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الباب الثالث
منهجية البحث
أ .وقت البحث ومكانه
 .1وقت البحث
وقت ىذا البحث عقدت الباحثة ق ْدر شهرا واحدا و النصف و ىو من
حّت  2أكتوبر .5302
 03أغوسطس ّ 5302
 .2مكان البحث
مكاف ىذا البحث عقدت الباحثة ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات ىف
حبجة كما يلي:
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا و الباحثة تشري ذالك ادلكاف ّ
أ .أل ّف الباحثة قد سكنت ىف مسكن معهد اجلامعة كادلشرفة ,فعرفَت قليال من
األحواؿ أو الواقع ىف مسكن معهد اجلامعة.
كل ساكن ادلسك ِن معهد اجلامعة
نظاـ و ىو واجب على ِّ
ب .أل ّف ىف ادلعهد لو ٌ
"لفرقة العربيّة" (قسم لغة العربيّة و الرتبية اإلسالمية و األحواؿ الشخصيّة و
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اتّصاالت و إذاعة اإلسالـ و كذالك احلكم و جتاريّة الشريْعة) الستخداـ اللغة
العربيّة ىف األنشطة اليوميّة.
ت .أل ّف مسكن معهد اجلامعة إحدى من مكاف جيّد لرتقية مهارة كالـ اللغة العربيّة
لطال ٍ
ب ُج ُد ٍد.
و اإلجنليزيّة و كذالك تنمية الدينيّة َ
ب .مدخل البحث
مدخل البحث الذى استعملت الباحثة ىف ىذا البحث ىو منهج البحث
الكيفي الوصفي .استخدمت ىذا مدخل البحث أل ّف البيانات ليست ِ
االحصاءات
تتكوف من مجع البيانات ليُثبِت بدليل
و البيانات حتلّل بوصف .حبث الوصفي ّ
فروض البحث و جييب أسئلة متعلّق بأحواؿ رلتمع البحث .حبث الوصفي ىو حبث
الذى يقع بطبيعي و ما عنده سيطرة على األحواؿ و كذالك يستطيع أف يقيس
الشيئ ادلوجود.
يقوؿ دوناؿ آري

ف “ Qualitative research is a generic term for a
أّ

variaty of research approaches that study phenomena in their natural setting,

33

عاـ لنوع
”"(without predetermined hypothesies.البحث الكمي ىو مصطلح ّ
1
ادلدخل الذى أحواؿ حبثو يقع بطبيعي دوف وجود فروض البحث قبلو.
الكيفي أ ّف مشكلة البحث ترّكز و تتطلب ىف الباحث لتقومي
ىف مدخل
ّ
بالتعمق كما ي ّؤّكد بربكيس كما يلي" :ىف مدخل الكمي أ ّف مجيع الباحث
ادلنهجي ّ
يركز نفسو على مشكلة الّت حبثها و ُم َو ُجوٌ باالطار ادلفاىيمي أو النظري"
(سودارواف دانيم و دارويس.)53303505 ,

2

ج .مجتمع البحث
يتكوف من
ىداري النواوى يقوؿ أ ّف اجملتمع ىو مجيع رلتمع البحث الذى ّ
الناس و البضائع و احليوانات و النبات .أعراض نتيجة اإلختبار أو الواقع كمصادر
البيانات لو بعض اخلصائص ىف البحث.

3

أربعة أسباب الّت حتدد ِألخذ رلتمع البحث اجليّد و ىو:
 .0احملتويات
Donal Ary, and friends., “Introduction to Research in Education Eight Edition”, © 1
Wadsworth Cengage Learning, 2010. P. 648
Drs. Kuntjojo, M.Pd, “Metodologi Penelitian”, Kediri, 2009, hlm. 52 2
Dr. Tiur Asi Siburian, M.Pd, “Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan”, Medan, 2013, 3
hlm. 39-40
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 .5الوحدة
 .0اجملاؿ
 .4الوقت
الباحثة ال تبحث مجيع اجملتجع .إذف مراد الباحثة ىنا تبحث بعض من
اجملتمع فقط (عينة البحث).
و ّأما تعريف عينة البحث أو ادلثاؿ ىو نصف من اجملتمع الذى ستبحث
خاصتها ) .(Djarwanto, 1994 : 43عينة البحث الطيّبة ىي الّت استنباطو
عن ّ
تستطيع أف ينوب عن رلتمع البحث ,ىي عينة البحث الّت صفتها متثيليّة أو
4

خاصة اجملتمع.
الّت تستطيع عن ّ
يعرب ّ

عينة البحث ىف ىذا البحث ىي مشرفات معهد اجلامعة قدر مثانية أنفار
ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا أل ّف
خاصة رلتمع البحث الذى ُُيتاج ىف ىذا البحث أ ّف ذلن
ب أ ّف ذلم ّ
ُُي َس ُ
مشكالت ىف تطبيق استخداـ اللغة العربيّة ىف معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة

4

Ibid,hlm. 29-30
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اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا .إذف عينة البحث سوؼ نستطيع أف جتيب
األسئلة ادلتعلّقة بادلشكالت عن استخداـ اللغة العربيّة.
د .البيانات و مصادر البيانات
ىف ىذا البحث الباحثة جتمع البيانات من مشرفات ىف معهد اجلامعة للبنات
األوؿ .و ّأما للبيانات غري
ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا كالبيانات ّ
األساسي من الطالبات "الفرقة العربيّة" مستوى األوىل ىف معهد اجلامعة للبنات ىف
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا.

