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 الثالث الباب

 البحث منهج

 مقاربةونوعالبحث .أ

 ادلقاربة، فيستخدم الباحث تتفق مع غرض وموضوع البحث البحثذ ىذا يف تنفي

ألن غرض الباحث مجع البياانت ويعرب عن ادلسألة الواقعية الىت تقع ىف موضع  الكيفي

البحث حني ما يبحث الباحث. لذالك جيمع الباحث البياانت ىف ادليدان بوسيلة ادلراقبة 

 .ادلباشرة وادلقابلة وحتليل البياانت

أن البحث الكيفي ىو البحث الذي  (Lexy moleong)وقال ليكسي موليونج 

من األحوال والنظرايت والدواعي  البحثعما أصابو موضوع  الظواىريقصد بو فهم 

واألفعال وغريىا إمجاال وابلتصور ابلكلمات واللغات ىف وقت خاص عادلي وابستخدام 

1ادلناىج العادلية .
 

تطبيق طريقة القواعد و يف الدراسة عن  احلصول على البياانت، من أجل ولذلك

 ىداية ادلبتدئني اإلسالمي السلفي االجرومية يف معهد كتاب  الًتمجة يف عملية تدريس

ترجننج تولونج أجونج يستعمل الباحث يف ىذا  لفيمعهد الفالح اإلسالمي الس عونوت و

البحث العلمي مقاربة البحث الكيفي  بوصف دراسة حالة. ودراسة حالة من البحث 

حتصل الصورة ادلنظمة جبيد ومتكامل عن ذالك اجملتمع.  اجملتمع ادلعني، حىت العميق يف فرع
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وال ادلعينة. وحتصل ان تركز وحتتوي دراسة احلالة على مجيع دور احلياة او على بعض األح

2يف العوامل اخلاصة وحتصل أيضا ابىتمام مجيع العنصر او احلادثة .
 

( Descriptive Methodىذه البحث من نوع الدراسة ادليدانية بطريقة وصفية )

تطبيق طريقة القواعد و الًتمجة يف لباحث أن يعرض احلقائق وادلعلومات عن ا قصدفلذلك 

ىداية ادلبتدئني اإلسالمي السلفي عونوت ومعهد الفالح  عملية تدريس االجرومية يف معهد

( إّن Winarno Surahmatترجننج تولونج أجونج. قال األستاذ الدكتور ) اإلسالمي السلفي

ي حيتاج إىل أنواع ادلادة والبياانت لتحسني جودتو كما كانت النبااتت حتتاج العلمالبحث 

3إىل ادلاء والطعام لتحسني منّوىا.
 

 

 حضورالباحث .ب

 من ، األجرومية كتاب ريستد يف والًتمجة القواعد قةيطر  تنفيذ دراسة الباحثون بدأ

 وألجل احلصول على .جديد لبحث نيويو  الشهر يف أايم 3 وأضاف مايو، 31 - أبريل 1

احلقائق الكثرية والصحيح طول أنشطة البحث، حيتاج إىل أداة البحث. والباحث ىو األداة 

 الرئيسية جلمع احلقائق يف البحث الكيفي. إذا تستخدم أداة غري اإلنسان، فال ديكن

4ليناسب مع ادلظاىر يف ميدان البحث.
ادلقاربة ىف ىذا البحث ىي ادلقاربة الكيفية وىف  

ىف ادليدان  الباحث ىذه ادلقاربة يكون الباحث اداة البحث وجامع البياانت، لذالك حضور
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ر حضور الباحث ابلواضح ىف تقرير البحث ويكون الباحث مشًتكا غري مهم جدا. ويتصو 

5ىف ىذا البحث يعلم ادلخرب حضور البحث ىف ادليدان. مباشرة. و
 

ىل فهم أعاله، ديكننا أن نستنتج دراسة حبثية وصفية اليت تسعي البحث إستنادا إ

يصف أعراض أو الباحث ظرف منهجي حبيث تصبح الكائنات واضحة، يف ىذه احلالة 

ىداية ادلبتدئني  ادلتلقة  تطبيق طريقة القواعد و الًتمجة يف عملية تدريس االجرومية يف معهد

