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 الباب الثالث

 منهجية البحث

حضور ، وقع البحث، ممدخل البحث و تصميمو على ثالثحيتوي ىذا الباب ال 

و تفتيش صحة  ،ليل البياانتحت طريقة مجع البيانلت، ،مصادر البياانت ،الباحث

 النتيجة.

 و تصميمه البحث مدخل .أ 

يستخدم الباحث ادلدخل الكيفي يف ىذا البحث وىو نظام البحث   

للحصول على البياانِت الوصفية من أقوال وكتاابت وطبيعات اليت تتم مراقبتها 

 1.من البشر

يستخدم الباحث ادلدخل الكيفي ألن تركيز ىذا البحث جبمع البياانت   

وىدف الباحث مجع البياانت  ،اإلجتماعية الديناميكية واإلتصال االجتماعية

اعية اليت ىي يف موضع البحث حُت وتفهيم ادلسألة الواقعية أي احلالة االجتم

 ادلتعمقة ة وادلقابلةالحظة ادلتشاركان البحث بوسيلة ادلعملية البحث يف ميد

                                                 
 

1
 Arief Furchan، Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan 

Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial (Surabaya: Usaha Nasional، 1992)، hlm. 21-22. 
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الوصفية وىي مقاربة البحث اليت تقصد هبا لنيل البيان والشرح . وحتليل البياانت

 2.عن احلديثة الواقعية

 وقد رأى أمحد تًتيو ابلبحث الكيفي ىو البحث الذي يهدف اىل  

اكتشاف ادلظاىر عن طريق صادق واقعي و شاملي و مناسبا ابخلطاب الطبيعي 

بوسيلة مجع احلقائق من اخللفية الطبيعية كمصدر مباشر أبدوات البحث الرئيسي 

و يرى بغدان و تيلور يف كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية ىي  3نفسها.

األقوال ادلكتوبة أو إجراءات البحث اليت حتتاج احلقائق الوصفية على سورة 

 4الشفهية الصادرة من سلوك ادلرء ادلبحوث عنو.

ما تصميم ىذا البحث ىو التصميم الوصفي. أن البحث الوصفي ىو أو   

الذي يسعى اىل تصوير و تعبَت البياانت األصلية. القصد االول من البحث 

البحث  الوصفي ىو أن يصور بكيفية ادلسَتة إىل الواقعة و العالمة عن موضوع

و يسعى البحث الوصفي إىل التصوير و التعبَت عن أحوال ادلشكالت  5دتاما.

 6اعتمادا على البياانت.
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و رأت الدكتور أينُت أن البحث الوصفي ىو تصميم البحوث اليت   

تصف حالة كما ىو يف الوضع. و قد أكد ىذا البيان من قبل نذير، حبسب ما 

ىو طريقة لدراسة وضع اجلماعات البشرية،  نقلت عنو أينُت أن تصميم الوصفية 

كائن، و الظروف و نظام الفكر أو فئة من األحداث يف الوقت احلاضر. الغرض 

من ىذا البحث ىو إجياد الوصف، و الصورة أو اللوحة يف ادلعلومات ادلنهجية و 

الواقعية و الدقيقة عن احلقائق، و احلصائص و العالقات بُت الظواىر قيد 

 7الدراسة.

 موقع البحث .ب 

البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدرسة الثانوية احلكومية  مكان  

يف شارع سوكارنو حتا، كيلواتن، منطقة تَتجناليك،  األول بتَتجناليك اليت وقعت

 . و أسباب اختيار ىذه ادلدرسة مكاان للبحث ىي:مدينة تَتجناليك

، و اختار الباحث ىذه ادلدرسة و ادلدرسة يوجد تعليم زلو األمية يف ىذه .1

 يسّلط ادلدرس ايضا يف ىذا التعليم. 

ىذه ادلدرسة ذلا أكثر االجنازات من األكادديية او غَت األكادديية و خاصة يف  .2

 تعليم مهارة القراءة. 
                                                 

 
7
 Moch. Ainin، Metodologi Penelitian BahasaArab، (Pasuruan: Hilal Pustaka، 2002)، 

hlm. 67. 
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االوىل تَتينجاليك قريب من  االسالمية احلكومية ثانويةادلدرسة الكان موقع  .3

   ادلدينة و كثَت من الوسائل التعليمية و ادلرافق الكاملة.   

