الباب الثالث
طريقة البحث
الفصل األول  :نوعية البحث
إمنا تصميم البحث الكيفى أسلوب يف حالة البحث حنو جمموعة من البشر وكائن
شرط ونظام من الفكر أوفئة من األحداث يف البحث احلاضر 1.حاول هذا البحث أن
جيعل وصفا من الظاهرة املبحوثة بطريق الوصف وتصنيف البياانت أواخلصائص هلذه
الظاهرة واقعيا كانت أودقيقيا .2وكان اهلدف الرئيسي للبحث الوصفي التقدميي صورة
واضحة ودقيقة عن املادة أوالصورة البحثية .من ذلك الفهم ميكن إلستنتاج ،أن هذه
الدراسة الوصفية هتدف إيل حتديد طبيعة الوضع يف وقت البحث وهتدف أيضا إيل وصف
املتغّي أوالشرط يف هذه احلالة.
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الفصل الثاىن  :مكان البحث وتوقيته
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هذا البحث وقع يف املدسة الثانوية دارالدعوة واإلسالمية بونكوطوكو كنداري .وقام
الباحث هلاذا البحث منذ شهر سبتمرب إيل أغوسطوس .2019
الفصل الثالث :مصادر البياانت
إن معىن مصادر البياانت عند سوهار يسمي هي مصدر حتصل منه البياانت3.وأما
مصادر البياانت أواملعلومات املستعملة يف هذا البحث العلمي فهي نوعان:
 مصادر البياانت األساسيةاملراد مبصادر البياانت األساسية هي املعلومات احملصولة من املبحوث عنه مباشرا
حبيث تبدأ األنشطة ذلك أوال أبداء املالحظة عليها وكتابتها4.ويف هذا البحث جتد
البياانت من عنصرين ،ومها:

أ .مدرس اللغة العربية
ب.التالميذ
 -مصادر البياانت الثانية
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وكانت مصادر البياانت الثانية هي البياانت اليت حيصلها الباحث من غّي نتيجة
أعماهلا أوماليس حمصوال من موضوع البحث مباشرا .وذلك مثل ما حتصله من أمور
اإلحصاء والبياانت والصادرات األخرى.
املسجالت
وميكن حصول مصادر البياانت يف هذا البحث من واثئق املدرسة ،و ر
أوملف األوراق ،والكتب وغّيها من البياانت املطلوبة اواحملتاجة.
ر
الفصل الرابع  :طريقة مجع البياانت
للحصول على بياانت احملتاجة فلها الطرق املستخدمة فهي:
 .١طريقة املالحظة

)( Metode Observasi

املشاهدة هي خربات وأنشطة الكتاابت عن طريق املنتظمة حنو مظاهر البارزة يف
موضوع البحث(املبحوث عنه).
إن طريقة املشاهدة يف هذا البحث العلمي قد استعمله الباحث لنيل البياانت
املوجودة يف ميدان البحث املتعلقة ابلتالميذ يف فهم مهارة اإلستماع .وأما األدوات اليت
يستعمله الباحث فهي اإلرشادات للمشاهدة.
 .٢طريقة املقابلة

) ( Metode Wawancara

املقابلة هي آلة جلمع البياانت بطريقة إلقاء األسئلة شفواي وأن جييب املخرب شفواي
كذلك 5.وهذه املقابلة نعرف أيضا بطريقة التحاورية وهي نوع من أنواع التعامل الشفوي
الذي يشبه احلوار ويهدف إيل نيل املعلومات .وهي املناهج جلمع البياانت اتصاال ابملباشرة
بني الكاتب وبني املوضوع أواجمليب.
 .٣طريقة الوثيقة

