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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

و العلمية اليت ذلا خطوات خاصة لنيل احلقائق احملتاجة إن منهج البحث ى

ث يعٍت طريقة علمية للحصول على أساس منهج البح 5هبدف و فائدة معينة.

 و طريقة البحث عامي منظومى و معتمد على ما يلي: 2احلقائق بغرض وفائدة معُت.

 التصميم  .1

في،  البحث الكيفي ىو إن تصميم ىذا البحث العلمي ىو البحث الكي

البحث الذى يهدف إىل وصف وربليل ادلظاىر واحلواديت, واألنشطة 

 3اإلجتماعية، ، وادلوقوف، والرأى، واألفكار فرداي كان أم مجاعة.

غدان و تيلور  أن ادلنهج الكيفي ىو االجراءات اليت تورث و عرفو ب

احلقائق الوصفية على شكل األقوال ادلكتوبة أو الشفهية احملصولة من األشخاص 

 4و السلوك ادلمكنة دلالحظتها.

                                                             
1
 Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke- Arah 

Ragam Varian Kontemporer), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 77. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hal. 2.  
3 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal. 60 
4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), hal. 4. 91 
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و عرفو آخر بقولو إن البحث الكيفي ىو حبث يبـدأ من منهج التفكَت 

االستقرائي و يؤس على أساس ادلالحظة الطبيعية مع ادلشاركة حنو ادلظاىر 

يف أن البحث الكيفي ىو العادات مث يقدم كَتك و ميالر التعر  5االجتماعية

ادلعينة ادلعروفة يف رلال العلوم االجتماعية و تتعلق كثَتا خبربات الفرد يف بيئتو و 

 6تتعلق بلـغة ذلك الفرد و تتعلق أيضا دبصطلحاهتا.

ة البحث الكيفي للتصوير عن األحوال وكذلك للباحثة تستخدم الباحث

عن استخدام منوذج التعليم السيكرميبيل يف مهارة القراءة ابدلدرسة ادلتوسطة 

 . 9102/2222اإلسالمية رلاىدين جاتيمليا كفونج للعاو الدرسى 

 مكان البحث .2

مكان البحث ادلستخدام يف ىذا البحث ىو ادلدراسة ادلتوسطة 

.  وأما 9102/9191رلاىدين جاتيمليا كفونج للعام الدرسى  اإلسالمية

 أسباب إختيار ىذه ادلدرسة دلكان البحث ترجع إىل امرين:

مل يوجد يف ىذه ادلدرسة شخص يقوم ابلبحث العلمي ادلتعلق ابستخدام  (1

 منوذج  التعليم السكرميبيل يف مهارة القراءة.

 بيل يف مهارة القراءة.طّبقت ادلعلمة منوذج  التعليم السكرمي (2

                                                             
5 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: elKaf, 2006), 

hal.113 
6
 Asrof Syafii, Metodologi  Penelitian Pendidikan, (Surabaya: elKaf, 2005), hal. 37 
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 حضور الباحثة .3

إن حضور الباحثة يف ميدان البحث مهم جدا ىف عملية البحث. وذبري 

ىذه العملية دبشاركة الباحثة مباشرا ىف زلل البحث قصدا إىل مجع احلقائق. و 

ىذا يناسب يرأي مولونج أن يف البحث الكيفي يكون الباحثة نفسو أو دبساعدة 

الباحثة يف البحث الكيفي    7يسيا ىف مجع احلقائق األساسية.غَته وسيالال رئ

كأداة بشرية، الدالة تعيُت الًتكيز للبحث، ربديد ادلخربين كمصدر بياانت، 

تعيُت الًتكيز للبحث، ربديد ادلخربين كمصدر  ذبمع احلقائق، تقييم نوعية

ئق، تقييم نوعية احلقائق، ربليل احلقائق، وتفسَت احلقائق بياانت، ذبمع احلقا

و لذلك، خضور الباحثة أهنا مهم  8وذبعل استنتاجات بناء على استنتاجاتو.

 جدا يف عملية مجع احلقائق.  