 حضور الباحث .ج 

و حضر الباحث يف ادلدرسة أربع مرات لتناول البياانت، و اختار  

 الباحث كما يلي:

 م2222من يناير  22ادلفابلة مع ادلدرس و الطالب يف التاريخ  .1

 م2222من يناير  18التاريخ ادلالحظة يف ادلدرسة يف  .2

 م2222من يناير  22تناول الوثيقة يف التاريخ  .3

 م2222من يناير  22لتفتيش صحة البياانت يف التاريخ  .4

زلل الباحث يف البحث العلمي ىو معقد. و ذلك ألن الباحث    

كادلخططُت و ادلنّفذ جلمع البياانت و حتليل البياانت و أخَتا إىل نتائج 

 8البخث.

 

 

 

                                                 
 

8
 Moelong، Metodologi...، hlm. 121 
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 البياانت مصادر .د 

ومصادر البياانت نوعان،  9.مصدر البياانت موضوع حيصل منو البياانت  

 :اانت الثنايية. منهما فيما يلالبياانت الرييسية / األاتتية ومصادر البي مصادر

 ئيسيةمصادر البياانت الر  .1

وخيتار الباحث  12.البياانت احملصولة من ادلبحوث عنو بطريق مباشر يى

. رسة العالية احلكومية األوىل يتَتديجاليكاللغة العربية ابدلدمبدة  درسادل

 رسة العالية احلكومية األوىل يتَتديجاليك.ادلدوكذالك الطالب ىف 

 ئيةمصادر البياانت الثنا .2

 و اما 11.من ادلبحو عنو بطريق غَت مباشر يت تصلها الباحثىي البياانت ال

 أوراق كتابة الطلبة و الكتاب او ادلذكورات. يمصادر احلقايق الثانية ى

 

 

 

 طريقة مجع البياانت .ه 

                                                 
 

9
 Ahmad Tanzeh، Metodologi penelitian...، hlm.52 
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البيااتت ىي سجل للوقائع او ادلعلومات اليت ستتم معاجلتها يف األنشطة   

و  ادلتعمقة و ادلالحظة ادلتشاركة ىذه البياانت البحثية من ادلقابلة 12البحثية.

 الواثئق ادلعاجلة حىت يعرف صورة األنشطة عند دتام التعليم.

إن مجع البياانت ضروري يف البحث العلمي، ألن من ىدف األول يف البحث  

يعٍت لتحصيل الببياانت. وجلمع البياانت ادلختلفة ادلتنوعة كان الباحث يستعمل 

 :ىيلعلى ادلناىج ادلتنوعة فيما 

 ادلتشاركة ادلالحظة .1

ادلالحظة عند دوكتور إديزير ادلاجستَت ىي اإلىتمام على احلدوث   

 13أو الظواىر ليفّسرىا وتعّّب العوامل تسّبب ويعّرف األصول اليت ترتّبها.

وىي طريقة البحث جلمع البياانت مبالحظة أو مشاىدة احلوادث ادلعلقة 

ابة ابلبحث أو دراسة أحوال الشيئ أو أحوال النفس بطريق الشهادة والكت

ويستعمل الباحث هبذا ادلنهج  .منظمة. مباشرة كانت أو غَت مباشرة

يف التعليم و النشاط التالميذ يف  نحودور مدرس ال لتحصيل البياانت عن

 .ادلدرسة العالية بتَتينجاليكلطالب   نحوالدرس ال

                                                 
 

12
 Ahmad Tanzeh، Pengantar Metode...، hlm. 54. 

 
13

 Emzir، Metodologi Penelitian Kualitatif، Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press، 

2012)، hlm. 38. 
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 ادلتعمقة ادلقابلة .2

وىي احملادثة لتحصيل البياانت مبنهج السؤال واجلواب بُت   

شخصُت أو أكثر متواجهُت ومتسانعُت عن اإلعالم االجتماعي حبسن 

لتحصيل البياانت من مدرس  هجويستعمل الباحث ىذا ادلن 14.اإلصغاء

يف التعليم و النشاط  نحودور مدرس العن النحو يف الدرس  نجوال

 .ادلدرسة العالية بتَتينجاليكلطالب  لنحوالتالميذات يف الدرس ا

 الواثئق .3

البحث لتحصيل البياانت جبمع وحتليل الواثئق كتابة أو منهج  و 

يف ويستعمل الباحث ىذا ادلنهج لتحصيل البياانت  15.الكًتوسكوب

الكتب  وادلعهد  ن يفو درسي ذيال اتذواألس جناليكادلدرسة الثانوية بتَت 

 الدراسية ودفاتر الطالب وغَتىا.