) ( Metode Dokumentasi

الواثئق هي كتابة احلوادث املاضية أوالطريقة ووسيلة جلمع البياانت مبنبعها هي
الكتاابت أوالنسخة أوالكتب أواجملالت أوالصحافة وما أشبه ذلك.
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وتستخدم هذه األسلوب حلصول احلقائق مثل هيكل املدرسة التنظيمية واجلغرافية
وغّيها املتصلة بعنوان البحث .وجتمع الواثئق من الوثيقة الشخصية مثل السجالت والوثيقة
الرمسية يف موقع املدرسة.
الفصل اخلامس :حتليل البياانت
وبعد ذلك ،سيحلرل الباحث بياانت حصيلة عليه للحصول بياانت صحيحة.
ويستخدم الباحث حتليل البياانت تبعا ملنهج ميلس وهبّيمن ( )Miles and Hubermanحيث أهنما
رأاي أن األنشطة يف حتليل البياانت ابلطريقة الكيفية تستخدم تفاعلية مستمرة يف كل طبقة من
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طبقات البحث حىت تكمل البياانت وتسـأم 7.فاألساليب يف حتليل البياانت الذي يستخدمه
الباحث هي :ختفيض البياانت ،عرض البياانت وأخذ االستنباط.
 .1ختفيض البياانت

)(Reduksi Data

بياانت اليت حيصل الباحث بطريقة مجع البياانت كثّيا جدا .ولذلك يتحترم أن
خيتصرها بدقة وتفصيل .فسيفعل الباحث ختفيض البياانت .وهو تلخيص األشياء
الرئيسية والرتكيز إىل األمور املهمة مث البحث عن موضوعها وتصميمها .وسيفعل
الباحث ختفيض البياانت على البياانت اليت حيصل الباحث من طريقة املالحظة ،طريقة
املقابلة وطريقة الوثيقة .وسيلخص الباحث تلك البياانت وجيمعها بناء على نوعها.
بذلك سيسهل الباحث أن يعرف الغرض من تلك البياانت ويفهمها.
 .2عرض البياانت

()Menampilkan Data

بعد يفهم الباحث الغرض مثر عرض البياانت .ويف هذه اخلطوة سّيترب الباحث
معني.
بياانت مترصلة هبا حىت أن تكون نبأ اليت تستطيع أن تستد رهلا وتتملرك معىن ر
 .3أخذ

االستنباط ))Pengambilan Kesimpulan

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), Cet 9, h.246
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واخلطوة األخرى من حتليل البياانت هو أخذ اإلستنباط .هذه الطريقة مستعملة
ألخذ اإلستنباط من البياانت السابقة حيت حصل الباحث على االستنباط املوثوق.
ويستخدمها الباحث إلجابة مشكالت البحث وأخذ االستنباط من تلك البياانت.
الفصل السادس  :جتربة صحة البياانت
جتربة صحة البياانت يف هذا البحث بتجربة التثليث .و التثليث هو جتربة صحة البياانت
8
لصحة ومص ردقة البياانت.
ابستخدام األشياء غّي البياانت املوجودة ليقابل هبا  .وهذه جتربة ر
ويستعمله الباحث بثالثة التثليث  ،فهي:

 .1تثليث األساليب ) (Triangulasi Caraهي أساليب مجع البياانت املختلفة لنيل البياانت
من املصادر املتساوية ،ابستعمال املالخظة واملقابلة والوثيقة لبياانت معا .ويف هذا
البحث سيستعمله الباحث لنيل البياانت عن تطبيق طريقة اإلستماع لتعليم اللغة العربية
ومتعلق به.
 .2تثليث املصادر

)(Triangulasi Sumber

هي املصادر لنيل البياانت من املصادر املختلفة

بألساليب املتساوية .ومن ذلك املصدر يستطيع أن يعمل املالخظة واملقابلة والوثيقة
حيت البياانت الدقيقية .ويف هذا البحث سيستعمل الباحث مقابلة إىل مدير املدرسة،
ر
معلم اللغة العربية ،والتالميذ ،واملعلم أواملعلمة أخرى لنيل البياانت الصحيحة.
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 .3تثليث الوقت

)(Triangulasi Waktu

هي مجع البياانت ابستعمال الوقت املختلفة لنيل

البياانت من املصادر املتساوية .ويؤثرر الوقت دقيق البياانت أيضا .إذا جيمع البياانت
بطريقة املقابلة يف الصباح فيستطيع املصادر أن يعطى بياانت دقيقية ومص ردقيرة .لذالك،
يف إطار جتربة البياانت تستطيع أن تعمل بطريقة عمل املراجعة ابملقابلة واملالحظة أو
األخرى يف وقت أو حال املختلف.

