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 الباب الثالث

 منهجية البحث

لق من املنهج الذي تستخدمه الباحثة يف يف هذا الباب ستشرح الباحثة عما تتع

وحضور البحث ومكانه ومصادر إجراء البحث العلمي، منها املدخل ونوع البحث 

  البياانت وطريقة مجع البياانت وطريقة حتليل البياانت وتفتيش صحة البياانت.

 املدخل ونوع البحث .أ

يتصف الوصفية  إن كان البحث نظرة من صفة بياانته، ألن البياانت اجملموعة

أو اجلمل، فيستخدم هذا البحث البحث الكيفي. أما البحث الكيف هو نوع 

البحث الذي ال جيمع بياانته بطريقة اإلخصائية أو احلساب و يهذف اىل كشف 

( أن البحث الكيفي هي Pattonكما قال فّتون ) احلوادث الواقعية حباضر الباحثة. 

يا، وهذا تؤكد اىل أمهية صفة البياانت يف البحث املدخل ليفهم احلقائق احملدوث طبيع

وعن طريق األوصاف يف شكل الكلمات واللغة،  1الكيفي هي البياانت الطبيعية.

  2.يف سياق طبيعي خاص وابستخدام طرق طبيعية كيفية

                                                           
1 Rulam Ahmadi, Metoodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2112), 

hlm. 5. 
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  edisi revisi (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2111), 2. 
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وأوضح مؤلفون آخرون أن البحث الكيفى هو البحث الذي يستخدم 

الباحثة كآلة البحث   3.مقاربة طبيعية للعثور على الظواهر أو فهمها يف سياق خاص

دخل يف حياة عامل املبحث حيت أن تعرف ما املبحث وكيف تطويره حبوار احلقائق ي

 يف احلياة اليومية.

مث إذا ننظر من نوع البياانت اجملموعة، فيستخدم الباحثة نوع البحث 

إحدى نوع البحث الكيفي الذي  الكيفي الوصفي. البحث الكيف الوصفي هو

يشرح املكانة من موضع حبثه. البحث الوصفي إحدى تصميم البحث الذي يصور  

 World Healt) املنظمة الصحة العاملية كبار املشكالت أو احلقائق املبحث. قال

Organization) 2.البحث الكيفى هو تصميم البحوث اليت ال تتطلب فرضية  

ويستحدم هذا البحث ليصف كل ما تتعلق بتنفيد تعليم اللغة العربية ملهارة 

من الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة  3102القراءة خاصة ابملنهاج الدراسي 

 .ف نتيجة تعليمها للطالبالثانوية اإلسالمية احلكومية السابعة تولونج أجونج وكي

 حضور البحث .ب

خضور البحث يف مكن البحث فرض يف جمال البحث الكيفي ألن الباحثة  

ليس الشيئ اجلديد إستحدام الناس   5( املفضل.Key Instrumentكآلة البحث )

                                                           
3 ibid., 5. 
2 I Ketut Swarjana, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Yogyakarta: Andi, 2112), hlm. 51. 
5 Ibid., hlm. 13. 
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كآلة البحث، من العادات عَرف أن الشخص يستطيع أن يعطي البياانت األقرب 

إن كان يستعمل ألة البحث غري الشخص،    6م ن كما يتجه من الطرق املؤكد.األ

للم يزال إعداده أوال كألة يستعملها يف البحث املاض، وال ميكن ألة لضبط اىل 

 احلقائق يف امليدان أو املكان البحث.

ابملستطعل ن والكائن األخر، ألن  لذا الناس كآلة البحث الذي يتعلق ويتصل

الناس يستطيع أن يع ن إن حضورعا كعامل املهمة يف أنشطة البحث. لذا حينما أن 

 7جتمع البياانت حتتاج الباحثة ان يشرتك يف حياة الكائن خاصة كحياة اإلجتماعية.