 .ترجننج تولونج أجونج سالمي السلفيمعهد الفالم اإل نوت وعو  اإلسالمي السلفي

 

 مكانالبحث .ج

 تقوم الباحث هبذا البحث يف مكانني، مها:

 معهد ىداية ادلبتدئني اإلسالمي السلفى عونوت  .1

 معهد الفالم اإلسالمي السلفى ترجننج تولونج أجونج  .2

مية، واردة تدريس الكتاب األجرو ووقع إختيار الباحث على ادلعهدان لسبب أهنما 

احلصول على معلومات  للبحث من قبل. مع ىذا البحث يرجي مكانة ادلعهد ومل تكن ىذه

جديدة حول مشكالت يف تطبيق طريقة القواعد و الًتمجة حبيث أنو ديكن ان تكون 

مقارانت مع نتائج البحوث ىف مكان اخرى. السيما البحوث عن مشكالت يف تطبيق 

 طريقة القواعد و الًتمجة.
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 دراحلقائقمصا .د

يف معهد ىداية من ادلدرسة وادلدرســـني  احلقائقادلصادر األساسية ىي حتتوي على  .1

ادلبتدئني اإلسالمي السلفى عونوت ومعهد الفالم اإلسالمي السلفى ترجننج تولونج 

 أجونج.

ادلصادر الىت تتعلق مبوضوع البحث. ىذه ادلصادر ىي الكتب  ادلصادر الثّنائية ىي .2

 طريقة القواعد والًتمجة.قة بادلتعلّ 

 

 احلقائقطريقةمجع .ه

احملتاجة يف ىذا البحث  احلقائقحيتاج الباحث إىل طريقة مجع البياانت للوصول إىل 

 واستخدم بعض الطرق العلمية وىي ادلالحظة، وادلقابلة، والطريقة الواثئقية.

 الواثئقية الطريقة .1

ياانت من الواثئق والكتب واجملالت الب أووىي طريقة البحث لطلب احلقائق 

6والرسائل وادلذكرات وغريىا من ادلواد ادلكتوبة.
 

فبهذه الطريقة سيكشف الباحث احلقائق أو البياانت على ادلواد ادلخططة، 

الطلبة، وأوراق داف تعليم الكتاب األجرومية، وادلناىج، واخلطة الدراسية، وأحوال وأى

 ، وتصحيحها األستاذ، وتعاليقة.الكتاب األجرومية
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احملتاج إليها ابستعمال الكتب القواعد لتعليم الكتاب  احلقائقمنهج مجع 

الكتاب  األجرومية والواثئق وادلؤّلفات وادلقاالت وكشف الغياب واعداد ادلدرس

األجرومية. تستخدم الباحث الواثئق ما يتعلق بتدريس الكتاب األجرومية يف تطبيق 

ىداية ادلبتدئني  طريقة القواعد و الًتمجة يف عملية تدريس االجرومية يف معهد

 ترجننج تولونج أجونج. نوت ومعهد الفالم اإلسالمي السلفيعو  اإلسالمي السلفي

 (Interview Methodالطريقة ادلقابلة ) .2

ادلقابلة ىي طريقة جلمع ادلعلومات اليت ديكن الباحث من إجابة تساؤالت 

البحث أو اختبار فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحث للبحوث وجها بوجو بغرض 

طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل ادلبحوث أو يقال أهنا 

4احلوار والتساؤل بني الباحث والفاعل أو اخلبري. طريقة طلب البياانت بطريقة
 

يف ىذا البحث ىي ادلقابلة الدقيقة  احلقائقفادلقابلة ادلناسبة لكشف 

(deepinterview وىي مقابلة حرة يوجو فيها الباحث أسئلتها على حسب دليل ،)

وضوع الذي يدور حولو مث تًتك احلرية للخبري أن يتكلم كما يريد ويتدخل ادلقابلة ابدل

 الباحث من حني إىل اخر ليدفع اخلبري وتشجعو على الكالم.

