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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث -أ
اليت  ، ألن البياانتيف هذا البحث هو منهج وصفي نوعي املنهج املستخدم

حظته وسلوك ميكن مالمت مجعها تكون يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 
 مباشرة.

بحث. مد على أهداف اليصنف البحث على أنه نوع حبث وصفي نوعي يعت
كتابه منهج   لونج يف، وفًقا لبوجدان واتيلور وتالمها ليكسي جيه مو يف غضون ذلك
، فإن البحث الوصفي يكون يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من البحث النوعي

ية ، فإن املنهج الوصفي موجه إىل اخللفها وفًقا هلاسلوكيات ميكن مالحظتالناس و 
 والفرد سليم كلًيا.

ق حول لتفصيل والتعم، ميكن رؤيته ابمن خالل هذا النهج الوصفي النوعي
 ملتوسطةاسبيل املهتدين املدرسة اليت يتم تطبيقها يف  Socrative اتتطبيقاستخدام 

. لذا فإن املوضوع الذي مت فحصه يف هذه الدراسة هو تطبيق يةسالماإل العامة
الة الرساملفردات. بينما كان موضوع هذه  تعليميف  Socrative اتتطبيقاستخدام 

 اإلسالمية عامةال املتوسطةسبيل املهتدين املدرسة يف  الثامنالصف  لطالبة العلمية
 .ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية

 
 مكان البحث -ب

 دينسبيل املهتاملدرسة والطالب يف  املدرسنيمت إجراء هذا البحث على 
، أنتاسان 0اليت تقع يف الشارع جندرال سوديرمان رقم  يةسالمالعامة اإلاملتوسطة 

بيسار، املقاطعات ابجنارماسني الوسطى، مدينة ابجنرماسني، كاليمانتان اجلنوبية 
82001. 
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 البياانت ومصدرها -ج
، املنهج، مواد ميخطة تنفيذ التعلللبياانت اليت مت احلصول عليها من خالل 

الل مت احلصول عليها من خالتدريس، بينما للحصول على مصادر البياانت اليت 
 والطالب. املدرس

 
 أساليب مجع البياانت    -د

   أما أساليب مجع البياانت فهي:
 املالحظة -0

خالل املشاهدة مباشرة على املالحظة هي البحث عن املعلومات من 
أنشطة موضوع البحث أو األحداث املتعلقة مبشكلة البحث. الغرض من طريقة 
املراقبة هو شرح املوقف قيد الدراسة واألنشطة اليت حتدث واألفراد املشاركني يف 
نشاط والعالقات بني املواقف وبني األنشطة وبني األفراد. هبذه الطريقة، سيفهم 

 80لبحثي بوضوح ما حدث وكيف جرت عملية األنشطة.قراء التقرير ا
 تقنية املقابلة -0

املقابلة هي شكل من أشكال االتصال اللفظي عن طريق طرح أسئلة 
 80معينة للحصول على املعلومات.

 توثيق -2
يتم ختزين عدد كبري من احلقائق والبياانت يف املواد يف شكل واثئق. معظم 

 ومذكرات وتذكارات وتقارير ومصنوعات يدويةالبياانت املتاحة يف شكل رسائل 
 82وصور وما إىل ذلك.

                                                                 
51 Izzuddin Musthafa, Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya, 2018), H. 191 
   010ص.  املرجع نفسه، 80

53 Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", equilibrium. Vol. 5. No. 9, tahun 2009, H. 
7 
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 سلوب حتليل البياانتأ -ه
تنفيذ حتليل البياانت يف البحث النوعي هو عملية حبث منهجي وجتميع 

من املواد،  حظات امليدانية وغريهاالبياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت واملال
لبياانت من ا، وميكن إبالغ النتائج لآلخرين. يتم حتليل حبيث ميكن فهمها بسهولة

