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 باب الثالث
 منهجية البحث

 

 نوع البحث ومنهج البحث .أ 
 نوع البحث .1

بنوع حبث النوعي. ىف حبث النوعي أكثر تأكيد  (field research)ىذا البحث ىو حبث ادليدان 
 العالقة بُت على حتليل ديناميات وكذلكاالستقرائي و  االستنباطيمن خالل  االستداللىف حتليل عملية 

  1العلمي. ادلرصودة، باستخدام ادلنطق ظواىرال
يف كتابو  Andi Prastowoكما نقلت عنو Denzin dan Lincoln (1991 )،, األثناء اىذ يف

التشديد على  العامل يعٍت ضمناالنوعي " أن وأوضح " تصميم البحث منظور يف البحث النوعيأساليب "
عٌت ادل النوعي تأكيد على، فإن كلمة لذلك 2."قياسو أو دقيق ىف حبثو وادلعاين الذي ىو غَت العمليات

 .البحث الكمي واالختبار بشكل جامد كما يف القياس ليس علىالعملية، و 
 أىداف بشكل عام أن  , Jhon W. Creswellكما نقلت عنو Schwandt (2117 )عند 

ادلشاركُت البحث, و  يف البحث، استكشفت الرئيسية اليت البحث النوعي يتضمن معلومات من الظواىر
تصميم البحث ادلختارة. يتم ىذا  أن البحث النوعي اذلدف من يذكرأن  وميكن أيضا .البحث ومواقع

 يف ىذه احلالة 3اذلدف يكتب باإلصطالحات "تقٍت" وىذا البحث مستمدة من اللغة البحث النوعي.
من  القيم العربية وحتليل التدريس اللغة عملية الباحثة ىو لوصف اليت يتعُت حتقيقها حبلول األىداف
  .الواردة فيو الطبيعية

فحص لة ىذه الطريق تجرب .النوعي بالطريقة الوصفية منه  حبث تشمل علىت نه  البحثادلىذا 
يف الوقت  األحداث فئة من أو الفكر كائن، والظروف, وبعض نظام، بعض  رلموعة من الناسحالة 

يف  الباحثة ىذه احلالة يف .توثيقال، ادلقابلة و ادلالحظة ىي نتيجة اليت مت احلصول عليها البيانات 4احلاضر.
ىذا  إن نتائ  .اليت مت احلصول عليها البيانات ادليدانية من خالل ادلعلومات تحليلل أسرع ما ميكن

 وصف سردي.  يف شكل احلالةب صورة اليت تتعلق يف شكل التحليل

                                                           
1 Saifuddin azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 5. 
2 Andi prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 22. 
3 Jhon W. Crewell, Researh Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167.  
4 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1988), cet. 3, hlm. 63.  
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ىذه ,الصحيح.  التفسَت يف العثور على ىو حقيقة ادلنه  الوصفي,  Moh. Nazirعنو  كما نقل
 ذلك العالقات,فيو, بعض احلالة ادلعينة, وك اإلجراءات ادلعمول يف اجملتمع مع ادلشكالت تتعلم طريقةال

 ظاىرة.  وآثار منادلواقف، النظرة و العملية ادلستمرة واألنشطة, و 
 

 منه  البحث  .2
ص خصائ وأما اذلدف من ىذا ادلنه  ىو لفهم .ادلسح ىو ادلنه البحث يف ىذا  ادلنه  ادلستخدم

نظرا  .العينةب رلموعة السكان مث نسميها ببحث من عدد سكاهنا من رلموعة اليت أن تكون لبحثها أو
السكان, فاختارت الكاتبة بعض عينة اليت أخدت من الفصول حبيث  مسح كل من ادلستحيل أن ألنو

 .السكان تطبيقها على عينة تعميمها أوال ادلسح بأسره. مث نتائ  من ميكن يوكل السكان
 

 المكان والزمان البحث .ب 
 ادلكان البحث  .1

قدس. اليت تقع ىف الطريق   1مكان الذي يصبح موضوع البحث ىو ادلدرسة الثانوية احلكومية 
, 59331, ىف القرية فرمباتان كيدول منطقة كاليووعو رجينسي قدس الرمز الربيدي 549كاديالعوا منرة. 

