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 الباب الثالث

 منهجية البحث

وتي  ىا   باب   بابب  لى   دلخل  نوي   باث   نضوير  بابضا،  نكابن حي

 باث   نكصبدر  بايبانت  نطريق، مجع  بايبانت  نطريق، ربىي   بايبانت  نتفوتيش صث، 

  بايبانت  نلطي ت  باث .

 املدخل ونوع البحث .أ 

مجعهب ىي نصفي، أن    بيت ألن  بايبانتن  بايبانت    صف،لنخ  بنظر إىل

ىي وي  كن  ايفي.  باث   بايفييف فئ،  باث   ب اث هاه  بفكىمبت  

  لى   بنوتبئج كن لالل إجر ء ت  بقيبس  بامي أن صحي باث  ضي  ال 

 1 حلسبابت  إلضصبئي، أن غَتىب كن  ألسببيب  بيت تسوتخخم  دلقبييس  بعخدي،.

ىي حب  يسوتخخم بفثص  ايفي ب  فإن  باث  Gunawanيف  Sugiyono قبلن 

 ايفي باث   ب 2أدن ت أسبسي،. ،شيبء  بطايعي، ضي  يعوترب  بابضاضبب،  أل

                                                             
1
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 5112), hlm. 25. 
5
 Ibid., hlm. 28. 
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بشا   تسىيط  بويءن  بوتثىي  كع  بنهج  السوتقر ئي.يصفي نديي  إىل  سوتخخ م   ب

 3أكار لى   بعمىي، ن دلعٌت لى  أسبس كنظير  دليضي  يف  باث   بايفي.

  يسوتخخم ىا   باث  ع  بايبانتمج    لنخ لرضو كن وي نبعخ ذبك

 باث   بيصفي.  باث   بيصفي ىي وي  كن  باث  يسع  بيصف نتفسَت 

عبم هبخف رئيسي ىي نصف  ب إجر ء  باث   بيصفين  ألشيبء نفًقب دلب ىي لىيو. 

نكبوت  بابضا، يف ىا   4نقبئع نلصبئص  ألشيبء ن دليضيلبت  بخقيق، بخق،.

 بني   بيصفي.  باث  تسوتخخم كخل   بايفي

 

 حضور الباحثة .ب 

  ضرنر أكر  بايفي باث    ىا  يف كابن  باث يف  ، بابضاضوير إن 

فصى،  دل ص  لى   بايبانتاهنب ربأل 5.(key instrument) أسبسي، أد ة ا،ألن  بابض

 ألدن ت  برئيسي، يف أن دبسبلخة  آللرين  ا،أثنبء  باث   فإن  بابضنيف    ألصىين 

                                                             
8
 Eko Sugiarto, Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka 

Media, 5112), hal. 2. 
4
 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed 

Methode, (Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan, 5112), hlm. 83. 
4
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik... hlm. 135. 

2
 I Ketut Swarjana, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Yogyakarta: Andi, 5115), hlm. 

18. 
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  ةكأد  بأوفسه ،وع  بابضاتمجع  بايبانت كن كي ضيع  باث   يف ن  . باث  ىا

 6ىي كمب يىي: نأكب  بشرنط حباي، ذبمع بيبانت  باث .

توتومن  خلصبئص  بشبئع،  بقخرة لى   السوتجبب،  ن بقخرة لى   بوتايف  .1

بىوتأكيخ لى   الضوتيبجبت  ن سوتنبًد  إىل  دلعرف، ن دلعبجل، ن بوتىخيص  

 بىاث  لن ردند غَت لبدي،.ن السوتفبدة كن  بفرص 

  جليدة  دلوتيقع،. .2

 زايدة قخرة  بابضاُت كأدن ت. .3

لن  ضرنر  بىغبي،. يف لمىي، مجع  بايبانت  بيت ،  فإن نجيد  بابضابابك

  . بابك، بنشط ك،كمر قب بىمشبر   ىنب ،عم   بابضات   دلالضظ، ن دلقببى، ،طريق

 حلار ن جلخي، يف  بوتقبط  يختوت  نأن قخر  إلكابن ةجيخ ،اين  بابضاتب أن ذب

  بايبانت  بيت مت مجعهب ضىت تاين ذ ت صى، نكوميو، ضًقب.

 

 مكان البحث .ج 

 حبر  بعىيمُت ن دلعىمبت  باث  يف كخرس،  دلعىم يىنكابن ىا   باث  

 . يعوتمخ  لوتيبر  دليقع لى   اللوتابر ت  بوتببي،:اتكابءبر س جيكابوج
                                                             

6
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 5113), hlm. 

