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 الثالث الباب
 البحث منهج

 
 الفصل األّول : نوع البحث

 الذم غراضالبحث ادلرتبط مباهشرة باأل ىو، يداينادلبحث الىذا البحث ىو 

البحث  النوعي الوصفي. ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقةالبحث طريقة . يبحث

الة لغرض كصف الظواىر ادلوجودة ، ال يتبلعب الباحث أك يعاجل الوصفي ىو طريقة فعٌ 

 ,Sarnawi M Dasim)متغَتات معينة ، كلكن كل األنشطة كاألحداث تسَت كما ىي. 

8478)  

ينتج نتائج ال ؽلكن ربقيقها باستخداـ  الذم البحث النوعي ىو نوع البحث

من البحث النوعي ىو فهم  دؼالوسائل الكمية األخرل. اذلباإلجراءات اإلحصائية أك 

تقدًن كصف تفصيلي كمتعمق لصورة احلالة يف بيئة طبيعية ، حوؿ ما بحالة السياؽ 

 (:Farida Nugrahani, 847)ػلدث بالفعل كفقنا دلا ىو موجود يف رلاؿ البحث. 

ركضة الًتبية الباحث مباهشرة إذل اجملاؿ ، كربديدان يف  تلذلك يف ىذه احلالة توجه

بحث حوؿ ادلوضوع ادلراد دراستو. كعند العثور على الإلجراء القرننية نور القرنف مالوكو 
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صفها يف ىذه الورقة دكف تسجلها ، مث تك  ةتذكرىا الباحثتالظواىر ادلوجودة يف اجملاؿ ، 

 تبلعب كبالطبع تسَت كما ىي.

 مكان البحث وأوقاته الفصل الثاني :

. مالوكو زلافظةبورك  مدينة كايابوحي كايكَتتا منطقة  ىذا البحث يفمكاف 

 .ََِِمن يوليو إذل سبتمرب  البحث حوارل ثبلثة أهشهرىذا يف ادلستخدـ الوقت 

 الفصل الثالث : مصادر البيانات

 نوع البيانات .ٔ

 يشمل نوعُت من البيانات كعلا:  البحث انوع البيانات ادلستخدـ يف ىذ

من ادلبلحظات  ربرجكلية. كىي البيانات اليت األبيانات الالبيانات ادليدانية ، ك .أ 

ىي بيانات حوؿ الوصف العاـ  الباحثةصل عليها ربادليدانية ، البيانات اليت 

ركضة بيانات  يف هشكل ملف لُت بعنواف " ركضة الًتبية القرننية نور القرنف مالوكولػ

توم على رب. لفيةا األستاذة اهت أرسليت" كالََِِ الًتبية القرننية نور القرنف مالوكو

لفات الشخصية كبيانات اإلدارة كبيانات أادلبيانات العديد من البيانات مثل 

. باإلضافة إذل ركضة الًتبية القرننية نور القرنف مالوكو تبلميذكبيانات ال ساتذاأل
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ذلك ، فإف البيانات ادليدانية ىي أيضنا يف هشكل مقاببلت من ادلخربين ، أم 

م يفيما يتعلق بتطبيق طريقة القوايد كالًتمجة يف تعل كالتبلميذاللغة العربية  أستاذة

 ركضة الًتبية القرننية نور القرنف مالوكو.اللغة العربية يف 

عليها من الكتب  ربتاجثانوية ، ىي البيانات اليت البيانات البيانات ادلكتبة ، ك  .ب 

 .بحثذات الصلة هبذا ال مستندك على اإلنًتنت  كاجملبلت

 در البياناتامص .ٕ

اعتبارات يف ربديد طرؽ مجع البيانات  در بيانات البحث ىو عامل مهمامص

(Edi Sulaiman, 8471 يف البحث النوعي ، يكوف موقف الشخص ادلهم للغاية ، ليس .)