مية قدس, ىف جهة الشرق ىو ادلزرعة من قرية فوروويوسوا, إىل مشال ادلدرسة اإلبتدائية احلكو  حدود مع
اجلنوب من الطريق الصغَت القرية فرمباتان كيدول, ىف جهة غرب ادلدرسة العالية احلكومية قدس. أنشئت 

والبنية التحتية اليت توجد ىف  يف الصباح. وأما ادلرافق دراسةال , باحلالة احلكومية, و الوقت1987يف عام 
, 2م 12.856مساحة أرض  مبٌت وجتهيزات أخرى. مع قدس يتكون من 1سة الثانوية احلكومية ادلدر 
 2.5م 3.821مساحة البناء و 

 الزمان البحث  .2
 وحىت التاريخ عشر يوني 2114ن مايو وقت عملية للبحث يعقد من التاريخ واحد وعشريو 
2114 . 

 مصادر البيانات .ج 
 حتديد مصدر البيانات، وىناك قطعتُت من البيانات اليت مت مجعها من قبل ادلؤلفُت تشمل ما يلي:

 ادلصدر األساسي .1

                                                           
5 Data Dokumen, Daftar Sarana Prasarana MTs N Kudus, 2010. 
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إعداد تدريس يف  تطرح اليت الطبيعيةبحث, يتضمن عن تربية ىو البيانات األولية يف ىذه ال
قدس. وسيتم اختيار ىذه البيانات من ادلصادر  1انوي ة احلكومية بادلدرسة الثاللغة العربية للصف السابع 

 قدس. 1بادلدرسة الثانوي ة احلكومية "أ"  مدرس اللغة العربية للصف السابعىو 
 ادلصدر الثانوي .2

 قدس 1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية حالة  (أ 
ة الذي يوجد ىف ادلتوسطمن ادلدرسة ىف ادلستوى قدس ىي إحدى  1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية 

, 1987ىي إثنُت. أنشئت منذ سنة و قدس احلكومية اليت توجد ىف وأما عدد من ادلدرسة  قدس,
    .ة "أ"الذي حصل اإلعتماد مع تقييمات ادلعتمد ,211331911111بالنمرة 

 

 حالة الطالب (ب 
مع  التفصيل: الطالب.  1.124مبلغ  2114-2113وأما العدد من الطالب ىف السنة الدراسة 

 الطالب. 379: 9الطالب, وللصف  366: 8الطالب, وللصف  379: 7ادلبلغ للصف 
 حالة ادلدرس (ج 

, عدد من ادلدرس وادلوظف ادلدرسة اليت تساعد عملية قدس 1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية ىف 
 نفرا. 82الًتبية ىي 

 حالة من إعداد التدريس (د 
مكونات ىف  بتلبية، القواعد القائمة وقد اجتمعاللغة العربية حالة إعداد التدريس ذلذه درس 

 ىي كما يلي:إعداد التدريس, صنع 
 6:على تتشمل اليت, الدراسة موضوعىوية  (1

 الًتبية وحدة (أ )
 فصل (ب )
 الدراسى فصل (ج )
 الدراسي الربام  (د )
 الدرس مواضع أو الدراسة مادة (ه )
 احلالقة عدد (و )

 الكفاءة معيار (2

                                                           
6 Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Kata 

Pena, 2012), cet. 1, hlm. 24-27.  
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 األساسية الكفاءة (3
 الكفاءة إصلاز مؤشر (4
 التدريس ىدف (5
 دراسية مادة  (6
 الوقت قسم (7
 التدريس طريقة (8
 :على حتتوى منها, التدريس أنشطة (9

 دتهيدية (أ )
 نواة (ب )
 اإلختتام (ج )
 التعلم حاصل تقومي (11
  التعلم مصادر (11

البيانات.  مت احلصول على حيثما و موضوع ى البيانات يف ىذا البحث صادرمبوادلراد 
Suharsimi Arikunto 7، وىي:إىل ثالثة مصادر البيانات تصنيف 

 شخص (أ )
ىف ىذا احلال أن  مصادر البيانات يعطي البيانات كاإلعطاء اإلجابة باللسان من 

مصادر البيانات ىف ىذا البحث ىي االستبيان. خالل مقابلة أو اإلجابة بالكتابة من خالل 
األساسي البحث. تنقسم مصادر البيانات إىل قسمُت, وىي: ادلرتبطة هبذا  تصةادلخ الشخص
ادلناى  الدراسية. الدراسة، رئيس ادلدرسة, واكا  رلالىو: معلم  األساسيشخص والثانوي. 
 قدس. 1ىو: الطالب ادلدرسة الثانوي ة احلكومية  الثانويشخص 

 مكان (ب )
مكان  يأيت من ىذا ادلصدر .وادلتحركة الثابتة حالةكىذه مصادر البيانات يقدم  

 التعليم, وعملية التدريس وغَتىا.أنشطة التعلم و الفصول, و  حبث وىي ادلالحظة
 ورقة (ج )

