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الباب الثالث 

منهجية البحث

مدخل ونوع البحث.أ

مع ما  وهذا يتوافقحث نوعي.  بالالنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو  

يف   عن  Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasaورد  Gawe Bukuالصادر 

:والذي ينص على أن

ما بعد الوضعية أو طبيعية  ج البحث النوعي هو وجهة نظر نوعية أي  

ت يف  يف إجراء البحث. طريقة البحث النوعي هي طريقة حبث جتمع وحتلل البيا

مت  اليت  النوعية  ت  البيا لتحديد  حماولة  أي  دون  بشرية  وأفعال  شكل كلمات 

احلصول عليها. ختتلف طرق البحث النوعي عن طرق البحث الكمي من حيث 

مت مجعها اليت  ت  البيا يتم طبيعة  اليت  ت  البيا ونوع  املفضلة،  البحث  ونتائج   ،

ت  ت ، وطريقة حتليل البيا ,Mulyadi)حتليلها، وطريقة مجع البيا ٢٠١١: يتم .  (٥

من  االجتماعي  الواقع  سيفهم  الباحث  إذا كان  النوعي  البحث  طرق  استخدام 

وير منظور الفاعل ويفهم املعىن يف سياق وإذا كان سيصف عملية تكوين أو تط

.الواقع االجتماعي
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ت وصفية يف   ا إجراء حبث ينتج بيا ميكن فهم املنهجية النوعية على أ

,Mulyadi)شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك ميكن مالحظته

٢٠١١: والتعاريف  .  (٦ واملفاهيم  املعىن  إىل  النوعي  للبحث  بريج  تعريف  يشري 

وأو  والرموز  ،  واخلصائص واالستعارات  (بريج  األشياء  وفًقا ٣:  ٢٠٠٩صاف   .(

.هلذا التعريف، يتم التأكيد على البحث النوعي على وصف الكائن قيد الدراسة

بيئة   يف  للبحث  خمتلفة  طرق  استخدام  املمكن  من  النوعي،  البحث  يف 

ستخدام  طبيعية حبيث ميكن حتقيق أهداف البحث. ميكن إجراء البحث النوعي 

دراس مثل   ، مناذج  النص، عدة  وحتليل  والظواهر،  الذاتية،  والسري  احلالة،  ات 

واإلثنوغرافيا، وما إىل ذلك. لذا يصبح دور الباحث مهًما للغاية، أي تقدمي وصف 

.مفصل للظاهرة اليت تناسب السياق

البحث النوعي هو حبث يتم إجراؤه بناًء على منوذج واسرتاتيجية وتنفيذ  

واالسرتات النظر  وجهات  نوعي.  متنوعة  منوذج  تطويرها  مت  اليت  والنماذج  يجيات 

:  ٢٠١١للغاية. بشكل عام، يف البحث النوعي هناك هي األمور التالية (راكو،  

٤٨)٢٣:

٤٨ Ismail Suardi Wekke, dkk., “Metode Penelitian Pendidikan Bahasa”, (Yogyakarta, ٢٠١٩),
hal. ٥١-٤٩
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ت شفهية؛.١ ت شفهية أو كشيء ميكن نقله كبيا ا بيا ت على أ تعامل البيا

املنهجية واملفاهيم مبوجه لفهم املعىن اجليد الذي يشري إىل اخلصائص والعالقات  .٢

والقيم والقواعد واملفاهيم التجريدية لصياغات الفهم؛

إعطاء األولوية للعالقة املباشرة بني الباحث والشيء الذي تتم دراسته؛ .٣

إعطاء األولوية لدور الباحثني كأداة رئيسية؛ .٤

التق البحث  البحث  هذا  لـ  و يستخدم  وفًقا  Suharsimi Arikuntoميي. 

ميي على أنه عملية يتم إجراؤها من و كن تفسري البحث التق)، مي٢٢٢:  ٢٠٠٧(

مج،   القيم اإلجيابية وفوائد الرب النظر أوالً يف  أجل حتديد السياسات من خالل 

الغرض ٤٩فضالً عن مراعاة العمليات والتقنيات اليت مت استخدامها إلجراء حبث. 

العربية، من خالل مراجعة مجيع من هذه الدراسة هو معرفة كيفية عمل تعلم اللغة 

إىل نقاط الضعف يف التعل  مي، سيتم االنتهاء و م. بعد إجراء التقياجلوانب من املزا

دة تنفيذ تعلم اللغة العربية يف املستقبل. من النتائج يف شكل ز

يصنف هذا البحث على أنه حبث استكشايف يعتمد على أهداف البحث، 

هذا البحث على أنه دراسة مقطعية. بناًء على مكان  بينما بناًء على الوقت يصنف  

٤٩ Siti Fadjarajani, Ely Satiyasih Rosali dkk, ”Metodologi Penelitian”, (Gorontalo: Ideas
Publishing, ٢٠٢٠), hal. ٧٥
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هذا البحث يصنف البحث امليداين. بناًء على وجود هذه املتغريات، يصنف هذا 

البحث على أنه حبث حايل.

