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 الباب الثالث

 منهج البحث

حضور على مدخل البحث وتصيميو، و  ىذا الباب الثالثحيتوى 

الباحث، ومكان البحث، ومصادر احلقائق، وطريقة مجع احلقائق، وطريقة حتليل 

 احلقائق، وتفتيش صحة احلقائق، وخطوات البحث.

 مدخل البحث وتصميمه .أ 

:  البحث ي نوعيف كتابة ىذا البحث العلم ستخدم الباحثي يريد أن  

إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذا البحث  الوصفي. تصميمالكيفي وال دخلادل

ىو ادلدخل الكيفي. ىذا ادلدخل الكثري ادلستعمل ليبحث عن ادلسائل البحث 

اخلالصة عن  اليت حتتاج الفهم األعمق عن ادلوضوع ادلبحث، حىت أن يكون لو

البيئة الظاىرة. تشاىد الطريقة مناسب ابلوقت وحالة تلك ادلسائل البحث و 

ويستخدم البحث  4الكيفي أّن احلقيقة ىي إحتاد التام وادلربوط عن القيمة.

ويهدف حبث الكيفي إىل  2الكيفي ابستخدام اخللفية الطبيعية )األصلية(.

                                                           
1
 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 

17-18 
2
 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru 

Algesindo, 2010), hlm. 197 



42 

اكتسشاف ادلظاىر عن طريق صادق واقعي وشاملي ومناسب ابخلطاب الطبعي 

 3الطبيعية )األصلية(. بوسيلة مجع احلقائق من خلفية

وأما تصميم البحث ىو التصميم الوصفي. إّن البحث الوصفي ىو 

البحث الذي يسعي إىل تصوير وتعبري احلقائق األصلية. القصد األول من 

البحث الوصفي ىو أن يصّور بكيفية ادليسرة إىل الواقعة والعالمة عن موضوع 

ر والتعبري عن حال ادلشكالت ويسعى البحث الوصفي إىل التصوي 4البحث متاما.

  5)ادلسائل( اعتمادا على احلقائق.

 مكان البحث .ب 

ادلدرسة الدينية ابدلعهد مكان البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو 

كون مكاان لت ه ادلدرسة الدينيةوقع اختيار الباحث ىذ. العصرى الكمال ابليتار

 : يمكاان للبحث ى ه ادلدرسةألداء البحث. وأسباب اختيار ىذ

كثرية من األنشطة  العصري الكمال ابليتاردلدرسة الدينية ابدلعهد إّن يف ا .4

 .م كتاب النحو اجلروميةالتعليمية لدرس اللغة العربية خاصة يف تعلي

                                                           
3
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Tulungagung : P3M, 2006), hlm. 40  

4
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 157 

5
 Cholid Nurboko, dkk. Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 144  
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غة هتتّم إىل كفائة يف علم الل أن   العصري الكمال ابليتار اليت تفضلن ادلعهد إ .2

 العربية.

يف حمل اسًتاتيجي  لعصري الكمال ابليتاراإّن وقوع ادلدرسة الدينية ابدلعهد  .3

حيث يسهل أن تصل إليها وسائل ادلواصالت العامة أو العائلية، كما إهنا 

 ر.اليتوقصر ادلدينة اب ،قريبة من الشارع العمومية، و ادلسجد اجلامع

 حضور البحث .ج 

 أدائو جلمعو حضور الباحث يف ىذا البحث العلمي ىو مهم جدا 

ك لسهولتو يف التعامل مع ادلبحوثني مع القدرة على ذلاحلقائق الرئيسية و 

 ،ساعد يف مجع احلقائق ادليدانيةي يستطيع أن  مشاىدة أحوال مكان البحث حىت 

لكشف عن عملية أو معلومات احث أيضا إىل مكان البحث للنظر و ضر البحيو 

 جتري جراي طبيعيا مث كتابتها و حتليلها.اليت 

يف ىذا البحث  يبني نفسو، أنو يقوميف ىذا القسم البد للباحث أن 

يستعمل ألة البحث دون الناس،  جلمع احلقائق. ويستطيع أن  ليكون ألة البحث و 

لكن وظيفتها حمدودة كادلعونة على وظيفة الباحث. لذلك حضور الباحث يف 

مكان البحث ألداء حبث الكيفي مهم جدا. حضور الباحث البد أن يصّور 
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، سوى ذلك أكان حضور الباحث أن يعرفو ادلخرب أم ابلصراحة يف تقرير البحث

 6ال.