                                                           
7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 

231.  
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حتتوي على أحرف, ومنرة, وصورة, أو  عالمات يطرح الذيمصادر البيانات وىي 
ك بعض ورقة اليت عالوة على ذل. قدس 1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية رموز أخرى اليت توجد ىف 

 قابلة واالستبيان.رقة ادلعمود ادلالحظات, و  قد أعدت من الباحثة, يف شكل
 

 تركيز البحوث .د 
د مشكلة اليت عينت وتكون الدراسة الرئيسية اليت إتصف البحوث ىف البحث النوعي ىو احلدو  تركيز

 8ادلؤدي, واألنشطة. ان, ووىو الذي يتضمن على ادلك اجتماعييف وضع  أن حتلهم عاجلة جدا, وادلهم
, ىف األو ل ادلرة  البحوث وىو خيتار الًتكيز أو الرئيسية ادلشكلة اليت سلتارة لبحثها وكيف تركيزىا ُت من تركيزتعي

شكلة اليت حبثت أن نطاق البحث, ادل جبعل 9ور األيام أن تكون زلددة.تكون عامة ولكن بادلر  ادلشكلةكانت 
 يد البيانات اليت أرادت لبحثها.تركز وال تنتشر من غَت ادلادة. عالوة على ذلك لكى الباحثة ال تندرج إىل تعق

إعداد التدريس للدرس  ىف ادلدرجة الطبيعيةىف عملية تنفيذ الًتبية  الباحثةىف ىذا البحث, تركزت 
قدس, ألنو  1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية ىف "أ"  اللغة العربية, لكن ىف ىذا البحث أكثر الًتكيز للصف السابع

البحث, أرادت . وىف ىذا الطبيعيةتربية ذلك إعداد التدريس بعض من قيم من الفصل ادلتفوقة. وقد أدرج ىف 
تنفيذ , من خالل "أ" ىف إعداد التدريس للدرس اللغة العربية للصف السابع الطبيعيةتربية قيم تحليل باحثة ل

 تدريس اللغة العربية.
 

 طريقة جمع البيانات .ه 
تخدمت الباحثة جلمع البيانات. طريقة أو تقنية طريقة مجع البيانات وىي تقنية أو طريقة اليت إس

االستبيان, ومقابلة, ومل تتحقق إىل البضاعة, ولكن ميكن استخدامها فقط من خالل:  تشَت إىل كلمة رلردة
 11, وإمتحان, وتوثيق, وغَتىا.مالحظةو 

حث وىي عمل على احلالة العادلية مبصادر البيانات طريقة مجع البيانات اليت إستخدمت ىف ىذا الب
ادلشاركة والباحثة  غَت ادلالحظة ومن خاللاألساسيات وىي إعطاء البيانات بادلباشرة إىل اجلامع البيانات. 

                                                           
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 285-286. 
9 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang: Kalimasada 

Press, 1994), hlm. 37.  
10 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. Ke 4, 

hlm.24.  
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وعمل ىذا البحث  11تبع مبا عمل من مصادر البيانات.مصادر البيانات وال تتبحث على ما الذي عمل من 
 مراحل وىو إستعداد البحث و أخد البحث.  2ىف 
 إستعداد البحث  .1

  األوىل ادلالحظة (أ 
عمل . و قدس 1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية  وىي قبل بداية البحث ىف األوىل ادلالحظةعمل  (1

 تدريس اللغة العربية.ىف  الطبيعيةًتبية لنظر الصورة عن كيف بعملية تنفيذ ال ادلالحظةىذه 
ىف إعداد التدريس ىف إحدى  الطبيعيةتربية حبث مراجع الذي يتعلق بالبحوث وىو عن تطبيق  (2

 ىف ادلدارس. الطبيعيةربية ت تطبيقمادة الدراسة و 
 ميصناعة أدوات التقو  (ب 

 صنعت ىف ىذا البحث ىي: اليت  أدوات
ادلدرسة الثانوي ة ىف  الطبيعيةتربية  تطبيقاالسًتاتيجية  دلعرفة كيفيةقابلة ادل ادلبادئ التوجيهية (1

 قدس. 1احلكومية 
اليت اللغة العربية, إعداد التدريس  ىف الطبيعيةتربية  تطبيق دلعرفة ادلالحظةادلبادئ التوجيهية  (2

 ادلرحلة على إعداد التدريس, تنفيذ التدريس, التقييم و اإلشراف. تتضمن
اليت توجد ىف عملية  الطبيعيةدلعرفة قيم تربية  توثيق ، واستخدم ىذاتوثيق شكل البيانات يف (3