مهما يف كل  ةمن ذلك، يف األساسي خضور البحث كآلة البحث يصبح عامل

املنهاج  ة البحث، سيعمل املقابلة اىل رئيسأنشطة البحث. حينما ميشي عملي

 وبعض الطالب من صف الثامن. يف الصف الثامن الدراسي وكل معلم اللغة العربية

د وأداء مما تتعلق من تنفيد تعليم مهارة القراءة ب ن اإلعدا جلمع البياانت واملالحظة

 نظر الواثئق عن اتريح املدرة واملدرس والطالب ومماتعليمها يف مكان البحث وت

للغة العربية من املدرسة ا تتعلق بتعليم مهارة القراءة كإعداد تنفيذ التعليم ومادة تعليم

 السابعة تولونج أجونج. الثانوية اإلسالكية احلكومية

 

                                                           
6 Rulam Ahmadi, Metodologi..., hlm. 112. 

7 M. Djunaedi Ghoni dan Fauzan Al-Manshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Ar-

Ruzz Media, 2112), hlm. 33. 
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 مكان البحث .ج

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السابعة تولونج  يقع هذا البحث يف

. يعتمد اختيار املوقع على االعتبارات أجونج يف قرية فولريجيو عنرتو تولونج أجونج

 : التالية

منذ  3102 كان هذا املدرسة هي إحدى املدرسة اليت يطبق املنهج الدرسي .أ

 أي يف أول تطبيق هذا املنهج بعد تغيري املنهج الدراسي قبلها. 3102سنة 

كان جودة تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة جيدا مناسبة إبستخدام املنهاج  .ب

. واملنهاج الدراسي يصناع الطالب سجاعة يف إعطاء السؤال 3102الدراسي 

 وإجابته وعملي يف التعليم.

لطالب يف هذه املدرسة جيدا بعضا منهم اجنازات يف أكادمييا واملسابقة كان ا .ج

غري أكادمييايف اللغة العربية وغريها، كاخلطابة وقراءة الكتب. ننظر من ذلك 

 طبعا كان العوامل الداخلة من الدخيلية أو اخلارجية، من التعليم أو املوهبة. 

سرتاتيجيات الشخصية يف عملية كان جودة املعلم يف هذه املدرسة جيد وله إ .د

 تعليم كي ال ممل للطالب.

املشاركة اجليد ب ن املعلم والطالب وهلذه املدرسة حسن السمعة يف دائرته و  .ه

 وموظفون فيها



78 
 

 
 

زايدة الطالب يف كل سنة  تزداد يف كل سنة بعالمة اجيد املدرسة جودة .و

 ا.ومشهور أيضا أبعلى اإلنضباط وترتيب االداري وتطبيقه

ة اجليدة نظرة يف كان هذا املدرسة هي إحدى املدرسة اإلسالمية هلا اجلود .ز

وطبعا يف املدرسة اجليدة هلا جهاز  ر من السنوات قبلها.قيمة الطالب أكث

 اإلداري جيدا نظرة يف املنهج الدراسي واإلدارة ووسيطتها.

مها ابملنهاج وسيعطي هذ البحث العلوم املعارف ملعلم األخر لتطوير تعلي .ح

 يف املدرسة أو خارجها. 3102الدراسي 

 مصادر البياانت .د

وفقا  8مصادر البياانت هي املوضوع الذي يتم احلصول منه على البياانت.

كتابه "مدخل إىل منهجية البحث" ينقسم مصدر البياانت إىل ألمحد تنزه يف  

  9:قسم ن

األشخاص املهتم ن  معها مباشرة منجي األساسية، وهي البياانت اليت البياانت .أ

ن خالل البياانت اليت مت احلصول عليها م أو الذين يستخدمون البياانت.

ملالحظة املقابالت. يف هذا البحث يؤخذ البياانت من املالحظة يف املدرسة وا

 .املنهج الدراسي ومعلم اللغة العربية والطالبمع رئيس 

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2116), hlm. 129. 
9 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2119), 

hlm.52. 
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املهتم ن أو الذين ية، وهي البياانت اليت الجيمعها مباشرة من البياانت الثان .ب

 :البياانت الثانوية من هذه الدراسة هي 11يستخدم البياانت.

ملستجيب ن املخربين، ا ة، اليت مت احلصول عليها منالبياانت الشفوي (0

 .املقابلة املوثوق هبم، من طريقة

واثئق، يف شكل معلومات من حمفوظات مدرسة املتوسطة اإلسالمية  (3

ة والرسالة وكذلك برامج تولونج أجونج حول املالمح والرؤي 7احلكومية 

 .العمل

 .األدب، يف شكل كتب ميكن أن تكمل وتوضح البياانت (2

 طريقة مجع البياانت .ه

البياانت. الطرق تستخدم  ت هو إجراء منهجي ومعياري لنيلمجع البياان

انت األولية والثانوية هي لبيالالبياانت، سواء غالبا تقسم اىل نوعي ن لنيل  الباحثة

. ابلنسبة للبحث الكيفي، الطرق املستخدمة عادة هي والتوثيقاملقابلة و  ابملالحظة

على بياانت تفي  ةصل الباحثبدون مجع البياانت، لن حت 11املالحظة واملقابلة.

