
 

20 

 

 


 الباب الثالث 

البحث يةمنهج 

 نوع ومدخل البحث .أ
البحث العلمينوع البحث هذا هويف امليدان حبث امليدان. حبث هو

35حبثيتمإجراؤهبشكلمنهجيابستخدامالبياانتيفاجملال.
رأى النوعي. الوصفي حبث يعين البحث هذا يف املستخدم املنهج أما

العلوم يف اخلاص تقليد هو الوصفي "حبث أّن مولوغ، يف وميلر كريك
يف البشر مراقبة على أساسي يعتمد والتواصلاالجتماعية، اخلاصة منطقتهم

وأّماحبثالوصف36معهؤالءاألشخاصيفمناقشتهمويفمصطلحاهتم".
أو الطبيعية الظواهر سواء املوجودة، الظواهر لوصف يهدف حبث هو

37اهلندسةالبشرية.
يستخدمالبحُثاملنهَجالنوعي،يفحماولةلتقدميإجاابتللمشكلةاليت

تستخدم ألهنا وصفها، البحثمت يسعى آخر، مبعىن الوصفي. التحليل هنج
إىلوصفحالةمستمرةبناًءعلىاحلقائقواملعلوماتاليتمتاحلصولعليها
تنفيذ ملعرفةكيفية حماولة يف آخر إىل متغري على بناء حتليلها مث اجملال من

الطالبات الكالميفأنشطة السالممبمهارة ابب مبعهد البنات كواالسكن

 
35 Arioanto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsono, 1995), h.58. 
36  Lexy J. Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2011), 

h. 3. 
37 Ibid, h.17. 
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خالل من الطالبات مهارةكالم زايدة عنكيفية احللول وتقدمي كافواس،
 األنشطة.

 وذايت البحث  وضوع م .ب
ويستطيعوضوعم للمعلومات مصادر ميثلون الذين أشخاص هو البحث

38دراستها.مالبياانتوفقاللمشكلةاليتأنيقدّ
يفمسكنالطالباتاملشرفة،و البحثيفهذاالبحثيعينوضوعكانم

السالمكواالكافواس. ابب مبعهد البحثالبنات هذا يف البحث وموضوع
مبعهد البنات مسكن يف الكالم مهارة ممارسات على الطالبات أنشطة يعين

،واحملاضرةبثالثاللغات.تصريفاببالسالمكواالكافواس،منهاحفظال
ال أشخاص ألهّنن البحث هّنكموضوعات الباحثُة ُيشارِْكناختارت يت

مباشرايفأنشطةمهارةالكالم.وهياملشرفةاليتِاْشرتْكَنكاملسؤولةواملرشدة
 .األنشطةعلى

 البياانت  ومصادرنوع  .ج
 نوع البياانت  .1

أي النوعية، البياانت هي البحث هذا يف املستخدم البياانت نوع
املوصوفة الكلمات من عليها احلصول اليت وأما39واملفسرة.البياانت

هي البحث هذا يف املأخوذة البياانتالبياانتالبياانت و الرئيسية
 .الداعمة

 الرئيسيةالبياانت (1
إىلالرئيسيةالبياانت الباحث من مباشرة املأخوذة البياانت هي

د أياملصدر اليتالون البياانت وهي مباشرةوسيط. عليها احلصول
 

38  Tatang  Amirin, Menyusun  Rencana  Penelitian, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 

1998), h. 135 
39 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), h. 14. 
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اخلاصة واملالحظات املقابالت خالل علىمن الطالبات أنشطة
السالم ابب معهد مسكن يف الكالم مهارة كواالبلبناتلممارسات

 كافواس.
 الداعمةالبياانت (2

نفسهالداعمةالبياانت الباحث جيمعها ال اليت البياانت هي
،املثالمنالواثئقأواملنشوراتاألخرى.الرئيسيةكمكملللبياانت

 يفهذالبحث،منها:الداعمةالبياانت
النظرةالعامةعلىموقعالبحث (1
 املرافقوالبنيةالتحتيةاململوكة (2
صورالنشاط (3

 مصادر البياانت  .2
هو البياانت منه،مصدر البياانت على احلصول يتم الذي املوضوع

من عليها احلصول يتم واليت وأفعال، شكلكلمات على البياانت أي
خاللاملقابالت.ومصدربياانتاحلدثاليتمتاحلصولعليهامنخالل
من عليها احلصول مت اليت الواثئق من البياانت مصادر وكذلك املالحظة.