فقط إعطاء معلومات االستجابة كلكن بصفتو مالك ادلعلومات. يشار إذل ادلعلومات أك 

يقدموف معلومات يف البحث النوعي كمصادر للبيانات ك اجلهات األهشخاص الذين 

 بناءن على ادلعلومات ادلقدمة. بحثالفاعلة اليت ربدد صلاح ال

مت احلصوؿ على مصادر البيانات األكلية من ادلقاببلت. كانت  ىذا البحثيف 

 وكومالرئيسة ركضة الًتبية القرننية نور القرنف ىي  ىذا البحثمصادر البيانات يف 

الذين كانوا موضوع  مالوكو ركضة الًتبية القرننية نور القرنف كأستاذة اللغة العربية كتبلميذ

 الدراسة. 
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 البيانات جمع: تقنيات  رابعالفصل ال

 : اخلطوات التالية تستعمل،  بحثال اجلمع البيانات البلزمة للمناقشة يف ىذ

 المالحظة .ٔ

األدكات كتسجيل لؤلغراض ادلبلحظة ىي نشاط تسجيل األعراض دبساعدة 

أنشطة البشرية من أخرل. ادلبلحظة ىي عملية ادلراقبة ادلنهجية  ىداؼالعلمية أك أل

األنشطة بشكل مستمر من مواقع النشاط الطبيعي إلنتاج  كترتيبات ادلادية حيث تتمٌ 

  (>Hasyim Hasanah, 847)احلقائق. 

 ادلوضعستخدـ الباحثة ىي مبلحظات مفتوحة حيث يعرؼ تادلبلحظات اليت 

 ركضة الًتبية القرننيةكصف عاـ كيفية  ىي الباحثة الحظتاألهشياء اليت  ىدؼ الباحثة.

نور القرنف  ركضة الًتبية القرننيةًتمجة يف كالد اعقو الككيفية تطبيق طريقة  مالوكونور القرنف 

 مالوكو.

نور القرنف  ركضة الًتبية القرننيةمراقبة حالة  ىو الباحثة تم قامذالنشاط ال

م يف يعملية التعل يةكيف  ة أيضاالباحث تالحظك ، من حيث ادلرافق كالبنية التحتية. مالوكو

الفصوؿ كخاصة يف الفصل الذم يدرس مادة اللغة العربية ، كربديدان الفصل الذم يتمتع 

د اعقو الباستخداـ طريقة  مالوكونور القرنف  ركضة الًتبية القرننيةبأعلى مستول يف 
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 األستاذة إذل ىي طلب اإلذف الباحثةتأيت خطوات ادلبلحظة اليت  .هاميًتمجة يف تعلكال

م من البداية إذل يأثناء عملية التعل ةبلحظادلقـو الباحثة بعمل تلدخوؿ الفصل ، مث 

 .ََِِ من يوليو إذل سبتمرب الباحثة تىذا النشاط الذم قام النهاية.

 المقابلة .ٕ

للبحث عن ادلعلومات ادلتوقعة ،  احملاكر كالراكيةىي موقف كجهان لوجو بُت  ادلقابلة

 عملت. (Lukman Nul Hakim, 8479) الراكيةكهتدؼ إذل احلصوؿ على بيانات حوؿ 

، بل ؽلكن أيضنا إجراء ادلقاببلت بشكل غَت  مباهشر فقطبشكل  ليست ادلقاببلت

عملية احلصوؿ على ادلعلومات  ي، ادلقاببلت ى لكلذا .مباهشر ، ادلثاؿ عرب اذلاتف

 احملاكر كالراكيةألغراض البحث من خبلؿ أنشطة األسئلة كاألجوبة كجهنا لوجو بُت 

باستخداـ أدكات ادلقابلة. تستخدـ طريقة ادلقابلة للحصوؿ على البيانات ادلتعلقة 

 .اليت ستبحث ت البحثدبشكبل

 ستقدـ إذل مبحثاألسئلة اليت  .ىي ادلقابلة ادلعتزمة اليت إستعملت الباحثةادلقابلة 

تاج رب اليت كل هشيء من قبل الباحثة. األسئلة ادلطركحة ىي أسئلة متعمقة  قد جهزت

تطوير رلموعة من األسئلة اليت  ةكن للباحثسبالباحثة إذل معلومات. يف ىذه ادلقابلة ، 

 .البحث تكن أف تركز على مشكبلسب
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 تادلقابلة ، بالطبع سأل أف تعملقبل . عرب اذلاتف كندارميف  ادلقاببلت  فعلت