 مصادر احلقائق .د 

احلقائق البحثية الىت  أصول موضوع من أيّ  ىو وكان مصدر احلقائق

عندما استخدم الباحث مقابلة يف مجع احلقائق، مث ُيسّمى مصدر  .احتصل عليه

أو اإلجابة ، وىذا ىو، ىم الذين يستجيبون (respondent) ستجيبنيابدل احلقائق

من مصدرىا، تقسيم احلقائق إىل  سواء كانت مكتوبة أو شفهية.على السؤال 

 : نوعني، كمايلى

 (data primary) احلقائق الرئيسية .1

ىي احلقائق اليت حتصل عليها من ، (data primary) احلقائق الرئيسية

 واأللواح (focus) من خالل جمموعات الًتكيز (respondent) ستجيبنيادل

(panel)احلقائق اليت  ادلخربين.الباحث مع   ة، أو أيضا احلقائق من مقابل

مصادر  حتصل عليها من ىذه احلقائق الرئيسية الىت معاجلتها مرة أخرى.

 7احلقائق الىت تعطى احلقائق ادلباشرة إىل جامع احلقائق.

                                                           
6
 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 

hlm. 277 
7
 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 

hlm. 73-74 
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 (data secondary) احلقائق الثانية .2

من  اليت حتصل عليها حلقائقىي ا (data secondary) الثانية احلقائق

والكتب   (article) من ادلقاالت الىت حتتويالسجالت والكتب واجملالت 

 اليت حتصل عليها من احلقائق ، واجملالت، وغريىا. احلقائق(theory) كنظرية

 احلقائق احلقائق اليت ال تعطى مصادر. معاجلتها مرة أخرى الىت ليس الثانية

 .ادلباشرة إىل جامع احلقائق

بكلمة اخرى، تتكّون مصادر احلقائق يف ىذا البحث على ثالثة أنواع، 

 8 :ومنها 

 .ىو احلقائق من االستجابة اللفظية من خالل ادلقابلة (Person) الشخص .4

ىو مصادر احلقائق من احلالة  الثابتة و ادلتحركة، وقد كانت  (Place) ادلكان .2

  .بطريقة ادلالحظة

موز تشتمل على احلروف قائق توجو الر ىي مصادر احل (Paper) الورقة .3

  .الصور أو غريىاواألرقام و 

                                                           
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Sebuah Pendekatan Praktik, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 172 
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 مجع احلقائقطريقة  .ه 

استعمل الباحث يف ىذا البحث  ، لذلكحيتاج الباحث مجع احلقائق

 9 : العلمي ثالثة طرق مناسبة جلمع احلقائق فهي

 املشاركةاملالحظة  .1

متتتي. استتتعمال الطريقتتة ادلالحظتتتة ىتتي للجمتتع احلقتتتائق يف البحتتث العل

جتمتتتاعي وعقلتتتتي وادلتتتراد ابدلالحظتتتة ىتتتي دراستتتتة العمتتتد وادليّستتترة عتتتتن حالتتتة اال

ىتتذه الطريقتتة تستتتعمل دلعرفتتة علتتى  بينتتات موضتتوع  الكتابتتة.بوستيلة ادلالحظتتة و 

ادلدرستتة وحجتتم  ةالبحتتث ادلشتتهودة مباشتترة للبحتتث حلصتتول البينتتات عتتن حالتت

متتتتع موضتتتتوع  علتتتتق والوستتتتيلةغريىتتتتا متتتتن األمتتتتر التتتتذي لتتتتو التالصتتتتف والوستتتتيلة و 

 األدوات ادلستعملة ىنا إرشادات للمالحظة.البحث. و 

 املقابلة املتعمقة .2

اورة اثتى مجتع احلقتائق بوستيلة اثادثتة و ىي إحدى الطريقة حلصول عل

يف نشتتتاط  40اجمليتتتب.متتتع موضتتتوع البحتتتث. وىتتتذه الطريقتتتة تقتتتع بتتتني الستتتائل و 

 44ت اثتتتتاج.ادلقابلتتتة يستتتتطيع ستتتائل أن يبتتتنّي عتتتن أىتتتدف البحتتتث و ادلعلومتتتا