وقع البحثم.ب

رماسني بنج١احلكومية  ثانوية اإلسالمية املدرسة الموقع هذا البحث يف  

.عشرثاينيف الفصل ال

ت ومصادرها.ج البيا

ت .١ البيا

ت األساسية .أ البيا

ت األولية : يف هذه الدراسة، تتعلق البيا

درسة  املعشر يف  ثاينيف الصف الاللغة العربيةم  يمي سياق تعل و ائج تقنت.١

بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تق.٢ تعل و نتائج  مدخالت  العربيةم  ي مي  الاللغة  الفصل  يف ثاينيف  عشر 

بنجرماسني١احلكومية الثانوية اإلسالمية درسة امل
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درسة  املعشر يف  ثاينيف الصف الاللغة العربيةم  يمي عملية تعل و نتائج تق.٣

بنجرماسني١احلكومية الثانوية اإلسالمية 

درسة  املعشر يف  ثاينيف الصف الاللغة العربيةمي منتج تعليم  و نتائج تق.٤

بنجرماسني١احلكومية الثانوية اإلسالمية 

ت الثانوية .ب  البيا

وخطط   توصيفات  شكل  يف  الثانوية  ت  البيا الدراسة،  هذه  يف 

والبنية   املرافق  عن  ت  وبيا الطالب،  ت  وبيا املعلم،  ت  وبيا مدرسية، 

بنجرماسني.١الثانوية اإلسالمية احلكومية درسة املالتحتية يف 

ت .٢ مصادر البيا

ت من معلمي الفصل الباحثة التيف هذه الدراسة، حصل  ثاينعلى بيا

١الثانوية اإلسالمية احلكومية  عشر يف املدرسةثاينعشر وطالب الفصل ال

.الذين كانوا املخربين الرئيسيني؛ والتوثيقبنجرماسني 
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ت. د أساليب مجع البيا

إسرتاتيجية يف البحث، ألن الغرض من أكثر اخلطوات  تعترب تقنيات مجعمجع

ت، لن حيصل  ت. بدون معرفة تقنية مجع البيا من البحث هو احلصول على البيا

ت،  البيا ا. يف مجع  املعمول  ت  البيا تليب معايري  اليت  ت  البيا الباحث على 

.٥٠جيب أن تكون هناك تقنيات مستخدمة وفًقا للنتائج اليت مت احلصول عليها

ةقابل امل.١

املقابلة الشخصية هي عملية اتصال أو تفاعل جلمع املعلومات عن طريق 

الباحث بني  واألجوبة  جوهرها،  ةاألسئلة  يف  البحثية.  املوضوعات  أو  واملخرب 

املقابلة هي نشاط للحصول على معلومات متعمقة حول قضية أو موضوع أثري  

مت احلصول عليها يف البحث. أو هي عملية إثبات املعلومات أو املعلومات اليت

نتائج   فقد تكون  إثبات،  ا عملية  نظرًا أل تقنيات أخرى سابًقا.  من خالل 

.٥١املقابلة متوافقة مع املعلومات اليت مت احلصول عليها مسبًقا أو خمتلفة عنها

عشر  ثاينمقابالت مع معلمي الفصل الكاتبةيف هذه الدراسة، أجرى ال

يف  وطال عشر  احلادي  الفصل  احلكومية  مدرسةب  اإلسالمية  ١الثانوية 

٥٠ Sugiono, Memahami Penelitiann Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, ٢١١١), hal. ٢٣٤-٢٢٢
٥١ Rahardjo, M. (٢٠١١). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif, hal. ٢
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عنجنارماسني اإلنرتنت  متصلWhatsAppعرب  عرب  مقابلة  وغري  خالل 

املدرسة يف  املعين  ومعرفة  الشخص  أدلة  على  للعثور  املقابلة  هذه  أجريت   .

الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف مدرسة  لغة العربية م  يمي تعل و علومات حول تقم

.جنارماسني١

املالحظة .٢

) يف  العلوم.  ١٩٠٠سوتيون  أساس مجيع  هي  املالحظة  هذه  وتنص   (

ت، أي احلقائق حول العامل احلقيقي اليت   ميكن للعلماء العمل على أساس البيا

الباحثمت احلصول عليها من خالل املالحظة. م ة ن خالل املالحظة، يتعرف 

.٥٢على السلوك ومعىن هذه السلوكيات 

ال أجرى  الدراسة،  املعل كاتبةيف هذه  والطالب يف مالحظات على  مني 

من جنارماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسة  الفصل احلادي عشر

خالل مراقبة أنشطة التعلم يف الفصل املتعلقة بعملية التعلم وطرق التدريس اليت  

يطبقها املعلم أثناء تعلم اللغة العربية. 