                                                 
 

14
 Sutrisno Hadi، Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset، 1995)، hlm. 192 

 
15

 Nana Syaodin، Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya، 

2006)، hlm 22. 
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إعطاء الّبىان أو  و معٌت الوثيقة يف القاموس اإلندونيسي ىو اجلمع أم 

البياانت )الصور، النقل، قطعات اجلريدة، و ادلراجع األخرى( و اجلمع و 

 16حفظ ادلعلومات ادلتعلقة ابلعلوم.

و أما الواثئق حتتوي على ختطيط التدريس و الكتاب العلمي و نتائج  

 الدراسة و كتاب التمرينات و الصور و الدكتوم.

 

 حتليل البياانت .و 

ت ىو عملية حبث البياانت ابمقابلة، وادلالحظة، والواثئق حتليل البياان  

وكانت مراقبتها منظمة. وىي عملية تعريف ادلعٌت ادلناسب للوصول إىل ادلعلومات 

الىت أرادىا الباحث ابستخدام الطريقة اإلستقرائية، وىي الطريقة اإلستنتاجية 

 17.تيجة العامةحيث يبدأ الباحث جبمع احلقائق اخلاصة مث استنباطها من الن

فعلت تلك مهلية مجع البياانت بعد تركة من مكان البحث، و اىذا   

ينبغي الباحث لتحليلها و تفسَتىا بسرعة. وال ينتظر الباحث بياانتو لتكون 

الّبيد انقضاء و حتتاج عملية حتليل البياانت على سعي لًتكيز االىتمام و حتريك 
                                                 

 
16

 Ananda Santoso dan S. Priyanto،  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP، 
SMU، dan Umum، (Surabaya: Kartika، 1995)، hlm. 66. 

 
17

 Nana Sudjana، Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo، 

2005)، hlm7. 
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البياانت ال بد للباحث أن يتعمق يف دراسة القوة و التفكَت. دون االداء حتليل 

 18االدب لتأكيد النظرية اجلديدة.

فهي طريقة  19و كان حتليل البياانت لبحث الكيفي ابلطريقة االستقرائية.  

و تقوم   22أخذ نتيجة البحث اليت تبدأ من البياانت اخلالصة إىل البياانت العامة.

و ادلقايلة ادلتعمقة و كذلك من الوثيقة الباحث بتحليل البياانت احملصولة ادلشاركة 

 من موقع البحث. أما طريقة حتليل البياانت كما يلي:

 حتليل ادلوقع الواحد .1

يف حتليل كل من موقعي البحث، يستخدم الباحث النظرية من ميلس و 

حيث حيتوي التحليل على تقليص البياانت مث  (Miles Huberman)ىوبرمان 

 و جيري التحليل ابخلطوات التالية: 21التحقيق.عرضها، مث االستنتاج و 

 (Data Reduction)تقليص البياانت  (1

إن تقليص البياانت إحدى أشكال التحليل الذي يقلص البياانت و 

يفصلها و يوجهها و يطرح اليت غَت ادلهمة و ينظمها تنظيما جيدا حىت 

 22تستطيع أن أتخذ نتائجها األخَتة.
                                                 

 
18

 Lexy J.Moleong، Metodologi Penelitian...،hlm.280-289 
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 (DataDisplay)عرض البياانت  (2

ىو رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت ديكن أن يؤخذ عنها االستنتاج و 

اختيار اإلجراءات. فيمكن للباحث تقدًن البياانت اجملموعة بعد تقليصها 

 ألجل معرفة التصور عن نتائج البحث.

 (Verification)االستنتاج و التحقيق  (3

صدقها أن االستنتاج حيقق طول البحث. فالبياانت البد أن جيرب 

  23وثبها.