                                                           
9
 Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2010), hlm. 63 

 
10

 Ibid. hlm. 64 
11

 Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian dan Pendidikan, 

(Surabaya : Usaha Nasional, 1997), hlm. 213 
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حيتتث   ،ستتتعمل ادلقابلتتة احلتترة ادلوجهتتةيوبنتتاء علتتى البيتتان الستتابق أن الباحتتث 

كتتتان للباحتتتث حريتتتة يف تقتتتدع األستتتئلة ادلتعلقتتتة مستتتائل البحتتتث متتتع التمستتتك 

إبرشادات ادلقابلة. وجتري ادلقابلة يف ىذا البحث عن طريق التساؤل إىل رئتيس 

ادلعلومات اثصولة من طريقة مجع بعض الطالب لتدقيق و  األساتذ، وادلدرسة 

 احلقائق األخرى. و ىذه الطريقة )ادلقابلة( تستعمل قصدا إىل نيل احلقائق عتن

تعلتتتيم قواعتتتد النحتتتو ابستتتتعمال كتتتتاب اجلروميتتتة ومشتتتكالت فيهتتتا وكتتتذلك عتتتن 

ابلتتتتتتاري  عتتتتتن  حلصتتتتتول علتتتتتى احلقتتتتتائق ادلتعلقتتتتتةو حتتتتتل ادلشتتتتتكالت يف تعليمهتتتتتا 

 إىل اليوم. اتطويرىو  عهد العصرى الكمال ابليتارية ابدلادلدرسة الدينأتسيس 

 الوثيقة .3

ىل موضتوع قال إروان إّن الوثيقة ىي طريقتة علتى مجتع احلقتائق مواجتو إ

قتتتائق. ي كتتتل ادلتتتاّدة ادلكتوبتتتة أو فلتتتم احلّن الوثيقتتتة ىتتتختتتر أادلتتتراد اآ 42البحتتتث.

 ، والصتتور،وملحوظتتة سخصتتيّ  ،: الكتتتب احلقتتائق ادلوجتتودة متتن الوثيقتتة منهتتاو 

 وغريىتتتا التتتيت تتعلتتتق التعلتتتيم ل األنشتتتطةجتتتدو ودفتتتًت النتتتتائ  و  مستتتجل الشتتتري و 

الدينيتة ابدلعهتتد درستة تالميتتذ ادللستتتعمال كتتاب اجلروميتة م قواعتد النحتو اببتعلتي

  .العصرى الكمال ابليتار
                                                           

12
 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta : Gajah Mada University, 2004),  hlm. 100  
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 طريقة حتليل احلقائق .و 

يف كتابتتتتتو، أّن حتليتتتتتل احلقتتتتتائق ىتتتتتي عمليتتتتتة  (Sugiyono) ستتتتتوجيوانوقتتتتتال 

التتتتتىت حتصتتتتتل عليهتتتتتا متتتتتن ( systematic) ادلنتظمتتتتتة ميتتتتتع احلقتتتتتائقالبحتتتتتث عتتتتتن وجت

 ادلقتتابالت، وادلالحظتتات ادليدانيتتة، والونئتتق، عتتن طريتتق تنظتتيم احلقتتائق إىل فئتتات

(category)ووصف يف اآحاد ، (units)تعمل اجلامع ، (sintesa)  وتركيب يف من 

(pola)فهومتة بستهولة متن وجيعتل استتنتاجات م مهّم واليت سيتعّلم ، واختيار شيئ

، أن التحليل احلقتائق ىتي (Mujihardjo) موجهرجا وقال 43.واآخرينقبل نفسي 

احلقائق وينّظمها ويكّتلهتا ويستبكها ويصتّنفها حتىت أن حيتوزت النتيجتةت عملية تنظيم 

 44الىت اتفق مسائل البحث.

وىف ىتتذا البحتتث، استتتخدم الباحتتث حتليتتلت احلقتتائق متتن الطريقتتة مالستتى 

كتابتو فهتي ىف   (Sugiyono) التذى كتبهتا ستوجيوان( Miles & Hiberman) وىربمتان

وأمتتا التفستتري لكلهتتا كمتتا . اثبتتات احلقتتائقعمليتتة تقليتتل احلقتتائق وعتتر  احلقتتائق و 

 : يلى

 

 
                                                           

13
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 89 

14
  Sujarweni, Metodologi... , hlm. 34 
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 (Data Reduction) تقليل احلقائق  .1

واحلقتتائق متتن ادليتتداري الكثتتري، فيحتتتاج أن يكتبهتتا دقيقتتًة وتفصتتتيلًة. 