ادلتعلقة ابدلواد  احلقائق ويستخدم الباحث ىذه الطريقة لطلب احلقائق و

وكيفية تصحيح التعليمية بطريقة القواعد و الًتمجة وعملية تقدديها واستخدامها الطلبة 

أوراق بطريقة القواعد و الًتمجة واصالحاهتا.سوف تقابل ادلدرس الكتاب األجرومية 
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الذين يدرسون التالميد معهد ىداية ادلبتدئني اإلسالمي السلفى عونوت عملية تعليم 

الكتاب األجرومية وكيف يستخدمها وما مشكلة اليت توجد يف تطبيق طريقة القواعد و 

الكتاب األجرومية. وكذالك ستقابل التالميذ يف ىذا الفصل دلعرفة ما الًتمجة تعليم 

شعروا عندما ادلدرسون يستخدم طريقة القواعد و الًتمجة يف تعليمها وما مشكلة الىت 

 توجد التالميذ فيها.

 (Participant Observationطريقة ادلالحظة ابدلشاركة ) .3

قائق ادلستعملة جلمع حقائق طريقة ادلالحظة ابدلشاركة ىي طريقة مجع احل

أي أن الباحث يراقب موضوع البحث  4البحث من خالل ادلالحة واإلستشعار.

ويفصحو من سلوك وأنشطة جتري فيو رجاء منها الفهم عن الوقائق أو ادلظاىر اليت 

ها. وحتسن للباحث أن تقيم وتعيش مع ىؤالء ادلبحثني أو ادلشًتكني مدة سري يوجه

 البحث.

احملتاجة إليها يف ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة ادلالحظة  احلقائقلكشف 

ابدلشاركة ويقال أيضا ابدلالحظة ادلباشرة ىي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من 

لباحث مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاذلا النشاطات اللغوية ادلدروسة أي يقوم ا

. ويكتب الباحث وتسجل البياانت 4مباشرة  ابألشخاص أو األشياء اليت تدرسها

 ادلهمة أثناء ادلالحظة.
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ري وحو احلقائق ادلنظورة فحسب، بل وحو احلقائق عملية ادلالحظة ال جت

ادلسموعة واحلسية أيضا. وىناك أشياء أخرى مثل العبارات والبياانت ادلعربة يف عملية 

 التعليم.

ادلتعلقة مبادة الكتاب األجرومية  احلقائقويستخدم الباحث ىذه الطريقة لطلب 

 ية التعلم، والتعليم.وكيفية عملية تقدديها األستاذ واستعماذلا أثناء عمل

وتستخدم ادلالحظة بدون ادلشاركة وتقال أيضا ابدلالحظة غري ادلباشرة وىي 

طريقة حبيث يكون الباحث تالحظ وتراقب النشاطات ادلوجودة غري أهنا ال تكون 

جزءا منها. وخيتار الباحث ىذه الطريقة لكوهنا ديكن ميزهتا يف ديكن الباحث من أن 

 دث فعال يف الواقع بصورة طبيعية.تالحظ السلوك كما حي

ادلتعلقة بعملية طريقة القواعد  احلقائقويستخدم الباحث ىذه الطريقة لطلب 

والًتمجة يف تعلم وتعليم الكتاب األجرومية وسلوك األستاذ والطلبة فيها وادلادة التعليمية 

يو الباحث الكتاب األجرومية واستخدامها يف تعلم وتعليم زايدة وتوكيدا مما حصل عل

 من ادلالحظة ابدلشاركة.

 

 احلقائق طريقةحتليل .و

يبدأ البحث الكيفي من ميدان البحث. واحلقيقة احملصولة من احلقائق االستقرائية. 

حىت حيتاج حاصل البحث تطوير بوسيلة حتليل احلقائق. وعندما دتت األنشطة يف مجيع 

عد ذلك بتحليلها. وإن حتليل احلقايق احلقائق احملصولة من مكان البحث، تقوم الباحثة ب
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وىي عملية لبحث 15جزء مهم يف طريقة البحث، ألن احلقائق تستعمل حلل ادلشكالت.

ية، حىت تستهل وتركيب احلقائق اليت انلت من ادلقابلة وادلالحظة والثروة ت األخرى نظام

 لفهمها وتستطيع معلومة الكشف لألخر.