و يف ىذا البحث يقوم الباحث ابلتدقيق منذ أول العملية يف مجع  

البياانت إىل النهاية. يؤدي الباحث يف ىذا البحث مجع البياانت مث االستنتاج 

منها. و ذلك بطريق وصفي كيفي حيث يرجى أن ديكن لنتائج ىذا التحليل  

 سة وفقا مبسائل البحث.من تصوير ادلظاىر و األحوال اجلارية يف ادلدر 

 

 

 

 
                                                                                                                                      
 

22
 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman، Analisis Data Kualitatif، (Jakarta: UI 

Press، 1992)، hlm. 16 

 
23

 Ibid...، hlm. 19. 
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و ىّبمان  (Miles). حتليل البياانت للبحث الكيفي عند ميلس 3. 1صورة 
(Huberman) 

 حتليل ما بُت ادلواقع .2

كل موقعي البحث. حتليل ما بُت ادلواقع هبدف مقارنة النتيجة احملصولة من  

 عامة، عملية حتليل البياانت حتتوي على اخلطوات كما يلي:

ابألساس على نتيجة ادلوقع األول مث  (Proposisi) تصنيف االفًتاض (1

 االستمرار ابدلوقع الثاين.

 مقارنة و توحيد النتيجة النظرية ادلؤقتة من موقعي البحث. (2

 عرض البياانت البياانت عمج

 تقليل البياانت
 االستنتاج
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ُت ادلواقع كالنتيجة تصنيف اخلالصة النظرية ابألساس على حتليل ما ب (3

األخَتة من موقعي البحث. و عملية حتليل البياانت ديكن نظرىا يف 

 24الصفحة التالية.

 

 صحة النتيجة تفتيش .ز 

صحة النتيجة ىي الطريقة ادلستخدمة يف البحث الكيفي كاحملاولة أن   

 25نتيجة البحث الكيفي ديكن مسؤوذلا كالعلمية.

فاختّب الباحث النتيجة احملصولة من قبل بطرق لتكون البياانت صحيحة النتائج،  

 سلتلفة منها:

 االشًتاك .1

كان اشًتاك الباحث مهما يف البحث فال بد لو من أن حيضر إىل زلل  

البحث مرة بعد مرة الىتمام أحوال زلل البحث ومراقبة مصادر البياانت 

                                                 
 

24
 Robert K. Yin، Case Study Research: Design and Methods، (Beverly Hills: Sage 

Publication، 1987)، hlm. 114-115. 

 
25

 Ahmad Tnzeh dan Suyitno، Dasar-dasar Penelitian، (Surabaya، eLKAF، 2006)، hlm. 

159. 
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ت وعقد ادلقابلة مبصادر البياانت األخرى ليكون الباحث ومصادر البياان

 26.معلقا وموصال طيبا ومرتبا

 ادلواظبة يف اإلىتمام .2

 27رض البياانت.غجلد يف زلل البحث لقيام تلخيص و إىتمام البحث اب 

ق،  يستخدم الباحث ثالثة طر  تفتيش صحة احلقايق اجملموعة، و ألجل 

 28كما يلي:

 ادلثابرة على ادلالحظة .أ 

فيعمل  ،أن يرجع اىل ميدان البحثىي ما الذي جيعل الباحث   

اىل احملّب ايضا. فلذلك يقصد ان أييت الدالة و  ادلتعمقة وادلقابل ادلالحظة

أدىن العالنية و تصادق بينهما الباعث و ادلخّب. و قي ىذه احلالة، سيتبع 

الباحث يف تعليم مهارة القراءة من خالل زلو األمية لدى الطالب ادلدرسة 

 العالية احلكومية بتَتينجاليك.

 

 
                                                 

  
26

 Lexy J Moeng، Metode Penelitian...،hlm. 175. 

 
27

 Ibid...، hlm 177. 