 اللغة العربية.مع اإلشارة إىل إعداد التدريس اللغة العربية تدريس 
 بحوثال مجع بيانات .2

 بحوث ىي: الانات اليت استخدمت ىف بيالمجع طريقة 
  مالحظة (أ 

ظ مباشرة إىل وينبغي للباحث أن يالح اناتبيالمجع ى من الطريقة دإح ادلالحظةأن  
دي, األنشطة, الكائنات, الوقت, احلدث, اذلدف, األحوال اليت تتعلق بالفرصة, ادلكان, ادلؤ 

احث, فقط بعض من األحوال اليت تعلق أو من الب س مجيعها اليت يتعُت مراعاهتاوالقلب. ولكن لي
 شكل قائمةب مالحظةللوصنع الباحث ادلبادئ التوجيهية  12ذات الصلة للغاية بالبيانات احملتاجة.

كامَتا رقمية. واستخدم ىذه  مثل مفكرة و األدوات الباحث يستخدم البحوث  الختيار. يف ىذها

                                                           
11 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 220 
12 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. Ke 2, hlm. 60. 
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مباشرة كيف عملية تدريس اللغة العربية على األساس إعداد التدريس اللغة العربية.  الطريقة لرؤية
  اليت توجد ىف عملية تدريس اللغة العربية. الطبيعيةمعرفة قيم تربية  حىت يتمكنوا من

 مقابلة (ب 
  باعتبارىا ادلقابلة يتم تعريف :ىي كما يلي Hari Hardiansyahمن  نقلتكما 

وادلعتقدات  وادلشاعر ادلسؤولية، من القواعد أو رلموعة متنوعة ىناك تبادل التفاعل الذيك
بدء مناقشة يف  أو مالشخص الذي يقو  حالة مع األنشطة ليست ادلقابلة .وادلعلوماتالدوافع و 

 13رلرد االستماع. آخرينحُت أن 
يف غَت منظم. و  منظم من ادلقابلة وىي ادلقابلة نوعُت استخدم الباحث ىذه احلالة يف
ىو رئيس ادلدرسة, واكا ادلناى , معلم اللغة العربية,  إلجراء مقابلة معهم الكائن حُت أن

 قدس. 1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية  باإلضافة بعض من الطالب منو 
 توثيق دراسة . ج

 والصورة، مكتوبة توثيقالوثائق, إما  حتليلمجع البيانات جبمع و  ىي أسلوب توثيق دراسة
ادلالحظات، نسخة  مثل البيانات عن أشياء للبحث عن الوثائق ىي طريقة طريقة 14اإللكًتونية.

 15اجملالت، والنقش، وزلاضر االجتماعات, وادلذكرة وغَتىا.طبق األصل, الكتب والصحف و 
 1ادلدرسة الثانوي ة احلكومية  البيانات الشخصية الطالب للحصول على وتستخدم ىذه الطريقة

شلكن أهنا كمحاولة  ىذا الطريقة ىي .بيانات أخرى وذات صلةقدس, إعداد التدريس, ادلنه , 
  .البحثاذلدف من و  للمعياريةتارخيية أو ل

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2011), hlm. 118.  
14 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 221 
15 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, hlm. 231 
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 دوات مجع البياناتأ

 مصادر البحوث ادلؤشرات منرة
 صك طريقة البيانات

 احلكومية الثانوي ة ادلدرسة  .1
 قدس 1

, ادلدرسة رئيس
 الطالب وكيل
 دلناى 
 اللغة الدراسية
 العربية

 ادلبادئ مقابلة
  ادلقابلة التوجيهية

 الًتبية تنفيذ عملية  .2
 إعداد ىف  الطبيعية
, ةالعربي اللغة التدريس
 تدريس عملية ىف وتنفيذه
  العربية اللغة

 اللغة مدرس
, العربية
 الطالب

 ادلبادئ مالحظة
 على التوجيهية
 قائمة شكل

 ادلالحظة
 ادلتطابقة

 توثيق توثيق توثيق الطبيعية تربية قيم  .3
     

 
 تجربة صدق البيانات  .و 

جتربة صدق و أما ىف  .ثباتفقط على صدق و  تركز غالبا ماجتربة صدق البيانات ىف البحث, 
ىف جتربة صدق البيانات  .البحث الكمي ختلفات معادل بادلصطلحات حبث النوعي استخدام طريقةالبيانات, 

اخلارجية(, صالحية إنتقال ادللكية )(,  الداخليةصالحية ) مصداقية جتربة,بحث النوعي ويشمل على ال
 جتربة جتربة صدق البيانات, تستخدم الباحثةىذه كن ىف ادلوضوعية(. لوتأكيد )ادلوثوقية(, ) االعتمادية