كانت الباحثة صارت أداة أساسية دبعٌت أهنا تصَت مالحظة تالحظ 

ة اليت وقعت طوال التعليم و أهنا مقابلة تقابل ادلبحوث عنو حسب األنشط

األجوبة ادلقدمة يف  كل األسئلة أو الوظيفة اليت سبت إجابتها.  ولبحث الكيفي 

                                                             
7 Moleong, Metodologi Penelitian... hal. 9. 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian… hal. 222 
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ينقسم إىل ثالث خطوات  وىي: احلضور إىل ميدان البحث, اخلطوة للعمل يف 

 9ميدان البحث واخلطوطوة لتحليل احلقائق.

وتشًتك الباحثة يف ىذا البحث العلمي اشًتاكا فعليا يف ميدان البحث 

رلاىدين  جلمع احلقائق. وتكون حضور الباحثة اىل ادلدراسة ادلتوسطة اإلسالمية

من زلة جامعة احلقائق يف  جاتيمليا كفونج. ويف ىذا ادلدخل الكيفي تنزل الباحثة

ميدان. البحث، فتستفيد الباحثة أدوات الكتابة مثل القلم والكراسات كأدوات 

 لكتابة احلقائق.

 مصادر احلقائق.  .4

وفقا أريكونتو، مصدر احلقائق ىو "ادلوضوع من الذي ميكن اسًتداد 

و مصدر احلقائق الرئيسي يف البحث الكيفي يتكون على األشياء  52احلقائق.

ادللفوظة )االقوال( و أفعال الشحص و احلقائق الثانوى اليت فيها الرسائل و  

وىكذا  55كشف الغياب و احلقائق االحصاىن اليت توافق على مسائل البحث.

مصدر احلقائق ىو أصل ادلكان من اإلرشادات اليت أن احلقائق موجودة. 

                                                             
9 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 82. 
10 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 172 
11

 Moleong, Metodologi … hal. 157 
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ادلخربين يف ىذا البحث من ادلدرسُت والطالب وإنتاج ادلربُت ادلدراسة ادلتوسطة 

  رلاىدين جاتيمليا كفونج. .اإلسالمية

 لمي:وأما مصادر احلقائق أو ادلعلومات ادلستعملة يف ىذا البحث الع

 مصادر احلقائق األساسية (1

ادلصدر الرئيسي أو أساسية ىو مصدر بياانت الذي يوفر احلقائق 

لذا، يتم اسًتجاع ادلصدر الرئيسي أي من احلقائق  52للباحثُت مباشرة.

 مباشرة من ادلصدر، تلحظ، وسجلت للمرة األوىل. وكانت مصادر احلقائق

 األساسية يف ىذا البحث العلمي فهي كما يلى: 

 مدرس اللغة العربية  (أ

 التالميذ (ب

 مصادر احلقائق الثانية (2

ادلصدر الثنائي ىو مصدر الذي ال يوفر احلقائق للمجمع بياانت، 

أما ادلراد  53طريق شخص آخر، أو من خالل الواثئق مباشرة. ادلثال عن

الثانية فهى مصادر الىت ربصلها الباحثة من نتيجة اعماذلا مصادر احلقائق 

حالية أو ليس من ادلبحوث عنهم ابشرا. وذلك مثل ما ربصلو الباحثة من 

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian… hal. 225 
13

 Ibid,. 245. 
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ىيئة اإلحصاء  واحلقائق والصادرة األخرى. احلقائق ادلستندة اليت مت 

 اسًتدادىا من قائمة للعمل، ومرافق وسائل التعليم، موقع ادلدرسة.

 مجع احلقلئق و أدواهتاطريقة  .5

طريقة مجع احلقائق ىي اخلطوة األمهيية يف البحث العلمي، ألن اذلدف 

من ىذا البحث ىو احلصول على احلقائق، فإن الباحثة ال ربصل على احلقائق 

ع احلقائق ىو وفقا موليونج "ىو طريقة مج 54زلددة احلقائق. اليت تليب معايَت

 55الطريقة اليت ميكن أن يستخدم الباحثة جلمع احلقائق.

يف ىذا البحث، الباحثة تستخدم ثالث طرق مجع احلقائق ادلناسبة 

 للحصول على نتائج جيدة، فهي:

 ادلالحظة (أ

ف على وذكر ادلارشال أنو من خالل ادلالحظة، الباحثُت التعر 

السلوك، ومعٌت النوع من السلوك. ساانفعة فيصل تصنيف ادلالحظات إىل 

ادلالحظة وادلشاركة، ادلالحظة يف السافرة واخلفية، ومالحظة أن ليست 

                                                             
14

 Moleong, Metodologi Penelitian … hal. 157. 
15

  Sugiyono, Metode Penelitian… hal. 224 
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وىناك طريقة مجع احلقائق الذي يستخدم ادلالحظات من وجوه  56مهيكلة.