 
28

 Sugiyono، Moetode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitaif، kualitatif، dan R&D، 

(Jakarta: Alfabeta، 2010)، hlm، 229 -230 
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  يالتثليثادلنهج  .ب 

ء ياحلقايق الّت تستخدم ش صحة التثليث ىو طريقة تفتيش  

تثليثية وأما الطريقة العلى تلك احلقائق.  كمقارنة وآخر لغرض التفتيش أ

ء آخر ألجل التدقيق أو على يش تخدامسىو تفتيش صحة البياانت اب

29.بيل ادلقارنة على البياانتس
تثليث ادلصدر ىو  ادلختار  التثليث 

وجتري ىذه الطريقة يف ىذا البحث أبداء  ادلقارنة بُت طريقة والطريقة. 

  .البياانتر وادلالحظة، وادلقارنة بُت مصاد ادلقابلة

ىف ىذا البحث، يستخدم الباحث منهج التثليث ابدلصدر   

والطريقة. وجتري ىذه الطريقة يف ىذا البحث أبداء ادلقارنة بُت طريقة 

وادلالحظة والوثيقة، وادلقارنة بُت مصادر احلقايق. أما منهج التثليث  ادلقابلة

البياانت عن طريق التحقق من البياانت اليت  بار ادلصداقيةخإل يابدلصدر ى

أما ادلنهج التثليث ابلطريقة  مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر. و

نفس  البياانت إىل إسختبار مصداقية البياانت عن طريق التحقق من

 32.تخدام تقنيات سلتلفةسادلصدر اب
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 Sugiyono، Moetode Penelitian Pendidikan...، hlm. 373. 
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 31و ىناك أنواع التثليث األرهبة، و ىو: 

 ادلنهج التثليثي ابدلصدر (1

ادلنهج التثليث ابدلصدر ىو مقابلة و تفتيش صخة البياانت احملصولة 

 حنو الزمان و األلة ادلختلفة؟

 ادلنهج التثليثي ابلطريقة (2

جيتُت: أوال، تفتيش صحة ادلنهج التثليث ابلطريقة يتكون من اسًتاتي

البياانت احملصولة أبنواع طريقة مجع البياانت. اثنيا، تفتيش صحة 

 مصادر البياانت ابلطريقة ادلتساوية.

 ادلنهج التثليثي ابلتحقيق (3

ادلنهج التثليثي ابلتحقيق ىو استعمال الباحث و ادلراقب األخر ليفتش 

 البياانت. مرة صمة البياانت. و ىذا يساعد نقص اخلطأ يف مجع

 ادلنهج التثليثي ابلنظرية (4

. (rival explanation)ادلنهج التثليثي ابلنظرية يسمى أيضا ابلشرح ادلقابل

إن كان حتليل يفصل النمط و العالقة و يلحق الشرح الذي يظهر من 

 حتليل فيهم ليبحث عن ادلوضوع أو الشرح ادلقابل.
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 مراحل البحث .ح 

 فيتألف من:( Moleongرأي موليوع ) و أما

 مرحلة قبل ادليدان .1
 مرحلة عمل ادليدان .2
 مرحلة حتليل احلقائق .3
 مرحلة إبالغ نتائج البحث .4

 : وقد أعدت مراحل البحث ابخلطوات التالية 

مية احلكومية إىل مكان البحث ىو ادلدرسة الثانوية اإلسال يزور الباحث . أ

 .األوىل تَتجناليك

عن  تَتجناليكإىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  حيضر الباحث . ب

 ىذا العمل و ىو البحث العلمي.

من اجلامعة  2219اكتوبَت  7يعطي الباحث الرسالة اإلذنية يف التاريخ  . ت

 اإلسالمية احلكومة تولونج أجونج.

 .2219اكتوبَت  15يبداء الباحث حبثها من اتريخ   . ث

 مرحلة تطبيقية .1

باحث ىذه ادلرحلة جتمع البياانت الذي يتعلق ابلًتكيز البحث من يعمل ال  

موقع البحث ىو طريقة ادلقابلة ادلتعمقة و ادلالحظة ادلتشاركة و الوثيقة. أجَت 
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الباحث نفسو بتوجو ادلباشرة إىل مكان البحث  و زلاولة جلمع البياانت وفقا 

 للطملبات. 

 مرحلة  التقرير .2

مراحل البحث الذي يعمل الكاتب. يعمل ىذه ىذه ادلرحلة ىي أخَتة من 

 ادلرحلة بصناعة التقرير.
 