 16بحث النوعي.المصداقية فقط اليت مطابقا بجتربة البيانات اليت ذكرت قبلها, فتجربة  4َمْصَداِقَية, ألن من 
 ىي:  الضرورية َمْصَداِقَيةجتربة  جتربة صدق البيانات,ىف 
إىل ادليدان, يفعل ادلالحظة, وادلقابلة مرة  الباحث عاد ادلالحظة يعٍت , بتمديدادلالحظة دتديد ( أ

 ة. أخري مع مصادر البيانات الذي قد قبل أو ادلقابلة اجلديد

                                                           
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 363-377. 
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 يعٍت يعمل ادلالحظة بأكثر حازم و  ادلثابرة يادةز  ( ب
م
البيانات  مصداقيةطريقة فبتلك ال ة.امَ دَ تَ سْ ادل

ادلثابرة ىي بوسيلة  كزواد للباحث لزيادة  .ومنهجيةبالضبط سيتم تسجيلها و سلسلة األحداث و 
 وث.البحنتائ  ب الوثائق الذي تتعلق أونتائ  البحوث الكتب ادلرجعية ادلتنوعة و  قراءة من

  ىذه ىف التثليث ( ج
َ
من مصادر ادلتنوعة وبالطريقة ادلتنوعة,  البياناتيعٍت كتفتيش  ْصَداِقَيةجتربة ادل

 وقت ادلختلفة. وبال
 وادلراد ادلادة ادلرجعية ىنا وىي وجود العادمة إلثبات البيانات واليت متادلرجعية,  ادلادة استخدام ( د

 .للتوثيق وصور دلقابلة,ا كمثال وجود نتائ   .الباحث اكتشافها
 

 تحليل البيانات  طريقة .ز 
 .مرحلة التحليل ىي كامل من األدب وادليدانية, ادلرحلة ادلقبلة عند االنتهاء من مجع البيانات مع

 مصادر سلتلفة وتصنيف احلصول عليها من البيانات اليت مت بشكل منهجي البيانات عملية حبث ومجع حتليل
  17ىف القراءة. الناس ويسهليف منط واستخالص النتائ   أجزاء، وترتيب يصفو ، إىل فئات البيانات

فاعلي من البيانات بنموذج ت البيانات ادلستخدمة من الباحثة ىي طريقة حتليل أكثر وضوحا، طريقة حتليل
Miles  وHuberman  تتضمناليت: 

 تمجع البيانا مرحلة .1
ىف  البيانات اليت أجراىا باحثون إما قبل البحث, أو ىف وقت البحث وحىت عملية مجع ىي

  أهنا ال تزال .األويل البحث للتحقق ما قبل هناية البحث. ىف أو ل البحث, أجرى الباحث دراسة
  .البيانات ادلطلوبة لية لألحباث من أجل مجعمستمرا عند إجراء الباحث الفع

 تالبياناختفيض  .2
مصادر  البيانات ادلتاحة من التالية ىي مطالعة مجيع كل البيانات، ادلرحلة مت مجع عندما

بعد القراءة, ميكن تعلمها, وتطالعها مث عقد ختفيض البيانات. ختفيض البيانات ىي عملية  .سلتلفة
الكتابة اليت سيتم  شكل من أشكال يف البيانات مت احلصول عليها أشكال االندماج والتوحيد مجيع

تابة طبقا للشكل لكل ,ونتائ  الوثائق وغَت استبانة تكون الكادلالحظةادلقابلة، نتائ   نتائ  .حتليلها
 منهم.

 العرض البيانات .3

                                                           
17 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 280. 
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ابة, واخلطوة مجيع البيانات يستند أدوات مجع البيانات وقد شكل من أشكال الكت بعد تنسيق
التالية ىي العرض البيانات. واخلطوة التالية ىي عمل العرض البيانات. العرض البيانات ىي معاجلة 

مصفوفة  تصنيف وضوع يفادل أخدود الواضحدتلكها الكتابة و  نصف منتهية وقد موحدة يف البيانات
 أكثر واقعية وبسيطة. كلموضوع إىل شسوف تنهار و التصنيف, مت جتمعها و  ادلناسبة بادلناسبة اليت

 
 التحقق / اخلالصة .4

و  Milesالبيانات النوعية من  حتليل يف سلسلة من اخلطوة األخَتة التحقق ىي /اخلالصة
Huberman .من  وكيف نتائ تكشف ما ادلطروحة و  السؤال البحث اإلجابة على اخلالصة يؤدي إىل

 18البحث. ذلك
 

                                                           
18 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2011), hlm. 164-179.  