رم ذبداد إلجراء ادلقابلة. بعد ذلك ، عما إذا كانوا على استع عن قبوؿ احملاكر الباحثة

 قابلة.ادل الباحثة

ركضة الًتبية القرننية رئيسة  األطراؼ ذات الصلة ، كىي علىادلقاببلت  ستعمل

ركضة الًتبية تبلميذ  كثبلثةهشخص كاحد بعدد العربية أستاذة اللغة و مالوكو نور القرنف

م يتعل تطبيق طريقةبيانات حوؿ الللحصوؿ على مصادر ،  مالوكوالقرننية نور القرنف 

 .مالوكونور القرنف  ركضة الًتبية القرننية يفاللغة العربية 

كن أف تساعد تبلميذ ركضة الًتبية سبًتمجة الد ك عاو قالدلعرفة ما إذا كانت طريقة 

سئلة األ ةعطي الباحثتس، على فهم مواد تعليم اللغة العربية مالوكوالقرننية نور القرنف 

اختبار االستماع  مع، كمخسة أسئلة مقالية ،  ة اخلياراتأسئلة متعدد تبلميذ عسرةلل

 كالقراءة.

 التوثيق .ٖ

للحصوؿ على البيانات كادلعلومات يف هشكل كتب  مستخدمةالتوثيق ىو طريقة 

كن أف تدعم سبكأرهشيفات ككثائق كأرقاـ مكتوبة كصور يف هشكل تقارير كمعلومات 

 .  (>Sugiyono, 847). البحث
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، البيانات  مستخدمةلبيانات األكلية اليت من ا ، التوثيق ؼلدـ كدعم كمكمللكلذا

كادلقاببلت. ؽلكن أف تكوف  ادلبلحظةكبيانات ثانوية بعد ستستعمل  من ىذ التوثيق 

ركضة الًتبية  ستخدـ الباحثة للعثور علىتطريقة التوثيق يف ىذا البحث يف هشكل صور 

م اللغة ييف تعل ةًتمجالد ك اعقو الالبيانات ادلتعلقة بتطبيق طريقة ك  مالوكونور القرنف  القرننية

الصور مثل ادلرافق كالبنية التحتية، صور  .نور القرنف مالوكو ركضة الًتبية القرننية العربية يف

 .، إخل تبلميذم يف الفصل ، صور الكتب كادلواد التعليمية ، صور إجابات اليالتعل

 اختبار صحة البيانات: خامسالفصل ال 

يف كتاباتو أف ربليل البيانات ىو زلاكلة للعثور كتنظيم على   Noeng Muhadjirيقوؿ

ادلبلحظات بشكل منهجي حوؿ ادلبلحظات كادلقاببلت كغَتىا لتحسُت فهم الباحث 

لزيادة ىذا الفهم ،  بينمالآلخرين. كاكتشاؼ كتقدمها   تبحث عن ادلسألة اليتللحاالت 

تقنيات ربليل  .(Ahmad Rijali, 8472)ب مواصلة التحليل من خبلؿ إغلاد ادلعٌت. ذب

 :البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي

 الحد من البيانات .ٔ

الًتكيز على االىتماـ بتبسيط كاستخبلص ك عملية االختيار  ىو احلد من البيانات

اليت تنشأ من السجبلت ادلكتوبة يف اجملاؿ. تستمر ىذه العملية  ةكربويل البيانات اخلام
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لبحث امن إطار مفاىيمي  منظورالبيانات فعلينا كما تًتاكم طادلا البحث ، حىت قبل أف 