40اجلهاتذاتالصلة.
امصدرالبياانتيفهذاالبحثمنهاكمايلي:أمّ

الطالبات (1 وأفعال املقابالت. عند شكلكلمات على البياانت مصادر
يف مسكنوأساتذة يف الكالم مهارة ممارسات على الطالبات أنشطة

 البناتمبعهداببالسالمكواالكافواس.
يف (2 والظروف الوضع أي احلالة شكل يف البياانت البناتمصادر مسكن

 مبعهداببالسالمكواالكافواس.
 

40 Jam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2009), h. 105. 



 

23 

 

شكل (3 يف البياانت األنشطة،المصادر عند الصور مثل الظروف توثيق، أو
 يفمسكنالبناتمبعهداببالسالمكواالكافواس.

 ت البياانمجع  أسلوب . د
البياانت على للحصول املستخدمة األساليب هي البياانت ْجع تقنيات
واملعلوماتابعتبارهااملادةالرئيسيةذاتالصلةواملوضوعية.يفهذاالبحث،

 ،والتوثيق.ةمتتنفيذتقنياتْجعالبياانتمنخاللاملالحظة،واملقابل
 املالحظة .1

ومرّكز خمطط نشاط هي املالحظة منتقنية سلسلة وتسجيل لرؤية
وأساس السلوك ظهور وراء ما وكشف حمدد، غرض له نظام أو السلوكيات

41النظام.
( فيصل سنافياح من1990رأى أنواع عدة يوجد أن ،)

واملالحظة الصرحية/اخلفية، واملالحظة التشاركة، املالحظة منها املالحظات،
ثةاملالحظَةالصرحية/اخلفية.غرياملنظمة.ويفهذهالدراسة،استعملتالباح

إذن املصدر ِبشخِص تصارح أن الباحثة تستطيع املالحظة، يف
شخِص أّن الباحثة قّدرت إذا البحث حِلجاِة املعينة واملعلومات البياانت حتتاج
اآلخر، الوقت ويف للبحث. املتعلقة املعلومات لِيُ ْعِط فيه الأبس املصدر

 ُتِسرَّ أن الباحثة شخِصتستطيع أّن الباحثة قّدرت إذا الدراسَة َتستعِرُض أّن
42املصدرميكنيسّرالبياانتواملعلوماتاحملتاجة.

حدوث مباشركيفية بشكل الباحثة تالحظ سوف احلالة، هذه يف
الطالبات الكالميفأنشطة السالمكواالمبمهارة ابب مبعهد البنات سكن

.كافواس
 

41 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2013), h. 121. 
42 Ismail Suardi  Wekke, Metode  Penelitian  Sosial, (Yogyakarta: CV. Adi  Karya  Mandiri, 

2019), h.50. 
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املالحظةمنهاكمايلي:أمااخلطواتيفهذه
للبنات .1 السالم ابب معهد مسكن يف وأنشطة التعليم نظام يالحظ

 بكواالكافواسكاليمنتانالوسطى.
يف .2 الكالم مهارة ممارسات على الطالبات أنشطة تنفيذ عملية يالحظ

 مسكنمعهداببالسالمللبناتبكواالكافواسكاليمنتانالوسطى.
 تُقاَبُلاألستاذة،واملشرفة،والطلبةيفاألنشطة.يالحظالعوائَقاليت .3
كالم .4 مهارة امناء يف واملشرفة األستاذة، ُعِملِت اليت احملاولة يالحظ

 الطالبات.
 ةاملقابل .2

أكثر  أو شخصني بني حمادثة هو املقابلة أسلوب غوردين، رأى
لغرض عليها واحلصول املعلومات استكشاف إىل أحدهم يهدف حيث

43.معني
مع احملاورة خالل من البياانت، جلمع املقابلة طريقة تنفيذ

قبل من شرحه مت ملا الدقيق والتسجيل املباشر، واالستماع املستجيبني،
املستجيبني.

رأى ثالثةesterberg (2002،)وأما إىل املقابالت أنواع تنقسم
شبه واملقابالت املنظمة غري املقابالت وهي واملقابالتأنواع، املنظمة

املنظمة.
املقابلة هي الدراسة هذه يف الباحثة يستخدمها اليت املقابلة ونوع

األسئلة شكل يف البحث أدوات الباحثة أعد املقابلة هذه يف املنظمة،
يُطرح املنظمة، املقابلة هذه خالل من البديلة. اإلجاابت وإعداد  املكتوبة

44.قومالباحثةبتسجيلهاعلىكلخمرببنفساألسئلة،وست
 

43 Ibid, h. 60. 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), 2020, h.115. 
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عدة من معلومات أو بياانت على للحصول الطريقة هذه تستخدم
أن وقبل الطالبات. من والعديد االستاذة وهي صلة، ذات بياانت مصادر
ابألنشطة املتعلقة األسئلة من مموعة الباحثة أعدت املقابلة، الباحثة جتري

املراددراستها.
 التوثيق .3

تفاصيلطريقة  عن بياانت عن لتبحث تستخدم طريقة هي التوثيق
والنقوش، والصحف، والكتب، والنصوص، املالحظات، مثل شيءالبحث،

واجملالت،وجداولاألعمال،وغريذلك.
التنظيمية، واهلياكل واجلغرافية، التارخيية املواقع البياانت تشمل

مسكنالبناتمبعهداببيفوظروفالطالب،وحالةاملرافق،والبنيةالتحتية
السالمكواالكافواس.