( وىربمان Milesوتعمل الباحث حتليل احلقائق يف ادليدان كما قال ميلس )

(Hibberman)  الذي ينقلو سوغييونو وىو نشاطة حتليل احلقائق يف البحث الكيفي تعمل

الباحث على ثالثة  بتفاعلي واستمرار حىت إنتهاء النشاطة. وكان حتليل احلقائق تستعملو

 ادلراحل

وىو ختفني احلقايق الكثرية يف ميدان (، Data Reduksiوىي تنقيص البياانت )

البحث مث إختيارىا وتركيزىا على احلقائق ادلهمة وحبث كوضوعها، مث تقدمي البياانت 

(datadisplaypenyajian .وىو ختيري البياانت الذي ذلا مناسبة، واستخالص البياانت )

(Verification / Conclution Drawing وىو أخذة االستخالص والربىانة. وتتصف )

اخلالصة األوىل ادلعاضدة ابحلقائق الصحيحة وادلساوق فتحصل اخلالصة ادلصداقية. وبعد 

ذلك حاصل التحليل ادلشكل ابلشرح يستخلص بشكل القصة. حتليل ادلتعددة ادلوقعة من 

لى حتليل مشكالت واحدة بطريقة حتديد احلقائق حتليل حقائق ىذا البحث يتكون ع

تقصد حتليل احلقائق من مشكلة واحدة إىل مشكلة 11وجتهيزىا وحتقيقها أو تدقسقها.

 وإلندمج ادلشكالت.أخرى دلقارنة نتائج احلقائق احملصولة، 
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وحتليل البياانت الكيفية ىو حبث وصفي ابتدأ بفصيلة البياانت ادلناسبة ابلناحية 

وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معٌت ادلعلومات يف كل بعض من الناحية والعالقة بني 

الناحية والناحية األخرى. إذن يف التحليل والشرح على سبيل اجلمع إىل األسئلة بكيفية 

ستقرائية ويف التحليل األخري تستعمل على سبيل اجلمع بني الناحية األخرى جلعل مرموز اال

ادلعٌت ألخذ التلخيص العام، وليس من ادلستحيل وجود التحليل يًتقى إىل الناحية اخلاصة 

وىذه اخلطوات كدور خاص. بستخدم الباحث ادلنهج الوصفي كما أنو يهدف لتصور 

مث حتليل البحث مبنهج التحليل  12ق ادلتعلقة مبوضوع البحثاألحوال واحلوادث والوقائ

 النقدي.

 

 احلقائقتفتيشصحة .ز

أن يثبت   احلقائقالزمة، وادلقصود من صحة  احلقائقلنيل اإلقًتاح ادلوافقة والصحيحة 

عن طريقة  احلقائقق ابلواقع الذي وجد يف خلفية البحث. فتأكيد صحة كل ما مجع مواف

 اإلسالمي ىداية ادلبتدئني معهد يف األجرومية كتاباليت استخدمها تدريس   والًتمجةالقواعد 

سومرب كمفول السلفي ترجننج  اإلسالمي الفالحعهد السلفي  عونوت تولونج أجونج  و م

بتطويل أوقات احلضور وادلناقشة مع بعض اإلخوان يستخدم الباحث  تولونج أجونج

 .(Trianggulasi)والتفتيش التثليثي 
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 تطويل أوقات احلضور .1

يصري الباحث يف البحث العلمي أداة رئيسية يف مجع احلقائق ادلوثوفة 

والصحيحة. وحضور الباحث ليس يف وقت قصري فحسب، ولكن حتتاج إىل وقت 

طويل أوقات حضور الباحث لزايدة درجة التصديق طويل يف موقع البحث. ديكن ت

وال يتحدد فيو مازال عملية تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف  13احلقائق اجملموعة.