كهنج مجع البيانات الذم اختار الباحث. يشمل احلد من البيانات:  الدراسةكمشكبلت 

 ( إنشاء رلموعاتْن ادلواضيع ، )( البحث عّ( الًتميز ، )ِ( تلخيص البيانات ، )ُ)

 البيانات للبيانات أك ادللخصات أك األكصاؼ ادلوجزة ، كتصنيفاالختيار الدقيق بطريقة 

 .(Ahmad Rijali, 8472)إذل أظلاط أكسع. 

 تبعملية اختيار البيانات كفقنا لصياغة مشكبل الباحثةقـو تيف ىذه احلالة ، 

البحث ، مث الًتكيز على األمور ادلتعلقة بالبحث ، مث التبسيط حبيث تكوف البيانات 

فئة الفصل الفرعي  صنفها يفتالبيانات ك  الباحثةتار زبحسب الرغبة. بعد ذلك ، 

 .ادلناسب

 عرض البيانات .ٕ

إمكانية  ليعطيعند ذبميع رلموعة من ادلعلومات ،  نشاط ىو عرض البيانات

كازباذ اإلجراءات. هشكل عرض البيانات النوعية ؽلكن أف يكوف نصنا  سحب االستنتاج

سردينا يف هشكل مبلحظات ميدانية كمصفوفات كرسـو بيانية كهشبكات كسلططات. ذبمع 

ىذه النماذج ادلعلومات ادلرتبة يف هشكل متماسك يسهل الوصوؿ ، شلا يسهل رؤية ما 

 .(Ahmad Rijali, 8472)ل. تحليالصحيحة أك إعادة الغلرم ، كانت االستنتاجات 
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البيانات من خبلؿ مجع ادلعلومات ادلتعلقة ببيانات  ةقدـ الباحثتيف ىذه احلالة 

كبيانات من  ركضة الًتبية القرننية نور القرنف مالوكوالبحث يف هشكل ملفات عن 

 الباحثةتمكن ت، مث يتم دمج ادلعلومات من البيانات حىت  باحثةادلبلحظات ادليدانية لل

 سهل استخبلص النتائج.رؤية الظواىر اليت ربدث كمن  من

 سحب االستنتاج .ٖ

يف ادليداف. منذ  أقاـسحب االستنتاج من قبل الباحث بشكل مستمر أثناء  جهد

انتظاـ  يكتببداية مجع البيانات ، يبدأ الباحث النوعي يف البحث عن معٌت األهشياء ، 

األظلاط )يف ادلبلحظات النظرية( ، كالتفسَتات ، كالتكوينات احملتملة ، كادلسارات 

االستنتاج بشكل فضفاض ، كتظل مفتوحة  اىذ يتناكؿ. عرض، كال التبعة -ةالسببي

االستنتاج ، لكنو  يف البداية دل يكن كاضحنا كمتشككة ، كلكن االستنتاج متوفرة بالفعل.

االستنتاجات أيضنا ىذه  تثبت  مزيد من التفاصيل كاجلذكر الراسخ.تصاعد بعد ذلك إذل

ادلبلحظات  تستعرض( ِ، ) تأليفأثناء ال يستعرض( ُ، من خبلؿ: )بينما غلرم البث 

( اجلهود ْ( تبادؿ األفكار بُت األصدقاء لتطوير اتفاقية بُت الذات، )ّادليدانية ، )

  (Ahmad Rijali, 8472) بيانات أخرل.نسخة من اكتشاؼ يف رلموعة  الواسعة ليودع

. أدناهالنتائج كما ىو مذكور  الباحثةستخلص تبشكل عاـ ، فإف الطريقة اليت 

 كذلك بإعادة التفكَت أثناء كتابة كمراجعة ادلبلحظات ادليدانية بعد استخبلص النتائج.