162-138. 
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 كاباهنب ضيل  دلعبىخ  إلسالكي.ىاه  دلخرس، ىي  دلخرس،  بيت كبوت  .1

 دلنهج   :80نىاه  دلخرس، يسوتخخم كاَت كن  دلنبىج  دلعهخ  إلسالكي. يعٍت  .2

  دلنهج  بعبك،.:20  دلعهخ  إلسالكي ن 

ن دلبدة  دلسوتخخك، يف ىاه  دلخرس، تسوتخخم كاَت كن  باوتب  بًت ث يف  دلبدة  .3

 بخين  ففي طريق،  بوتعىيم يسوتخخم كاَت كن  دلعىم طريق،  بًتمج، كعٌت جبن  

(bandongan) ،نأكب  دلبدة  بعبك، يسوتخخم طريقَ،  بوتعىيم طريق، لبك، كطريق .

 َتىب. حملبضرة نطريق،  بقر ءة نطريق،  حملبفظ، نغ

يف  نىاه  دلخرة ىي  دلخرس،  ألنىل  با  بٍت يف  بقري، اتكابء بر س جيكابوج .4

م. نكن  با   دلؤسسهب ىي كيبىي. نىي  حلبج لاخ  بفوتبح  1953 بعبم 

 ىبشم.

 

 مصادر البياانت .د 

صيل كنو لى  حييف  باث  ىي  دليضي   با  كعٌت كصبدر  بايبانت 

كنطيق، أن ىي  بعرض يف شا  كىمبت  ايفيكصخر  بايبانت  بن  7 بايبانت.

ضىت  بوتفبصي  ىي البوتقبط  دلعٌت   باث   ن بابئنبت ،الضظ  بابضاتكاوتيب، 

                                                             
7 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik... hlm. 135. 
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 باث  ألن ياين   ايفي باث   بإىل نوظري،  8أن  بابئن. ياثئقيف  ب دلومن 

  ن بيت توتومن  بايبانت  ألنبي، مع كبكى،ذب  جيب أن تاين  بايبانت  بيت خي جل

  بابويي،.ن بايبانت 

  بايبانت  ألنبي، .1

 بايبانت  ألنبي، ىي بيبانت يف شا  كىمبت بفظي، أن كىمبت 

 .كن  بشخص  با  أكبو، قئأن سىيك  بياثلمىيبت ق، أن كنطي 

  بايبانت  بابويي، .2

 ياثئقصيل لىيهب كن  برب بابويي، ىي  بايبانت  بيت  بايبانت 

ذبك(  غَت الجوتمبلبت ن الضظبت نزلبضر  برسيكي، ) جلخ نل ن دل

 9ن بصير ن ألفالم ن بفيخيي ن ألشيبء نغَتىب  بيت إثر ء  بايبانت  ألنبي،.

 :يى    باث  بايبانت  بابويي، كن ىا

كن ن   دلخربين  ن جملياُت  دليثيق  كنصيل نرب   بايبانت  بشفيي، (أ 

  دلقببى،. طريق

                                                             
8 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1222), hlm. 55. 
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 5111), hlm. 51-55. 
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حبر ن دلعىمبت كخرس،  دلعىمُت  سجالتكن  نىي  لابر  ياثئق ب (  

 (visi)ن باصَتة  (profil)اتكابء بر س جيكابوج لن  جلبواي،  بعىيم 

 نبر كج  بعم . (misi) ن إلرسببي،

 10كوتب أن تام  نتيضح  بايبانت.حيوتي  لى    ألد    (ج 

 

 طريقة مجع البياانت .ه 

 طريق،ر  بىثصيل لى   بايبانت.  بمجع  بايبانت ىي إجر ء كنهجي نكعيب

ي،   ك  كن  بايبانت  ألنببىثصيل لى   بايبانت  دلسوتخخك، لبدة  بابضاُت

 ن بطريق،  بايفي. بىاث   تسوتايبان الن    دلقببى،ن   ن بابويي، ىي  دلالضظ،

  بن حيص  بخنن مجع  بايبانتن  11.،ىي تقنيبت  دلالضظ، ن دلقببى دلسوتخخك، 

 ،.عينبانت تفي دبعبيَت  بايبانت  دل بابض  لى  بي

ببالت ن بياثئق طريق،  دلالضظ، ن دلق ، سوتخخم  بابضايف مجع  بايبانت  ن 

  بيصف  دلشاى، ن إلجبب، لىيهب   لى   بايبانت يف  حلقثصيحلفر  بايبانت. ب

 :رق  دلسوتخخك، يف مجع  بايبانت ىي  فإن  بطتاث   بابضا، بيت 

 
                                                             

11
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 5112), hlm.24. 