ختيار وحدات، والتوليف، والتجميع إىل أمناط، وا ، وتقسيمها إىلخالل تنظيم البياانت
 81، والتوصل إىل استنتاجات ميكن إخبارها لآلخرين.أي منها مهم للدراسة

شكل منهجي بيشري رأي آخر إىل أن حتليل البياانت النوعية هو عملية البحث 
وجتميع البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية واملواد 

 88األخرى حبيث ميكن فهمها بسهولة وميكن إبالغ النتائج ابآلخرين.
 فيما يلي مراحل حتليل البياانت النوعية وفًقا لـمليس و هوبرمان :

 تقليل البياانت  -0
يعد تقليل البياانت عملية تفكري حساسة تتطلب ذكاًء عالًيا ومرونة وعمًقا 

ميكنهم املناقشة مع  ،يف إجراء تقليل البياانت، البصرية. ابلنسبة للباحثني اجلدديف 
األصدقاء أو غريهم من األشخاص الذين يعتربون كافيني إلتقان املشكالت اليت 

 81تتم دراستها.
إبجراء عملية اختيار أو اختيار، مع  ةاحلد من البياانت، يقوم الباحث يف

الرتكيز أو الرتكيز والتبسيط واالستخراج من مجيع أنواع املعلومات اليت تدعم بياانت 
البحث اليت مت احلصول عليها وتسجيلها أثناء عملية استخراج البياانت يف هذا 

شكل مستمر طاملا أن البحث ال يزال اجملال. يتم إجراء عملية االختزال هذه ب
 88مستمراً، ويبدأ تنفيذه عندما خيتار الباحث احلالة املراد دراستها.

                                                                 
54 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan,2017), H. 74  

 81، ص. نفسه املرجع  88
 10، ص. نفسه املرجع  81

 
57 Farida nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Surakarta, 2014). H. 174 
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 بياانت العرض  -0
عرض البياانت هو جمموعة من املعلومات اليت تتيح للباحثني استخالص 

بارة عن جتميع ملنظمات النتائج واختاذ اإلجراءات. عرض البياانت هذا ع
يسية ئ، يتم جتميعه بناًء على النتائج الر كل وصف وسرد كاملاملعلومات، يف ش

نهجية ، ، ويتم تقدميه ابستخدام لغة الباحث املنطقية واملالواردة يف تقليل البياانت
 87حبيث يكون سهاًل لفهم.

 استخالص النتائج -2
استخالص النتائج هو نشاط لتفسري نتائج حتليل البياانت وتفسريها. رسم 

و نشاط واحد فقط يف التكوين الكامل. هذا خيتلف متاًما عن هذا االستنتاج ه
استخالص النتائج يف البحث الكمي املتعلق ابختبار الفرضيات. جيب التحقق من 
االستنتاجات أثناء البحث حىت ميكن تربيرها. جيب دائًما اختبار املعاين اليت تظهر 

  81ا.من البياانت للتأكد من صحتها ومدى مالءمتها لضمان صحته
 
 التحقق من صحة البياانت -و

يتم استخدام صحة البياانت للتأكد من أن مجيع البياانت اليت متت مالحظتها 
 ظ، ويتم ذلك من قبل املؤلف للحفامبا هو موجود ابلفعلوالبحث عنها ذات صلة 

 ، لكل من القارئ واملوضوع حتت دراسة.على البياانت والتأكد من صحتها
أي إجراء  ،التثليث الباحثةللحصول على مستوى صحة البياانت، يستخدم 

مقارانت بني مصدر بياانت وآخر. كما ذكر موليونج أن "التثليث هو تقنية للتحقق 

                                                                 
 088، ص. نفسه املرجع  87
 088-081، ص. نفسه املرجع  81
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من صحة البياانت اليت تستخدم شيًئا آخر غري البياانت ألغراض التحقق أو كمقارنة 
12البياانت".

                                                                 
60 Moleong, J.Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV.Remaja Rosdakarya, 

2004, H.178 
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