 .مبعايري البياانت املعمول هبا

                                                           
11 ibid., hlm. 52 
11 Tokan, Manajemen Penelitian..., hal. 78. 
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واملقابالت والواثئق  ةت، استخدم الباحث أساليب املالحظيف مجع البياان

ائق وجيب من أجل وصف احلقانت. للحصول على بياانت الستكشاف البيا

 : ، فإن الطرق املستخدمة يف مجع البياانت هياملشكالت املبحوث

 طريقة املالحظة .أ

عملية معقدة ألهنا عملية تتكون من عمليات بيولوجية املالحظة هي 

أو الوصيلة جلمع البياانت عن طريق  املالحظة هي الطريقة ونفسية خمتلفة.

يف املالحظة مها  هناك عمليتان 12إجراء مالحظات على األنشطة اجلارية.

املالحظة هي طريقة لينال البياانت حمتاجة  13وعملية الذاكرة. عملية املالحظة

يف املالحظة غري ابلعملية املالحة واملشاهدة واإلستماع بتدقيق يف نشاطهم. 

 12يشارق الباحثة يف األنشطة ولكنهم يراقبون يف األنشطة فقط.املشرتكة، 

 15، ميكن للباحثة أن تكون أكثر تركيزا وحذرا يف عمل املالحظة.وابملالحظة

تنفيد التعليم اللغة العربية ب ما الذي تتعلق الطريقة ملالحظةدم يستخ

. وكان تولونج أجونج 7ءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ملهارة القرا

هذه املالحظة تكون يف الصف الثامن. وتستعمل هذه املالحظة يف مالحظة 

                                                           
12 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2113), hlm. 111. 
13 Tokan, Menejemen Penelitian..., hal.78. 
12 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi..., hlm. 221. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bndung: Alfabeta, 2116), 

hlm. 125. 
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عملية تعليم مهارة القراءة خاصة يف املواقف التعليمية عند الطالب واملعلم 

يف املالحظة  . وقبلها قد عينت كل املكوانت املركزة3102ابملنهاج الدراسي 

ابآلة املالحظة منها شكل املالحظة عن عملية تعليم، والكفاءة يف التعليم, 

 حىت انل بياانت البحث.واملواقف للطالب، وتدبري الفصل 

 ريقة املقابلةط .ب

املقابلة هي حمادثة  ابلقصد واملقصود حمددة. يعمل إجراء احلوار من 

طرح األسئلة ومتت ابلة أي الذي يا الشخص الذي جيري املقطرف ن، مهب ن 

حينما  تستخدم هذه الطريقة 16مقابلته الذي أعطى اإلجابة على السؤال.

يريد الباحثة أن جيد املعارف القبل لينال املكوانت املبحث، ويعرف ما العميق 

 17ا.عملي من الكائن

 رئيس قسمبياانت عن البحث من ليبحث ال يستخدم هذه الطريقة

. يف هذا وبعض الطالبيف الصف الثامن اللغة العربية  ج الدراسي ومعلما املنه

يف  3102احلجة عن تنفيد املنهاج الدراسي  احلال سيبحث البياانت عن

يف اإلعداد أو  قراءة املدرسة خاصة يف تنفيد تعليم اللغة العربية مهارة ال

وإن   .املختاجة البياانت تعليمها ونتيجتها حول الطالب يف املدرسة حىت ينال

                                                           
16 Lexy. J. Moleong, Metodologi..., hlm. 186. 
17 Tokan, Menejemen Penelitian..., hal.82. 
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كان حتتاج الباحثة البياانت من املخرب اآلخر سيبحث منه مناسبا بكمال 

 . البياانت

 طريقة التوثيق .ج

يستخدم التثويق جلمع البياانت غري اإلنساين، منها الوثيقة. قال جلون 

( أن التثويق هي سجل كل املكتوب أو املنطوق Lincoln & Gubaاب )وغو 

ن وقال أيضا أ 18املعد من شحص أو إحتاد الذي يهدف اىل يدليل احلقائق.

الوثيقة هي الكتابة املعد خاصة هلدف املع ن كالرساالت والكتب ونص 

استخدام الواثئق يف هذه الدراسة  19اخلطابة ونص اجلريدة والصور وغري ذلك.