11
 Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 5116), hal. 32. 
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  دلالضظ، .1

 دلالضظ، ىي در س، كوتعمخة نكنهجي، بىظي ىر  الجوتمبلي، ن أللر ض 

 دلالضظ، ىي أد ة جلمع ن  12ي، كن لالل  دلالضظ، أن  بوتسجي . بنفس

 13.ب بايبانت كر قا،  أللر ض  بيت جير   بوتثقيق فيهب نتسجيىهب كنهجي

 قببى، دل .2

لمىي، أسئى، نأجيب، يف  باث  شفهًيب يف شخصُت أن ىي  دلقببى، 

ىنبك طرفبن دبنبصب  14. اللابر أكار نجهًب بيجو ن السوتمب  كابشرة إىل

نأكب   (interviewer) سبئ قببى،. يعم   بطرف  ألنل كسلوتىف، يف لمىي،  دل

أن لمىيًب  بطريق، ىاه ن  15.(information supplyer)كخببر    بطرف  بابين

 16لنخكب:يسوتخخم 

لى   جلي وب  بيت يوتعُت  يجخب كقخك،ين إجر ء در س، يريخ  بابضا (أ 

  بوتثقيق فيهب.

 بوتعمق أكرب كن  جمليب.يريخ  بابضاين كعرف،  ألشيبء  (  

  بردند صغَت. مجى، (ج 
                                                             

15
 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, hlm. 148. 

18
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 5111), 

hlm. 31. 
14 Ibid... hlm. 28. 
15 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, hlm. 161. 
16 Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian, hlm. 25. 
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 ،قي بيث .3

ىي إضخى طرق مجع  بايبانت  دلسوتخخك، يف  باث  بوتوتاع  ،قي بيث

وتقبرير  بن  برسبالت ن دلىثيظبت شا  ب ،قيلبدة  بيث 17 بايبانت  بوتبرخيي،.

 برئيسي، ذلاه  بايبانت  صف،ذبك. ال تقوتصر  بنغَت نكصنيلبت فني، نصير 

لى   دلابن ن بزكبن بوتيفَت  بفرص بىابضاُت دلعرف،  ألشيبء  بيت ضخثت يف 

 18 دلبضي.

نكبوت  بابض، يف ىا   باث  جلمع  بايبانت ابسوتخخ م طريق، 

  دلالضظ، ن دلقببى، ن بيثيق،.

 

 طريقة حتليل البياانت .و 

حيصيل   نىي ربىي  يعوتمخ لى   بايبانت ربىي   بايبانت  بايفي  سوتقر ئيب

نيصنف  اث عين،. ربىي   بايبانت ىي لمىي، ي  مث تطيير أمنبط لالقبت كلىيهب

الضظبت ن بياثئق ن دلي د صيل لىيهب نذبميعهب كن  دلقببالت ن دللن  بايبانت أن ي

 19 آللرين. أللرى  حبي  فهمهب بسهيب،  نخيرب ووتبئجهب إىل 

                                                             
17 M. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualititif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 

5112), hlm. 151. 
18 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, hlm. 132. 
19 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah 

Tinggi Theologi Jaffray, 5112), hlm. 52. 
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 data) : تقىي   بايبانتجزءثالث،  بايبانت لى  ربىي   طريق،توتاين 

reduction)  يبانت با تقخمي (data display)  ن سوتنوتبجبت (drawing and 

verifying conclusion)ال يعخ تقىي   بايبانت أص   بوتخىص كن  بايبانت غَت . 

نىي لطية ال   نبانو ديا  رلهيًد  ياابو  بابضاين أثنبء ربىي   بايبانت  بورنري،

 20تنفص  لن ربىي   بايبانت.

  بايبانت تقىي . 1

  بابك جيب ااَتكابن  باث   بصيل لىيهب كن أن رب بايبانت 

  كن  بورنر  ربىي   بايبانت لى   بفير تسجيىهب بخق، نتفصي . ذلا   بساب

تقىي   بايبانت.  حلخ يعٍت تىخيص  لوتيبر  ألشيبء  برئيسي،  بيت تركز لى  

 ألشيبء  دلهم،. يعخ تقىي   بايبانت أضخ أشابل  بوتثىي   با  يشثا 

 بايبانت نخيوتبرىب نيركزىب نيوتجبىىهب نيرتاهب بطريق، ديان كن لالذلب 

 بايبانت ىي لمىي،  تقىي  21 سوتخالص  بنوتبئج  بنهبئي، ن بوتثقق كنهب.