 57القيام هبا بشكل مباشر أو غَت مباشر.التحقيق ميكن 

ادلالحظة ىي طريقة مجع احلقائق خصائصو زلددة ابدلقارنة مع طريق 

األخرى، وىي ادلقابالت واالستبياانت. إذا ادلقابالت واالستبياانت التواصل 

دائما مع الناس، مث ادلالحظة ال يقتصر على الناس، ولكن األشياء الطبيعية 

ادلالحطة إستعمل الباحثة بشكل مباشر و غَت ادلباشر، و  أيضا. و يف طريقة

الحظت الباحثة الطالب الذين يتعلمون يف الفصل ابألسلوب ادلزاوجة. تقدم 

الباحثة يف موقع البحث زلاولة أن تصغي  وربيط علما ابألشياء اليت تنشأ 

فيما يتعلق ابلستخدام أسلوب ادلزاوجة يف تعلم القراءة للطالب يف الصف 

 الثامن يف ادلدراسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جاتيمليا كفونج.

 املقابلة (ب

ادلقابلة ىي اجتماع شخصُت لتبادل ادلعلومات واألفكار من خالل 

ىي  58األسئلة ادلتكررة، حىت ميكن أن يتكون ادلعٍت ضمن موضوع زلدد.

صال بُت شخصُت، ينطوى على شخص الذي يزد شكل من أشكال االت

                                                             
16 Moleong, Metodologi Penelitian..., hal.137 
 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian…  hal. 222. 
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احلصول على معلومات من أحد آخر بطرح ىذه األسئلة، استنادا إىل أىداف 

 59زلددة.

ابدلقابلة، وسوف تعرف الباحثة األشياء اليت أكثر عن ادلشاركُت يف 

عثور على عن طريق تفسَت احلالة والظواىر اليت ربدث، حيث أنو ال ميكن ال

ادلالحظة. تتم ىذه الطريقة من خالل وجها لوجو والسوائل واجلواب مباشرة 

بُت ىواة مجع احلقائق وابحث يف سلرب أو مصدر احلقائق .أن تكون قبل 

القيام ابدلقابلة ىو ادلخطط التفصيلي األسئلة اليت ينبغي أن تتوافق مع بياانت 

أن تكون مستعدة يف وقت مبكر ألسئلة التعدين ومنهم ىو إجراء ادلقابلة 

منظم على حنو غَت مالئم لتوفَت إمكانية وضع األسئلة وادلعلومات اليت مت 

احلصول عليها بقدر قدر. واذلدف ىو أن ربفر حول األمور ادلتصلة 

استخدام منوذج  ابلستخدام أسلوب ادلزاوجة يف ادلدراسة ادلتوسطة اإلسالمية

مهارة القراءة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين التعليم السيكرميبيل يف 

جاتيمليا كفونج ، ىناك يف ىذه احلالة الباحثة مقابلة مع معلمي اللغة العربية 

 والزمالء والتالميذ الذين يدرسون للحصول على معلومات دقيقة.

  

                                                             
19

 Tanzeh, Metodologi… hal. 44 
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 الوثيقة (ت

ت طريقة التوثيق ىو الطريقة ادلستخدمة امكانية العثور على معلوما

حول أشياء مثل أجهزة الكمبيوتر احمللولة, ووسائل اإلعالم اإلكًتونية، 

طريقة التوثيق أيضا ىو يطلب عن  22والسجالت ذات الصلة ، ابلدراسة.

شكل مذكرات، النصوص، الكتب،  احلقائق حول األمور أو ادلتغَتات يف

تستخدم ىذه الطريقة جلمع  25ازات وىلم جرا.الصحف، اجملالت، واإلجن

من احلقائق احلقائق عن طريق التحقيق يف الواثئق موجود  وادلكان لتعبئة عدد 

وادلعلومات. استخدام الباحثة ىذه الطريقة للحصول على ، بياانت عن عدد 

الطالب، وعدد من ادلدرسُت احلقائق اليت ذلا تتعلق هبذا األسلوب  عن 

 ىيكل ادلنظمة.