واملقابالت املتعمقة. ميكن عة من نتائج املالحظة لتكملة البياانت اليت اجملمو 

 املكتوبة. تفسري الواثئق على أهنا الوثيقة

الرمسية وواثئق الشخصية. يستخدم  تقسم التوثيق عادة إىل الواثئق 

الباحث هذه الطريقة كأداة جلمع البياانت من مصادر املواد املكتوبة اليت 

تتكون من الواثئق الرمسية للمدرسة أي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 تثويق الذي يبحث تتعلق من .  ويف هذا البحث الالسابعة تولونج أجونج

 وبياانت تصديق، رؤية البحث ،عن مكان البحث واتريح التاسيس التصوير

                                                           
18 Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan 

Keagamaan, (Bandung: Nilacakra, 2118), hlm. 56. 
19 Ibid., hlm. 57. 
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واملرافق يؤيد عملية التعليم واألنشطات يف  وعملية التعليم املعلم والطالب

املنهاج الدراسي  . نظرة اىل ذالك سيبحث الباحثة عن الوثيقة يفاملدرسة

ليم ومادة التعليم وتقومي تعليم ونتيجته والوثيقة التع مما من إعداد تنفيذ 3102

عن أتسيس مادة اللغة العربية ومعليمها يف هذة املدرسة ومما تتعلق من تنفيد 

 .3102تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة ابملنهاج الدراسي 

 طريقة حتليل البياانت .و

ت هو جهد اان، فإن حتليل البي Moleongيف Bogdan & Biklen قالقا وف

ها إىل وحدات البياانت، وتنظيم البياانت، ويفرق مع يستخدمه تنفيذه بطريقة العمل

تعلمه، يبحث وجيد اخلطة، وإجياد ما مهم وما يميكن التحكم فيها، وتوليفها، و 

 .21وحتديد ما اليت ميكن أن يقال لآلخرين

يل البياانت من ثالثة مكوانت: إخنفاض البياانت، وعرض تتكون هذا حتل

البياانت، واستنتاج واختبار اإلستنتاج. ال يعترب احلد من البياانت أصل التخلص من 

البياانت غري املختاج، وإمنا هو جهد تستخدمه الباحثة أثناء حتليل البياانت وهو 

 أما اخلطوة لتحليل البياانت يعين:  21.خطوة ال يفرقه من حتليل البياانت

 يتصفح البياانت اليت قد مجع من املالحظة واملقابلة أو التثويق. .أ

                                                           
21 Moleong, Metodologi Penelitian..., hal. 228. 
21 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarya: LKS Yogyakarta. 2118), hlm. 

112. 
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 انل من رعاية البياانت احملتاجة قد البياانت اليت تقليل .ب

 ايركب البياانت ترتيب .ج

  يعطي تقن ن على البياانت .د

 فتيش صحة البياانتت .ز

جير مخع البياانت من ثالثة اخلطوات، منها اخلطوة املقدمة أي مجع البياانت 

من الطرق يعدها, والثاين خطوة لتصوية البياانت والثالث يكمل البياانت إن جيد 

ريا يف خطوة تصوية النقصان. يف ثالث اخلطوات تفتيث صحة البيانلت مهم يقع كث

البياانت. صحة البياانت هو خطوة لنقس األخطاء يف عملية مجع البياانت اليت 

تفتسش صحة هذه البياانت يهدف . على صحة النتائج النهائية للدراسة اأتثري يؤكد 

 لينال البياانت الصحيحة ويستطيع أن يؤخذ مسؤؤليتها ويؤمن علمية.

 طوات:تقنية لصحة البياانت تشمل على اخل

ابلطريقة  عملية إلجراء املالحظة مناسباالباحثة ثابرة يف املالحظة. جتري امل (0

عليها كاملة متاًما  مستمر أثناء البحث. ويستعملها كي تكون البياانت اجملموعة

 ووفًقا للموقع يف امليدانية.

م التثليث. طريقة التثليث هي الطريقة للتحقيق من صحة البياانت اليت تستخد (3

شيًئا آخر خارج البياانت ألغراض تفتيش أو كمقارنة للبياانت اجملموعة عليها. 
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يف هذه الدراسة، يستخدم التثليث ليقارن البياانت اجملموعة عليها من املالحظة 

 مع نتائج املقابالت، مقارنة البياانت من املخربين.

ف النتائج املؤقتة أو مناقشة ب ن األصدقاء واملعلم. تنفيذ هذه التقنية بطريق كش (2

النتائج النهائية اليت جتتمعها بشكل مناقشة مع األصدقاء، ويستعمل هذا لنيل 

 اإلكرتاحات عن ما حول البحث وحول صحة بياانت البحث.