بيت تنشأ   نربيي   بايبانت " خلبم"   لوتيبر  ن بًتكيز لى  تاسيط  ن سوتخالص

 22.كابن  باث ن  بسجالت  دلاوتيب، يف ك

                                                             
20 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 5112), hal.114. 
51

 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi... hlm. 26-23. 
55

 Rodiah, Implementasi Metode Sorogan Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok 

Pesantren Al-Munawaroh Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu, dalam jurnal Literasiologi, Vol. 1, 

5112, hlm. 21. 
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  بايبانت تقخمي. 2

أن  بنص  بسرد  ىي  ألكار  Wijayaيف  Hubermenن  Millesقبل 

 بايبانت بوتجميع  نتقخمي 23.ايفيوتخخ ًكب بوتقخمي  بايبانت يف  باث   ب س

  بايبانت تفسَتىب ويلًيب لى  أاهنب سرد.

 .  السوتنوتبجبت3

ىي جزء كن وشبط  بوتايين سىيم ن سوتقر ئي  سوتنوتبجبت  برسم 

ن سوتنوتبجي. بعخ تقىي   بايبانت نلرضهب   ديان  سوتخالص  بنوتبئج كن ىاه 

 24 بايبانت.

ي، يفهمهب  إلطبر  بوتثىيىي  با  تنفياه كن تشاي  وظري، بخيى، كنهجن 

  لىيهب ووتيج، تنفيا كرضى، صرب  جيب تقىي  أ  كالضظبت  آللرنن. بابك

  أ  ووتبئج  دلقببى، أن  دلالضظ، نإدكبجهب يف أمنبط أن فئبت بايبانتتيفَت  

 25كعين، أن تركيز أن كي ضيع كعين، ضسب  القوتوبء.

نكبوت  بابض، يف ىا   باث  بوتثىي   بايبانت ابسوتخخ م طريق، تقىي  

 . الوسثب  ن لوتابر  السوتنوتبجبت  بايبانت نتقخمي  بايبانت ن

                                                             
58

 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi... hlm. 23. 
54

 Ibid., hlm. 25 
52

 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 5112), hlm. 542. 
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 تفتيش صحة البياانت .ز 

صث،  بايبانت.  بوتفوتيشورنر  فمجعهب    أللطبء يف  بايبانت  بيتبوتجنب 

 بطريق، (credibility)يعوتمخ  بوتثقق كن صث،  بايبانت لى  كعبيَت درج،  باق، 

 26نكاببرة  دلالضظ،.  بوتاىي  نكنبقش،  ألقر ن

 .  بوتاىي 1

صث،  بايبانت يسوتنخ إىل شيء لبرج بوتفوتيش  بوتاىي  ىي أسىي  

 بوتاىي  كن لالل ن  بايبانت  دليجيدة أن كقبرووتهب.  بوتفوتيش  بايبانت ألغر ض 

يف  حلصيل  27 ألقر ن. ،كقبرو،  بايبانت كن  دلالضظبت نووتبئج  دلقببى، نكنبقش

 بوتاىي   ن بيت يف ىاه  حلبب،  طريق، ،سوتخخم  بابضات  صث،  بايبانت  لى

 تاىي   دلصخر نتاىي   بطريق،. ،ضاسوتخخم  بابت

 تاىي   دلصبدر ( أ

كن لالل   دلعي،  دلعىيكبت در ىي  سوتاشبف ضقيق،بتاىي   دلص

دلصبدر بُت  دلخوتىف، بىثصيل لى   بايبانت. يقبرن تاىي   طريق، 

                                                             
56

 Deny Nofriansyah, Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 5112), hlm. 15. 

 
27 Ibid., hlm. 15-18. 
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 نيقبرن  وفر د  لى  يقبل دبب  نيقبرن كب يقبل لىنب  دلالضظبت ن دلقببالت

 28. دليجيدة  بياثئق كع  دلقببالت ووتبئج

 ،قيتاىي   بطر  (  

صث،  بوتفوتيشصث،  بايبانت أن   وتفوتيشاىي   بطريق، ىي زلبنب، بت

جلمع  طرقكن ابسوتخخ م أكار نيعم  بطريق، يقيم ابوتاىي  ن ب بنوتبئج. 