البياانت دعم إىل الدراسة هذه يف إجراؤه مت الذي التوثيق يهدف
.داعمةوالرائيسيةاليتمتْجعها،وهيالبياانتال

صور شكل على التوثيق الطتنفيذيستخدم مهارةيفالباتأنشطة
علىشكلالتوثيقمَستخدِويُ.رائيسيةلدعمالبياانتالعهدسكناملمبكالمال

داعمة.سكنلدعمالبياانتاليفامل وسهولة ،جانبيةاملسكن
 

:  .13دوال اجل  
( نوع الببياانت، ومصدر الببياانت، وتقنيات مجع الببياانت)  

تقنيات مجع 
 البياانت 

 الرقم  نوع البياانت  مصدر اللبياانت 







الرئيسية. البياانت .أ
البياانت تشمل

۱ 
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واملالحظةاملقابلة
 






معلمة/مشرفة،
والطالبات






االرئيسيةيفهذ
 البحثمنها:

البياانتعنأنشطة .1
الطالباتعلى

ممارساتمهارة
الكالميفمسكن

معهداببالسالم
لبناتبكواالل

 كافواس.
 

 


املالحظةوالتوثيق

 




واركانرئيساملؤسسة،
اإلدارة

 بياانتالداعمة،ال .ب
البياانتالداعمةيفهذا

البحثهي:
وصفعامملوقع .1

البحث.
املرافقوالبنيةالتحتية .2

اململوكة.
 صورالنشاط .3

۲ 

 ت بياانحتليل ال أسلوب .ه
تنفيذتقنيةحتليلالبياانتبعدْجعالبياانتمنخاللتقنياتْجع

حتليل هي التالية اخلطوة مث والتوثيق. واملقابالت املالحظة وهي البياانت،
البياانت حتليل تقنياَت الباحثُة استخدمت البحث، هذا يف البياانت.

م الطريقة ابستخدام النوعية اخلطواتزيلالوصفية من العديد مع وهوبرمان.
 مبايفذلكحتليلالبياانتوتقدميالبياانتواستكمالالبياانت.
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 تنقيصالبياانت .أ
وينظم يتجاهل، يركز، خيتار، يشحذ، حتليل هو البياانت تنقيص

النهائية النتائج استخالص يستطيع حىت  واحدة، بطريقة البياانت
 45والتحققمنها.

القسم،ختتارالباحثُةالبياانَتمنمقابالتمععدةمصادريفهذا
تستطيع حىت كافواس، كواال السالم ابب مبعهد البنات مسكن يف

 الباحثةأنتتناولنتائجمناخلالصةاألخرة.
 تقدميالبياانت .ب

أكثر  البياانت. تقدمي هي التالية اخلطوة فإن البياانت، تنقيص بعد
شي البياانت عرض وقدأنواع السردي النص هو النوعي البحث يف وًعا

 46حدثاحلدثيفاملاضي.
موجزة، أوصاف يف البياانت تقدمي يستطيع النوعي، البحث يف

نسيابية،وغريذلك.مناالوخمططات،وعالقاتبنيالفئات،وخمططات
والتخطيط حدث، ما فهم األسهل من سيكون البياانت، تقدمي خالل

 التاليةبناًءعلىمامتفهمه.للخطوات
مع  البياانت تنقيص نتائج من بياانت الباحثة تقدم القسم، هذا يف

إجراء بعد للباحث موجز وصف على احلصول مت موجز. وصف
يف مصادر عدة مع السالمكواالمقابالت ابب مبعهد البنات مسكن

كافواس.

 

 
45  Muri Yusuf, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  Penelitian  Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 408. 

46 Ibid, h. 409. 
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 استخالصالنتائج .ج
الب حتليل يف الثالثة هياخلطوة وهوبرمان ميلز عند النوعية ياانت

اليت املعاين أي )التحقق(، النتائج استخالص )التحقق(. النتائج استخالص
يف أي وقوهتا، صحتها من للتأكد اختبارها جيب اليت البياانت من تنشأ

.شكلالتحققمنالصحة
 









 
 
 
 
 
 