  طرق حتليل احلقائق .6

ربليل احلقائق ىو عملية إجياد وذبميع ادلنهجي للبياانت اليت احلصول 

ادليدانية، مقابلة، والواثئق، اخًت اليت تعترب ىامة واليت ستدرس، من ادلالحظة 

طريقة ربليل  22وجعالستنتاجات حىت يسهل فهمها من قبل نفسو أو اآلخرين.

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian… hal. 232. 

21 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu social Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 183 
22

Sugiyono, Metode Penelitian… hal. 244. 
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احلقائق يف البحث الكيفي القيام بو منذ قبل دخول ادليدان. حينما يف ادليدان و 

 23أنتهى يف ادليدان. عندما كنت قد

قبل القيام أبي نشاط يف ربليل احلقائق أمور اليت ينبغي عدم ابلباحثة 

ىو ذبمع احلقائق. كما ىو تبُت يف ادلناقشة يف السابق أن مجع احلقائق ىو شيء 

 24و ىو مرحلة احلضور إىل مكان البحث و مجع احلقائق فيو. مهم يف كل حبث.

 يف مجع احلقائق ىذا البحث ابستخدم أسلوب ادلالحظة و ادلقابالت و الوثيقة.

   بعد أن يتم

 كل مجيع  احلقائق مث ربليل احلقائق ميكن أن يتم على النحو التايل: 

 تقليل احلقائق  (أ

كيز على األشياء اليت تقليل احلقائق يعٍت تغليف، اختيار األشياء، الًت 

ىامة، ننظر للمواضيع ومنط. وىكذا، احلقائق, اليت مت زبفيض تعطي صورة أكثر 

وضوحا وتيسَت الباحثة للقيام جبمع احلقائق ومث البحث عنو عند احلاجة. ميكن 

تقليل احلقائق أن يساعد مع معدات إليكًتونيكية مثل احلسوب صغَت، إبعطاء 

  25وانب معينة.التعليمات الربرلية يف ج

                                                             
23 Ibid, 246 
24 Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian ... hal. 39   

25
  Sugiyono, Metode Penelitian… hal. 247 
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يف ىذا البحث تقليل احلقائق تركز على نتائج مالحظة يف مدرسة عن 

تعلم ابلستخدامنموذج التعليم السيكرميبيل يف ادلهارة القراء، مقابلة مع مدرس 

، قائمة اللغة العربية و الطالب، كذلك واثئق يف شكل التاريخ ادلدرسية، احلضور

 أبمساء ادلعلمُت وادلوظفُت، وغَتىا من احلقائق اليت مت احلصول عليها من ادلدرسة. 

 عرض احلقائق   (ب

يف البحث الكيفي، ميكن أن يتم عرض احلقائق يف شكل دعاية مغاىل 

فيها قصَتة، التخطيط، والعالقات بُت الفئات وسلطط انسيايب وما شابو ذلك. 

ليس و د ما تستخً  ىابرمان اليت غالبا م لعرض احلقائق ويف ىذه احلالة، رأى م

 26يف البحوث الكيفى ىو سرد ابلنص.

يف ىذا البحث تقدمي احلقائق يف أي نتائج من ادلالحظة لوحظت 

-الباحثة عملية التعلم يف الفصل، ومقابلة مع مدرس اللغة العربية والصف الثامن

ادلطلوبة إبجياز ابلباحثة، وكذلك من الواثئق اليت  أليف مث ادلوصوف وفقا للبياانت

 حصل عليها الباحثة من احلقائق يف ادلدرسة.  

  

                                                             
26

 Ibid, 249 



62 

 

 حتقيق احلقائق\االستنتاج (ت

واخلطوة التالية يف ربليل احلقائق الكيفية وفقا على مليس و ىيبَتمان 

حلصول عليها من مجيع احلقائق قد ا 27وىي استنتاجات مثَتة لالىتمام والتحقق.

