائية. حىت حيتاج حاصل البحث تطوير بوسيلة حتليل احلقائق. وعندما متت 

حثة بعد ذلك األنشطة يف مجيع احلقائق احملصولة من مكان البحث، تقوم البا

بتحليلها. وإن حتليل احلقايق جزء مهم يف طريقة البحث، ألن احلقائق تستعمل حلل 

                                                           
10 Arikunto,  Prosedur Penelitian..., h. 236 
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وهي عملية لبحث وتركيب احلقائق اليت انلت من املقابلة واملالحظة  11 املشكالت.

 والثروة ت األخرى نظامية، حىت تستهل لفهمها وتستطيع معلومة الكشف لألخر.

 (Miles)ق يف امليدان كما قال ميلس وتعمل الباحث حتليل احلقائ

الذي ينقله سوغييونو وهو نشاطة حتليل احلقائق يف البحث  (Hibberman)وهربمان 

الكيفي تعمل بتفاعلي واستمرار حىت إنتهاء النشاطة. وكان حتليل احلقائق تستعمله 

 :كما يلي ،ثالثة املراحلالباحث على 

 (Reduksi Data) احلقائق تنقيص .أ

 الرتكيز ،األساسية واألشياء واالختيار، التلخيص، يعينقائق احل تنقيص 

 بداية هي احلقائق معاجلة. واألمناط املواضيع عن البحث يف أحوال مهم، على

12احلقائق. حتليل عملية
 التدبري ،(cheking)املطابقة أنشطة البياانت معاجلة تشمل 

و  (،(pemberian label/labelingالعالمات معط و ،((pembenahan/editingاملنزيل

kode/codingpemberian .)13(معط االشرة 
 يف كانت اليت حلقائقا فإن هكذاو  

 احبثوبعد ذلك  حلقائقاب القيام الباحثني على وتسهل أوضح صورة توفر تنقيصال

 .األمر لزم إذا عنها

                                                           
11Muhammad  Nazir,  Metodologi Peneliti,(Jakarta :Ghalia Indonesia, 1998), h. 405 
12 Sugiyono, Metodologi  Kuantitatif, Kualitatif, dan R & d, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 247 
13 M. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 2010), h. 131-132 
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  (display data) penyajian/  احلقائق تقدمي .ب

 احلقائقتقدمي . احلقائقتقدمي  هي تاليةال اخلطوة مث احلقائق، تنقيصبعد   

 البياانت تنظيم مث احلقائق، تقدمي خالل من. ختيري البياانت الذي هلا مناسبةوهو 

 ا.فهمه األسهل من سيكون لذلك العالقة، منط يف وترتيبها

 وصف شكل يف به القيام ميكناحلقائق  تقدمي كيفى،ال البحث يف  

وتعمل الباحث حتليل وجنس واحده.  ،اتالفئ بني العالقات ، عمود،موجز

الذي ينقله  (Hibberman)وهربمان  (Miles)احلقائق يف امليدان كما قال ميلس 

سوغييونو وهو نشاطة حتليل احلقائق يف البحث الكيفي تعمل بتفاعلي واستمرار 

 .حىت إنتهاء النشاطة

 (Verification /Conclution Drawing) احلقائقستخالص الاو ج.

وهو أخذة  احلقائقستخالص الااحلقائق الكيفى   حتليل يف الثالثة اخلطوة    

وتتصف اخلالصة األوىل املعاضدة ابحلقائق الصحيحة االستخالص والربهانة. 

وبعد ذلك حاصل التحليل املشكل ابلشرح  14واملساوق فتحصل اخلالصة املصداقية.

ل حقائق هذا البحث يتكون يستخلص بشكل القصة. حتليل املتعددة املوقعة من حتلي

 . على حتليل مشكالت واحدة بطريقة حتديد احلقائق وجتهيزها وحتقيقها أو تدقسقها

                                                           
14 Sugiyono, Metodologi  Kuantitatif, Kualitatif…., h. 246 
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 قائقتفتيش صحة احلح.