احلقتتتائق متتتن ختتتالل عمليتتتة تقليتتتل احلقتتتائق. وىف ىتتتذه  ويقتتتوم الباحتتتث حتليتتتلت 

العمليتتتتتتة، خيتصتتتتتتر الباحتتتتتتث احلقتتتتتتائقت ادلهّمتتتتتتة ويقّستتتتتتمها ويًتّكزىتتتتتتا ويبحتتتتتتث 

موضتتتتوعتها ومنطهتتتتا فحتتتتذف الزىيتتتتد. وبتتتتذلك، فيحضتتتتر وصتتتتُف اجللتتتتّي عتتتتن 

احلقتتتائق التتتىت تقليلهتتتا ويستتتهل علتتتى الباحتتتث أن يقتتتوم بعمليتتتة مجتتتع احلقتتتائق 

 45التاىّل.

 (Data Display) عرض احلقائق  .2

احلقتتتتتائق. ويقتتتتتام عتتتتترُ  وبعتتتتتد عمليتتتتتة التقليتتتتتل، فيعتتتتتر  الباحتتتتتث 

وىف  46احلقتتتتائق ىف شتتتتكل ادللّختتتتص والصتتتتيغة وعلتتتتق بتتتتني التصتتتتنيف وغريىتتتتا.

ىناك، أن يعر  الباحث ىف شتكل ادللّختص عتن احلقتائق التذى خيتارىتا متن 

 يّتةت قبل. وهبذا، فيسهل الباحتث لفهتم متا حتدث و يستتطيع أن خيطّت  ادل مور 

 التايل.

 

 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 338 
16

 Ibid, hlm. 341 
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 (Conclusion Drawing/verivication) استنتاج احلقائق  .3

والثالتتتتث متتتتن عمليتتتتة حتليتتتتتل احلقتتتتائق ىتتتتي اإلستتتتتنتاج أو اإلثبتتتتتات. 

وتقتتتدع استتتتنتاج األّول متبتتتدئي ، فيتغتتترّي اذا ل جيتتتد الباحتتتث لتتتو حّجتتت ت القويتتتة 

ّجت ت عكستو، اذا ضتفر استتنتاُج األول حعلى مرحلة مجع احلقائق التاىل. بل 

يرجتتتتتو  فبتتتتتذلك، 17القويتتتتتة وادلتناستتتتتق، فقتتتتتد صتتتتتدق اإلستتتتتتنتاُج ىف التقتتتتتدع.

الباحتتث أن جييتتبت مستتائلت البحتتث التتذى ُستتبك منتتذ األول فتت ن ينتتال نتتتائ ت 

  اإلستنتاج اتفق أبىداف البحث.

 48 احلقائق، كما يلى :عملية حتليل  ديكن النظر إىل ىذه الصورة

 

 

 

 

 

 ل :جدو 

 (Huberman) وىبورمان (Miles)، حتليل احلقائق للبحث الكيفي عند ملس 3.4الصورة 

 

                                                           
17

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif... , hlm. 99 
18

 Ibid, hlm. 92 

 مجع احلقائق

 استنتاج احلقائق
 تقليل احلقائق

 عرض احلقائق
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 حة احلقائقتفتيش ص .ز 

 يستخدم الباحث ثالثة طرٍق، ،ألجل تفتيش صحة احلقائق اجملموعةو 

 : كما يلي

 تطويل البحث .1

فيعمتتتل  ىتتتي متتتا التتتذى جيعتتتل الباحتتتثت أن يرجتتتع اىل ميتتتدان البحتتتث،

ادلالحظتتةت وادلقابلتتة ادلتعمقتتة اىل ادلختترب أيضتتا. فتتذلك يقصتتد أن    الّدالتتةت و 

 الباحث و ادلخرب.أدري العالنّية و تصادق بينهما أى 

 ترقية الدؤوب .2

ىتتي متتا التتذى جيعتتل الباحتتثت أن يقتتوم ابدلالحظتتة الدقيقتتة و التتتوايّل. 