نتائج ادلقابلة، الواثئق، وسوف زبتتم ادلالحظة حيث أهنا أسهل للفهم. وابلتايل 

استنتاجات البحث الكيفي قد   على اإلجابة على  يكون قادر أسئلة البحث 

وردبا أيضا ال، ألنو  كما نعلم ميكن أسئلة يف البحث الكيفي يف ادلشاكل اليت ال 

 طور وفقا للنتائج اليت توصل يف ادليدان.تزال مؤقتة، وميكن أن تت

 

 تفتيش صحة احلقائق .7

ان نيل احلقائق ادلوثقة والصحيحة أمر مهم يف عمليات البحث، فألجل 

  :ذلك ينبغي للباحثة القيام ابخلطوات التالية

  (Triangulasi)  التثليثيادلنهج  (1

األكثر ادلنهج التثليثي   ادلستخدمة لزايدة صحةً  ىي الطريقة  

شيوعا احلقائق يف البحوث الكيفية. رأى موليونج، ىو التثليثي أسلوب 

                                                             
27

 Ibid, 252 
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التحقق من صحة احلقائق اليت تستخدم شيء آخر خارج تلك احلقائق 

 28ألغراض التحقق أو مقارنة ضد تلك احلقائق.

قة مجع يف طريقة مجع احلقائق، ويعرف ادلنهج التثليثي عن طري

  29احلقائقواجلمع بُت سلتلفة طريقة مجع احلقائق ومصادر احلقائق ادلوجودة.

ادلنهج التثليثي أفضل فعالية ىذه العملية والنتائج ادلرجوة. ولذلك، 

ميكن أن يتم التثليثي ابختبار ما إذا كانت ىذه العملية ونتائج األسلوب 

ادلستخدمة ابلفعل ساق. ابلستخدام ادلنهج التثليثي يف مجع احلقائق سوف 

طريقة التثليثي، يعٍت تزيد من تعزيز قوة احلقائق، وذلك ابدلقارنة مع اقًتاب. 

استخدام الباحثة طريقة مجع احلقائق زبتلف احلصول على حقائق من نفس 

ادلصادر. الباحثة ابلستخدام ادلالحظة، وادلقابالت، والواثئق دلصادر احلقائق 

نفسها يف نفس الوقت. وسائل التثليثي، للحصول على احلقائق من مصادر 

 سلتلفة مع نفس األسلوب.

  

                                                             
28 Moleong, Metodologi..., hal. 330 

29 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT Remaja Grafindo Persada, 2004), 

hal. 203.  



64 

 

 شة مع بعض اإلخوان املناق (2

تستعمل ىذه الطريقة عن طريقة عرض نتائج البحث ادلوقتة أو نتائج 

البحث النهائية احملصولة، وذلك ميكن بوسيلة ادلناقشة التحليلية مع بعض 

وتستخدم ىذه الطريقة مع بعض اإلخوان القائمُت ابلبحث أيضا  32اإلخوان.

احلقائق كي تكون تلك احلقائق مالئمة دبسائل البحث.  خالل مجع

ادلعلومات ادلستخرجة بنجاح، من ادلأمول ميكن أن حيدث االجتماع إىل آراء 

 سلتلفة، حيدد أكثر يف هناية ادلطاف نتائج البحث.

 خطوات البحث  .8

 ميكن تقسيم ىذا البحث إىل أربع خطوات, وىي:

 االستعداد أو ادلقدمة (1

اخلطوة، تبدأ الباحثة يف مجع الكتب أو النظرايت ادلتعلقة ويف ىذه 

بعمليات تعليم اللغة العربية بتطبيق أسلوب ادلزاوجة  لًتقية مهارة القراءة. ويف 

ىذه اخلطوة ايضا تقوم بعملية اإلستأذان ووضع خطة البحث مث أبداء ادلناقسة 

  .عنها تتناول تصديقها من مشرف البحث

 حثعلمية أداء الب (2
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 Moleong, Metodologi … hal. 332. 
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تقوم الباحثة هبذه اخلطوة عن طريق مجع احلقائق ادلتعلقة دبسائل البحث 

حيث ربصيل احلقائق من ميدان البحث. ويف عملية مجع احلقائق، تستعمل 

 الباحثة حيث الطريق: مثل ادلقابلة، وادلالحضة، والوثيقة.  

 ربليل احلقائق (3

ن طريق منتظم و و يف ىذه اخلطوة ترتب الباحثةة احلقائق اجملموعة ع

تفصيلي حىت يتمكن من فهمها بكل سهولة و من تبليغ نتائجها إىل الغَت بكل 

 وضوح.

 الشكوى (4

وىذه اخلطوة أخَتة من اخلطوات اليت تسَت عليها الباحثةة يف أداء 

البحث. وذبري ىذه اخلطوة بوضع الشكوى الكتايب عن نتائج البحث وىذه 

 العلمية. الشك وى مكتوب على صورة الكتابة

 