ت  بابضا،   أجرىنيف ىا   باث  29ص  لى   بايبانت.ن رب بايبانت أل

طريق،  دلالضظ، نطريق،  دلقببى،   نىي لخة طرق أن ربص  إىل  بايبانت

 نطريق،  بياثئق.

 كع  بصثبب،. كنبقش، 2

كنبقش،  ألقر ن ىي لابرة لن لمىي، إلظهبر  با ت بألصخقبء  باين ال 

يهوتمين بطريق، كي زي، بىمنبقش،  بوتثىيىي، نبغرض  بوتثقيق يف جي وب 

 . جيب أن ياين  بشخص، بابضا فارةضمني، يف  السوتقصبء  بيت سوتاق  

 شخصن    ،ضاببا صخيق  (debriefing)  با  يقيم ابسوتخالص  دلعىيكبت

                                                             
28 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, hlm. 512. 
29 Ibid, hlm. 551. 



78 
 

يعرف  بااَت لن رلبل  السوتقصبء  دليضيلي ن دلسبئ   دلنهجي،. جيب أن ال 

 30شخًصب صغَتً  نأيًوب بيس كاَتً . debrieferياين 

 .  دلاببرة يف  دلالضظ،3

بعنبي،  ،  بابض   با  جير   باث  كاببرة ىاه  دلالضظ، بي سط

  نبشا  كسوتمر طي ل فًتة  بخر س،. ذبك حبي  تاين  بايبانت اببوتفصي 

  بيت  حلصيل لىيهب كبكى، ضًقب ننفًقب بىظرنف  دليخ وي،.

نكبوت  بابض، يف ىا   باث  بوتفوتيش صث،  بايبانت ابسوتخخ م طريق، 

  بوتاىي  ن دلنبقش، كع  بصبضا، ن دلاببرة يف  دلالضظ،.

 

 خطوات البحث .ح 

ىا   باث  جير  خبطي ت نتقسم  بابضا، إىل ثالث، لطي ت. نىي إن 

  إلسوتعخ د ن ألد ء ن باوتبب،.نأييت  بايبن كمبيىي:

  إلسوتعخ د .1

تعم   بابضا، كالضظ، كقخك، يف تعىيم  بصرف دلهبرة  باوتبب، يف فص  

يف  دلخرس،  بابويي،  إلسالكي،  دلعىمُت ن دلعبكبت حبر  بعىيم  2 بسببع   

                                                             
81

 Ruslam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media), 5114. 
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بر س جيكابوج. نبعخ أن ترى  بابضا، طريق،  بًتمج، كعٌت جبن  اتكابء 

(bandongan)  ،يف تعىيم  بصرف  تؤد   بابضا،  دلقببى، كقخك، إىل كخرس  بىغ

نبعخ كي فق رئيس قسم  بعربي، ابجلبكع،  إلسالكي،  حلايكي، تيبيوج أجيوج. 

 باث  كن كىي، تعىيم  بىغ،  بعربي،  تسأل  بابضا، رسبب،  إلسوتئا ن ألد ء 

 بًتبي، ن بعىيم  بوتعىيمي، جببكع،  إلسالكي،  حلايكي، تيبيوج أجيوج نأرسىت 

  بسبب، إىل كابن  باث .

  ألد ء .2

رئيس  دلخرس، نتعط   إىلتعط   بابضا، رسبب،  إلسوتئا ن بىاث  

رسبب،  إلجبب، لن  سوتئا ن  باث . نبعخ قخ أذن  فوتجر  أد ء  باث  

نذبمع ك   بايبانت كن  دلالضظ، ن دلقببى، ن بياثئق  بيت قخ ألخت  بابضا، 

قاىهب. نتفوتيش صث،  بايبانت يسوتخخم  بطرق كنهب ابدلالضظ، ن بياثئق 

لطبء صث،  باث  نتقخم  جملمي  نتسأل  بابضا،  ىل بعض  ألصخقبء إل

 باث  نبعض  إلفًت ضبت كن كب يوتعىق ابباث . نبعخ  ووتهبء  باث  يف 

 كابن  باث   تسأل  بابلا،  برسبب، بايبن لى  أد ء  باث  كن  دلخرس،.
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  باوتبب، .3

تسوتمر  بابضا، كوتبب،  باث   بعىمي كنخ  باب   ألنل إىل  باب  

شرف كسوتمر . نبعخ  ووتهبء كوتبب،  باث   خلبكس اببايبانت  جملميل، إبرشبد  دل

  بعىمي  فوتسج   بابضا، بإلشًت ك يف  دلنبقش، بىاث   بعىمي.