 ىداية ادلبتدئني معهد يف، بل حتضر يف خارج الوقت  األجرومية كتابتدريس  

السلفي ترجننج  اإلسالمي الفالحعهد السلفي  عونوت تولونج أجونج  و م ياإلسالم

لفحص تصحيح احلقائق أبداء ادلقابلة مع ادلدرس  تولونج أجونجسومرب كمفول 

والطالب لتؤدى ادلقابلة اليت تتعلق ابدلسائل ادلذكورة وىي تكوين طريقة القواعد 

 ؤسسة. يف ذلك ادل األجرومية كتابيف تدريس  والًتمجة 

 ادلناقشة مع بعض اإلخوان .2

إن ىذه الطريقة جتري بطريقة عرض نتائج البحث ادلوقعة أو نتائج البحث 

وكلما 14النهائية احملصولة وذلك ديكن بوسيلة ادلناقشة التحليلية مع بعض اإلخوان.

حلقائق الذي الباحث تؤخذ احلقائق، وأحياان ىو يذىب مع صاحبو يعٌت لبحث ا

يف قابلها، وانقش الباحث أيضا الذي وجدت من مكان البحث بصاحبو وابألستاذ 

السلفي  عونوت تولونج  اإلسالمي ىداية ادلبتدئني معهد يف األجروميةتدريس كتاب 

                                                           
13

Lexy moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif,.....hlm.327 
 232ص:  ادلرجع السابق14



54 

 

 
 

، تولونج أجونج سومرب كمفول السلفي ترجننج  اإلسالمي الفالحعهد أجونج  و م

تولونج أجونج وإذا وجد الباحث اختلف الفهم يف  ادلبتدئني ىداية معهد يف وابلزمالء

ىذه ادلناقشة بعيدا، فبحث الفهم عميق عن مكان البحث الذي حبثو. وابدلناقشة 

يستطيع الباحث أن دتسك عن موقف اكتشف واعًتاف ونظره يعطي الباحث الفرصة 

 المتحان وختمينية وحتسني البحث ليكون كامال.

 (Trianggulasi)التثليثي  .3

ابلوسيلة األخرى وذلك أبن جيمع  احلقائقالتثليثي ىو العمل لتفتيش صحة 

وىو ينقسم على أربعة  15ادلساوية بوسيلة أدوات البحث األخرى. احلقائقالباحث 

.ام ادلصدر وادلنهج وادلفتش والنظريةاستخدام، وىي استخد
16

 

ابدلصدر وىو ادلقاربة والتفتيش ادلتكرر لدرجة  التثليثيويستخدم الباحث 

تصديق اإلختبار اليت حتصلها الباحث يف الوقت واألداة ادلختلفة يف البحث الكيفي 

 وذلك كما يلي:

 اليت حتصل بطريقة ادلقابلة  حلقائقاليت حتصل ابدلالحظة اب احلقائقمقارنة  .1

 مقارنة ما يقولو الشخص أمام ادلشاركة العامة مبا يقولو شخصيا .2

 مقارنة ما يقولو اإلنسان عن أحوال البحث مبا يقولو يف طول الوقت .3
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غنياء والعلماء والزعماء مقارنة أحوال ونظرية الشخص مبا رأى العوام كالراعية واأل .4

 وغريىا

14مقارنة حاصل ادلقابلة يف الواثئق اليت تتعلق ابلبحث. .5
 

 

 خطواتالبحث .ح

14يستخدم الباحث يف ىذا البحث الدرجات للبحث كما يلي
 : 

حث واختيار ميدان اخلطوة قبل اجملئ يف ادليدان الىت حتتوي على تركيب مقًتح الب .1

البحث وتدبري اذن البحث واستعالم ادليدان وتقديره واختيارادلخرب وانتفاعو واستعداد 

 آلة البحث واخالق البحث

اخلطوة ادليدانية الىت حتتوي على فهم أرضية البحث واإلستعداد النفسي ودخول ادليدان  .2

 لبحثويشًتك ىف ادليدان مع مجع البياانت الىت تتعلق بركائز ا

 خطوة حتليل البياانت الىت حتتوي على حتليل البياانت وإلقاء ادلعٌت على البياانت .3

خطوة كتابة تقرير البحث الىت حتتوي على تركيب حاصل البحث وتصحيح حاصل  .4

 االستشارة وتدبري كمال االمتحان وامتحان ادلناقشة للبحث العلمي.
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