ه .إجراءات جمع البيانات
إلجراءات مجع البيانات الذى استخدمت الباحثة ىف ىذا البحث ىو بدوف
اإلمتحاف و ىو بدوف إعطاء األسئلة أو التمرينات إىل عينة البحث الّت ُحتتَاج
بياناهتا .بطريقة دوف اإلمتحاف أ ّف البيانات من عينة البحث ُجي َمع ب )0( 5ادلراقبة
و ( )5ادلقابلة و ( )0التوثيق.

5

Ibid, hlm. 36
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 .0ادلراقبة
تأسس ىف شيئ الذى
ادلراقبة ىي قوؿ ادلكتوب و يقوؿ أو تعليق الذى َّ
منظور و مسموع و غريه .ذالك احلاؿ مبعىن الباحثة تراقب ما يفعلوف و تسمع
ما يقولوف و تشرتؾ ىف ذالك النشاط يفعل بادلراقبة و يقيِّد البيانات بطريقة تَػبَػ ًعا
خاص .بادلراقبة ,الباحثة تستطيع أف تنظر الواقعة ىف معهد اجلامعة للبنات
لنظاـ ٍّ
6

ما داـ وقوع ادلراقبة.

عملت الباحثة ادلراقبة ىي لتالحظ "فرقة العربيّة" ىف معهد اجلامعة
مسجل
للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا .الباحثة تستعمل
ّ
ليسجل ما تقولوا مبشرفة و طالبات فرقة العربيّة ادلستوى األوىل ىف
الكاسيت
ّ
معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا.
و ّأما الشيئ الذى ستالحظ الباحثة عند ادلرلقبة ىو على النحو التاىل:
العاـ عن استخداـ اللغة العربيّة ىف مسكن معهد اجلامعة
.1تصوير ّ
للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا

A Chaedar Alwasilah, “Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan 6
Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011, hlm. 111
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العاـ عن تطبيق استخداـ اللغة العربيّة ىف مسكن معهد
.2تصوير ّ
اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا
ههن ادلشرفات ىف تطبيق استخداـ اللغة العربيّة ىف
.3ادلشكالت الّت ّ
توج ّ
ادلسكن
.4مااخلطوات اليت سعي إليها مشرفة ادلسكن لرتقية تطبيق استخداـ
اللغة العربيّة ىف ادلسكن
 .5ادلقابلة
طريقة ادلقابلة ىي إحدى الطرؽ الّت استخدمت الباحثة المجاع البيانات.
صل اخلرب .لذالك
أل ّف ىذه الطريقة ىي إحدى من البحث الّت َيوِّر ُ
ط الناس ليَتَ َح َّ
الباحثة حتتاج إىل ترتيب واحد من آلة البحث و ىي دفرت األسئلة و طريقة منط
7

ادلقابلة ّأوالً.

الباحثة سوؼ تقابل مباشرًة مع مشرفة مسكن ادلعهد اجلامعة للبنات
بطريقة إعطاء دفرت األسئلة أو كذالك تستطيع بوسيلة الوسائل األخرى
مسجل الكاسيت .من ىذه الطريقة ُجت َم ُع اليانات عن:
كاستعماؿ احملموؿ أو ّ
Zainal A. Hasibuan , PhD, “Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan 7
Teknologi Informasi”, Depok, 2007, hlm. 84
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أ .كيف استخداـ اللغة العربيّة ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة
اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا.
ب .كيف تطبيق الذى استخدمن ادلشرفات ىف استخداـ اللغة العربيّة ىف مسكن
معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببالنكارايا.
ج .ما سعت إليها مشرفات ادلسكن للبنات ىف تطبيق اللغة العربيّة ىف مسكن
معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببالنكارايا.
هن ادلشرفات ىف تطبيق اللغة العربيّة ىف مسكن معهد
د .مشكالت الّت ت ّ
وجه ّ
اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببالنكارايا.
 .0التوثيق
التوثيق ىو جيمع البيانات بطريقة أخذ البيانات من ادللحوظة و التوثيق و
تحصل من الوثائق أو
اإلدارة ادلطبّقة مبشكلة الّت درست .ىف ىذا احلاؿ التوثيق يُ َّ
ادلؤسسة الّت درست.
سجالّت من ّ

8

الباحثة كذالك سوؼ تستخدـ طريقة التوثيق ىف البحث .أل ّف دوف التوثيق
تحصل
تلك الوثيقة سوؼ ال تكوف الوثيقة الصحيحة.ذالك التوثيق منفعتو ليَ ّ
8

143.