٥٢ S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Aksara, ١٩٠٠), hal. ١٤٥
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التوثيق.٣

تعين   التوثيق  وطريقة  املكتوبة،  البضائع  تعين  واليت  وثيقة كلمة،  من  يت 

املوجودة ت  البيا تسجيل  طريق  عن  ت  البيا جبمع  اخلاص  طريقة  اإلجراء   .

ئق حول   ت التارخيية. و ت تستخدم لتتبع البيا التوثيق هي طريقة جلمع البيا

املواقف   يف  احلوادث  أو  األحداث  أو  األشخاص  من  جمموعة  أو  شخص 

.٥٣)٢٠١٤االجتماعية اليت تكون مفيدة جًدا يف البحث النوعي (يوسف ، 

ت املدرسة ، والتاريخ  بعض التوثيق على  كاتبةيف هذه الدراسة، أخذ ال بيا

ت  ت املعلم: عدد املعلمني ، وأمساء املعلمني ، وبيا املدرسي ، والبيئة ، وبيا

ت الفصل، واملرافق والبنية التحتية ، وخطط دروس تعلم اللغة  الطالب ، وبيا

م اللغة العربية  تعلم اللغة العربية ، وكتب قيمة تعل كتاب احلضور اليوميالعربية ، و 

، ومواد / كتب التدريس تعلم اللغة العربية.

٥٣ Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. h. ١٢
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ت .ه حتليل البيا

ت حتليل ت البحثية من  حتليل البيا النوعي هو حماولة للتعبري عن معىن البيا

ت النوعية طوال  ت وفقا لبعض التصنيفات. مت إجراء حتليل البيا خالل مجع البيا

ت اليت  الدراسة من البداية إىل   النهاية ألن الباحثني الكيفيني حصلوا على البيا

احتاجت إىل التحليل من بداية الدراسة. حىت نتائج التحليل األويل ستحدد عملية 

.البحث التالية

ت  تتم ت وعرض البيا ت من خالل مراحل تقليل البيا عملية حتليل البيا

.٥٤واالستنتاجات 

ت .١ ختفيض البيا

عملية   ت هي  البيا وحتويل  واستخالص  تبسيط،  على  والرتكيز  اختيار، 

ال. التجريد هو حماولة لعمل   اخلام اليت تظهر من السجالت املكتوبة يف هذا ا

ت   بيا يف  تظل  حىت  عليها  احلفاظ  ت جيب  وبيا وعملية  أساسي  ملخص 

طاملا تقدم البحث، حىت قبل أن  ٥٥عىن آخر ، تستمر هذه العمليةالبحث. مب

ومشكلة  للبحث  املفاهيمي  اإلطار  من  يتضح  فعلًيا كما  ت  البيا مجع  يتم 

٥٤ Sandu Siyoto, M. Kes dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, ٢٠١٥), cet. Ke-١, hlm. ١٢٢-١٢٠

٥٥ Sandu Siyoto, M. Kes dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi..., hlm. ١٢٣
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ت   البيا تقليل  يتضمن  الباحث.  اختاره  الذي  ت  البيا الدراسة ومنهج مجع 

ت، والرتميز، وتتبع املوضوعات، وإنشاء جمموعات  ٥٦.تلخيص البيا

ت عن طريق اختيار الكاتبةيف هذه الدراسة، قام ال ت  بتقليل البيا بيا

معاجلة   مث  والتوثيق،  واملالحظة  املقابالت  من  الواردة  ت  البيا واختيار كل 

ت وتركيزها جلعلها أكثر تنظيماً  . البيا

ت .٢ عرض البيا

على   احلصول  أجل  من  منهجي  بشكل  املعلومات  جتميع  عملية  هو 

رؤية   تسهيل  إىل  ت  البيا عرض  يهدف  حبثية.  الباحثني  استنتاجات كنتائج 

.٥٧للصورة الكلية أو أجزاء معينة من الدراسة

ت اليت مت اختيارها واختيارها يف شكل   يف هذه الدراسة، مت عرض البيا

.أوصاف منهجية للمعلومات يف شكل سردي

سحب االستنتاجات .٣

ت اليت تتم يف امليدان وبعد  يتم استخالص النتائج بعد أنشطة حتليل البيا

احلق إىل االنتهاء من  االستنتاج  يستند هذا  أن  ذلك، جيب  إىل  إلضافة  ل. 

٥٦ A. Rijali, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah (٣٣)١٧, ٢٠١٩, hlm. ٩١
٥٧ Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, ٢٠١٢), hal. ١٧٣
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ئق   ت. كالمها مستمد من املالحظات امليدانية واملالحظات والو حتليل البيا

ال ٥٨.وما إىل ذلك اليت مت احلصول عليها من نتائج البحث يف هذا ا

ال الدراسة، استخلص  ت  كاتبةيف هذه  البيا بعد ذلك استنتاجات من 

ت   لبيا اليت مت تقدميها من خالل مقارنة مدى مالءمة تصرحيات املخربين 

.املوجودة لفهم معىن مشكلة البحث

٥٨ Ahmad Tanzeh dan Suyetno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, ٢٠١٢), hal.١٧