وبتتتتتذلك، حتتتتتّق احلقتتتتتائق وترتيتتتتتب احلادثتتتتتة أن تكتبتتتتتا حقوقتتتتتا نظاميّتتتتتا. فيعمتتتتتل 

الباحتتث مراجعتتًة عتتن متتا وجتتد صتتحيحا أو خطتتاًء. و غتتري ذلتتك، أن يعطتتى 

.الباحث وصفيَّ احلقائق الصحيحى والنظامّى   49عن ما حلظت

 

 

 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 371 
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 (Triangulasi) ومنهج التثليث .3

ىف ىتتتتذا  20احلقتتتتائق أو مقارهنتتتتا.ىتتتتي متتتتا نفتتتتع شتتتتيئا أختتتترى لتفتتتتتيش 

 البحتتث، يستتتخدم الباحتتث متتنه  التثليتتث مصتتادر. متتنه  التثليتتث مصتتادر

احلقتتتائق ويُراجتتتع احلقتتتائق التتتىت  (credibility)التتتىت ُيستتتتعمل لتفتتتتيش الصتتتدقية 

ىتتو الطريقتتة يف  ادلتتراد متتنه  التثليتتث ابدلصتتادر 21ادلصتتادر.يُعطتتى متتن ختتالل 

تفتتتتيش صتتتحة احلقتتتائق عتتتن طريتتتق ادلقارنتتتة بتتتني احلقتتتائق اثصتتتولة متتتن ادلقابلتتتة 

واحلقتتائق اثصتتولة متتن ادلالحظتتة، وكتتذالك ادلقارنتتة بتتني احلقتتائق اثصتتولة متتن 

 الوثيقة وادلقابلة.

 خطوات البحث .ح 

ه الدراسة، ىي: اخلطوات يف ىذ مراحال. واما أجريت ىذه البحث

خطوة قبل العمل ادليداين ، خطوة عمل ادليداين، خطوة حتليل احلقائق. وأما ادلراد 

 22ىف ىذه  خطوات البحث ىي:

 

 

                                                           
20

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 330 
21

 Sugiyono, Memahami Penelitian... , hlm. 127 
22

 Moleong, Metodologi Penelitian… , hlm. 127 
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 خطوة قبل امليداىن .1

فهي تعد الباحث تصميم البحث الذي حيتوي على خلفية البحث 

وأسبابو، واألدب، وحتديد حمال البحث، وحتديد جدول البحث، حتديد 

، وتصميم احلقائقت البحث، وتصميم مجع احلقائق، وتصميم حتليل أدوا

 معّدات الىت حتتاج يف اثال، وتصميم عن تفتيش صّحة احلقائق.

 23 : ىف ىذه ادلرحلة، الباحث أن يقوم ابلنشاط كما يلي

 نظّمت الباحُث تصميمت البحث   (أ 

 اختار مكان البحث (ب 

 جّربت ميدان البحث (ج 

 اختارت ادلخربت و نفعو   (د 

 استعدَّ معّدات البحث (ه 

  استعدَّ خلقيت البحث.  (و 

 خطوة عمل امليداىن .2

يف ىذه اخلطوة، يسعى الباحث الستكشاف ومجع احلقائق اليت 

تسديد ابدلوضوع البحث. ويستخدم الباحث تقنية ادلالحظة 

                                                           
23

 Ibid , hlm. 127 
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(Observation) وادلقابلة ،(Interview) والونئق ،(Documentation) مع ،

لصور، الفوتوغرافية، والتسجيالت، ومالحظات اأعداد األدوات فمنها 

 24 : ميدانية، وغري ذلك. و يقوم بثالثة أحوال الرئيسى، فهي

 يفهم الباحث خلفيةت البحث و تعديد الذاتى  (أ 

 و يدخل الباحث مكانت البحث (ب 

  و يشًتك الباحث عمليةت البحث مع مجع احلقائق. (ج 

 خطوة حتليل احلقائق .3

ن حتليل احلقائق اليت إجتمعت،  يف ىذه اخلطوة، يسعى الباحث أ

وحدة وصف ق فيفرزىا يف أمناط، وترتيبها، و وبعد ذلك، ينظّم تلك احلقائ

األساسي حىت جتّدىا ادلواضيُع وصياغُة فرضية العملية. ىف ىذا البحث، 

الباحث أن يقوم عملية حتليل احلقائق عندما جيرى البحث ىف ادليدان 

ذكر فهي عملية تقليل احلقائق وعر   اواتفقها بطريقة حتليل احلقائق م

 .اإلستنتاج احلقائقاحلقائق و 
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 Ibid,  hlm. 137 