Nasution, “Metodologi Research Penelitian Ilmiah” , ( Jakarta: Bumi Aksara, 2003 ), hlm.
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الوثيقة الّت ُحتتَاج مثل البياف و األحواؿ الذى يُثبِت بدليل ادلوجود النشاطة الّت
يُوثَّق.
كانت البيانات التوثيق الّت سوؼ َستُ ْج َم ُع الباحثة ىو على النحو التّاىل:
مسجل األصوات و صوره)
.1مقابلة مبشرفة فرقة العربيّة (كمثل ّ
 .2ادلفردات الالتى أعطت و علقت قسم اللغة ادلسكن
 .3أنشطة اللغة ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات
.4بيانات العضوات الّت تناولت الكاتبة ادلسكن
.5نظاـ قسم اللغة
.6برامج العمل لقسم اللغة

و .تحقيق البيانات
ويتم حتقيق البيانات لتأكيد البينات احملصولة وفقا عليها الواقع .وىذا ضماف
ّ
البيانات اليت جتمعها الباحثة ىي البيانات الصحيحة واحلقيقية .وما حدثت ىف
الواقع كتبتها الباحثة ىف ىذا البحث .و ّأما احلصوؿ على البيانات الصحيحة بني

كائنات البيانات واليت متت مجعها فباستخداـ أسلوب التثليث.
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والتثليث ىو األسلوب اليت تستعمل لفحص صحة البيانات بإنفاع البينات
األخرى أو للمقارنة على تلك البيانات ادلوجودة ّأما دنزين و مولويغ مييزاف أربعة
أنواع التثليث منها إستفادة ادلصادر و الطريقة و احملققة و النظرية .ىف ىذه الدراسة
من أربعة أنواع التثليث تستخدـ الباحثة أسلوب التفحيص بإنفاع ادلصدر.
التثليث بإنفاع ادلصدر يعي ادلقارنة والتحقيق على ثقة ادلعلومات اليت توجد
بالوقت واألدوات ادلختلفة ىف البحث النوعي .وألجل حتقيق الثقة فباخلطوات
التالية:
 .1مقارنة البيانات بني البيانات و ادلقابالت
 .2مقارنة بني ما يقولو الناس ىف األماكن العامة ويقولو منفردا
 .3مقارنة بني ما يقولو الناس عن وضع األحباث وما يقولو معظم األوقات
 .4مقارنة بني الشخص و وجهات اجملتمع ادلختلفة
 .2مقارنة بني نتائج ادلقابالت و زلتويات

9

9

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ............h.178.
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ز .تحليل البيانات
حتليل البيانات (الكيفي) ىف أسسو ىو عملية التنظيم و ترتيب البيانات إىل
حّت يستطيع يوجد النمط و ادلوضوع الذى ميكن أف
الفئة ووصف الوحدة األساسية ّ
تصاغ كفرضية عمل .إذا ّأوال الذى الب ّد أف يعمل ىف حتليل البيانات ىو تنظيم
البيانات ىف رلموعة النموذج و ترتيب و رلموعة و إعطاء القانوف و يصنفو .ىدؼ
ذالك التنظيم و معاجلة البيانات ألوجد ادلوضوع و كفرضية عمل الذى آخره يعني
يكوف نظرية كما وصف أ ّف مبادئ أساسيّة حبث الكيفي ىو يوجد نظرية من
10

البيانات.

طريقة حتليل البيانات الكيفي الّت استخدمت الباحثة منطبقة مبفهوـ طريقة
التحليل الذى ّبني ملس و ىربمن ( .)1994تلك الطريقة يقدـ أ ّف فيها ثالثة
أنشاط ىف حتليل البيانات و ىو تقليص البيانات و عرض البيانات و أخذ
اإلستنبات أو التحقق( .ملس و ىربمن :1994 ,إمزر .)2212
تقليص البيانات لو البياف كما ّبني ملس و ىربمن ( )1994:12كما يلي:

“Data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying,
abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or

Fimeir Liadi, Design Penelitian;Pedoman Pembuatan Rancangan Penelitian ,Kapuas: STAI 10
Kuala Kapuas,2001,h. 73
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( transcriptions.”11ادلراد من تقليص البيانات يرجع إىل عملية إختيار و تركيز و
تبسيط و تلخيص و حتويل البيانات الذى يوجد ىف ادلالحظات ادليدانية أو
النصوص).
حّت يق ّدـ كاخلرب الطيّب و
عرض البيانات ىو عملية تنظيم البيانات ّ
يستطيع مثل الرسم البيانية و ادلصفوفات والشبكات (ملس و ىربمن.)1994 ,
نشاط التحليل الثالث ىو أخذ اإلستنباط .حينما يبدأ ىف مجع البيانات,
الباحثة تبدأ أف تالحظ أ ّف فيو االتساؽ واألمناط و البياف .و ىف اآلخر اإلستنبات
يؤخد مطبّق بصفات البيانات الذى قد ُجي َمع (ملس و ىربمن.)1994 ,

11

h. 16-18

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1999,