 ألجل نيل احلقائق الصادقة أو الصحيحة، تقوم الباحثة ابألمور التالية:

 تطويل زمن احلضور .1

 ابلغ أمر ثباحال مبشاركة . وأداة كيفي  يكونال البحث يف الباحثإن 

 ولكنها ،فقط قصرية زمنية فرتة يف املشاركة تمت مل قائق. واحل مجع يف األمهية

 قائقاحل يف الثقة درجة يف بزايدة سيسمح و هذا  الباحث ملشاركة امتدادا تتطلب

 أيضا الباحث مشاركة متديد من املقصودأن   أخرى انحية من15.مجعها مت اليت

  .نفسه الباحث وثقة الباحث للمبحوث عنه حنو الثقة لبناء

 لكنهته. و مواج يضمن الذي االسلوب تطبيق جمرد من بدال وذلك

 أداةو هي   يوم، كل جتري اليت التنمية عملية هي املبحوث عنه و ثقة النفس ثقة

 .16موقف تالعب )عدم االتقان( املبحوث عنه ملنع

تتطلب  األساسية يف عملية مجع احلقائق  كاألداةإن وظيفة الباحثة  

دورها للحضور املباشر يف بيئة ميدانية. و احلق، أن الباحثة تقوم ابملقابلة مرارا مع 

الكمال كونري وونودادي  السالمىالعصرى املعهد بعض األساتيذ أو طالب 

 .ليتاراب
                                                           

15 J.Moleong, metodologi Penelitian kualitatif…, h. 173-176 
16 J.Moleong, metodologi Penelitian kualitatif…, h. 177 



55 
 

اجملموعة البد أن تكون صحيحة فتحضر  احلقائقو لكن، لكون 

 .ليتارالكمال كونري وونودادي اب ىالسالمالعصرى املعهد الباحثة مرارا إىل 

 (Trianggulasi)املنهج التثليثي  .2

 الذييف تفتيش صحة احلقائق   االسلوب التثليثي هو  ابملنهجإن املراد 

 حنو تلك مقارنة أو فحص ألغراض قائق احل  خارج تلك آخر ئاشي يستخدم

نهج أن امل كما .أخرى مصادر فحصعن طريق  املستخدمة تقنيةال و ،قائقاحل

 17.ثوالباح النظرايتالطرق و  خالل من الفحص طريق عن يستخدم التثليثي

هو الطريقة األكثر شيوعا يف البحث الكيفي. و هبذا املنهج التثليثي ميكن  وهذا

اخذ استنتاجات موثوقة حيث ليست فقط من منظور واحد حبيث من مزيد 

 حول احلقيقة عن بحثلل ليس يتثليثاملنهج ال  من الغرض و   .قبول البياانت

 مجعه.   مت االباحث حنو م فهم حتسني على ذلك من بدال ولكن الظواهر، بعض

مدخل  مع ابملقارنة وذلك ،قائقاحل من القوة تعزيز يزيد يالتثليثاملنهج   مع و

  18.واحد

 

 

                                                           
17 J.Moleong, metodologi Penelitian kualitatif…, h. 178 
18 Sugiyono, Memahami Penelitian...., h. 85 
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 مع الزمالء مناقشة .5

 النتائج تعريضب أن يقوم به، ميكن هذه البياانت صحةحتقق  إن تقنية

كان البحث  مع الزمالء. مناقشة شكلب اليت مت احلصول عليها أو النهائية وليةاأل

، وتقدمي املشورة، والتوجيهات، النقد شكلعلى  املدخالت نتجسي الزمالءمع 

البياانت حتليل و  مؤقتا وحتليلها مجع البياانت وغريها. كمادة النظر النفيس لعملية

 .النهائية

 خطوات البحثط. 

 : 19ث يف هذا البحث الدرجات للبحث كما يلييستخدم الباح

اخلطوة قبل اجملئ يف امليدان الىت حتتوي على تركيب مقرتح البحث واختيار ميدان  .أ

البحث وتدبري اذن البحث واستعالم امليدان وتقديره واختياراملخرب وانتفاعه 

 واستعداد آلة البحث واخالق البحث.

رضية البحث والستعداد النفسي ودخول اخلطوة امليدانية الىت حتتوي على فهم أ .ب

 الىت تتعلق بركائز البحث قائقاحلامليدان ويشرتك ىف امليدان مع مجع 

 قائقاحلوإلقاء املعىن على  قائقاحلالىت حتتوي على حتليل  قائقاحلخطوة حتليل  .ج

                                                           
 7۲1.ص: نفس املرجع 19
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خطوة كتابة تقرير البحث الىت حتتوي على تركيب حاصل البحث وتصحيح  .د

 . كمال االمتحان وامتحان املناقشة للبحث العلميحاصل االستشارة وتدبري


