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 باب الثالثال

 البحث منهجية

حيتوي ىذا الباب الثالث على مدخل البحث و تصميمو و موقع البحث و 

حضور الباحثة و مصادر البحث و الطريقة مجع البياانت و الطريقة ربليل البياانت و 

 مراحل البحث. تفتيش صحة البياانت و

 مدخل البحث و تصميمه .أ 

البياانت  تتم عرضتس األهن   .يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي استخدمت الباحثة

هتدف إىل فهم  ةدراسة علمي أيضا بو يف ربليل وصفي. البحوث مع النهج النوعي تسمي

تصال التفاعل اإل ةبشكل طبيعي من خالل النهوض بعمليجتماعي يف السياق اإل ةظاىر 

 1 .هادرستاليت مع الظاىرة  ةالعميق بُت الباحث

ينا ساجنااي البحث الوصفي و ىو البحث الوصفي. وفقا ل بحثىذا التصميم مث 

ث ادلتعلقة ابجلهود ادلبذولة للرد علي ادلشاكل ادلوجودة اآلن من البح تصميمىو 

2 . البياانت اليت  م العثور عليهاوفضحها استنادا إىل
البحث الوصفي النوعي يصب   

                                                           
1
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 9 
2
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur), (Jakarta: kencana, 

2013), hlm. 66 
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البياانت واحلقيقة اليت يتم ذبميعها يف شكل   ةعٍت كتابالنتائج يف الكتابة السردية ، وىذا ي

 3 كلمات أو صور.

 موقع البحث .ب 

 الشافعيةيف ىذا البحث ىو مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  مكان البحث ادلستخدم

 جوندانج تولونج أجونج. و أسباب إختيار ىذه ادلدرسة مكاان للبحث ىي:

قريبة من  جوندانج تولونج أجونجالشافعية اإلسالمية  وقعت ادلدرسة ادلتوسطة .1

 الشارع و يسهل الوصول إليها بسائل ادلواصالت.

 % مدخل مهارة التفكَت العليا.57استخدمت ادلدرسة حواىل  .2

 اكثر إجناز كثَتة من أكادميية او غَت أكادمية.ألن ىذه ادلدرسة ذلا  .3

 حضور الباحثة .ج 

فضال عن جامعي  ةدات رئيسيأعمل كت ةالن الباحث حضور الباحثةوال غٍت عن 

يف البحث كان   ةن موقف الباحثأ جنييو لو البياانت الرئيسي. وذكر ليكسى ج. م

يف  ةيف هناية ادلطاف رائد تكمخطط ، جامع البياانت ، ربليل تفسَت البياانت وأصبح

 4 نتائج البحث.

                                                           
3
Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV. 

Jejak, 2018), hlm. 11 
4
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 

hlm. 12 
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 و ربضر الباحثة يف ادلدرسة اربع مرات لتناول البياانت، و ربتار الباحثة كما اييل:

 0707فرباير  11ادلقابلة مع ادلدرس و الطالب يف التاريخ  .1

 0707فرباير  4ادلالحظة يف ادلدرسة يف التاريخ   .2

 0707ير فربا 11و  4تناول الوثيقة يف التاريخ  .3

 0707فرباير  11لتفتيش صحة البياانت يف التاريخ  .4

 مصادر البياانت .د 

3 .مصدر البياانت موضوع حيصل منو البياانت
، و لوفالن  نووفقا دلا ذكره لوفال 

فان "مصدر البياانت الرئيسي يف البحث النوعي ىو الكلمات واألفعال والباقي مثل 

مصادر البياانت نوعان، مصادر البياانت الرئيسية و مصادر البياانت  4الوثيقة وغَتىا.

 الثنائية. و الشرح منهما فيما يلي: 

 مصادر البياانت الرئيسية .1

مصادر البياانت  5ىي البياانت احملصولة من ادلبحوث عنو بطريق مباشر.

الرئيسية يف الدراسة ىي كلمات وأفعال األشخاص الذين متت مراقبتهم أو 

أو  ةة من خالل ادلقابلبلتهم. ويساىم تسجيل مصادر البياانت الرئيسيمقا

                                                           
5
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.52 

6
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 112 
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Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 54 



06 
 

 6يف اجلهود ادلشًتكة ادلتمثلة يف ادلشاىدة واالستماع واالستجواب. ةادلالحظ

مع سلرب.  ةمن خالل مقابال ةباحثالعلي  الرئيسيةوحصلت مصادر البياانت 

خالل  ي منألذي يطلب منو وصف للحقيقة أو الر ادلخرب ىو الشخص ا

 كما يلي:  مالبحث ى ا ىذ يف ين. ادلخرب ةادلقابال

 رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج. .أ 

مدرس اللغة العربية من مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج  .ب 

 تولونج أجونج.

مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية  بعض الطالب من الصف الثامن .ج 

 جوندانج تولونج أجونج.

 مصادر البياانت الثنائية .2

 و اما 7.من ادلبحو عنو بطريق غَت مباشر يت تصلها الباحثىي البياانت ال

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

 بياانتطريقة مجع ال .ه 

ادلطلوبة ، يلزم وضع اسًتاتيجية جلمع البياانت. وفيما وللحصول علي البياانت 

 يلي رلموعو البياانت ادلستخدمة:
                                                           

8
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 157 

9
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian..., hlm. 55 



06 
 

 املالحظة املتشاركة .1

ادلالحظة عند دوكتور إميزير ادلاجستَت ىي اإلىتمام على احلدوث أو 

وىي  17الظواىر ليفّسرىا وتعرّب العوامل تسّبب ويعّرف األصول اليت ترتّبها.

البياانت دبالحظة أو مشاىدة احلوادث ادلعلقة ابلبحث أو طريقة البحث جلمع 

دراسة أحوال الشيئ أو أحوال النفس بطريق الشهادة والكتابة منظمة. مباشرة  

دور  هبذا ادلنهج لتحصيل البياانت عن ةستعمل الباحثتو  .كانت أو غَت مباشرة

 لطالب  القراءةدرس التعليم و النشاط التالميذ يف  يفلغة العربية مدرس ال

 .ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج دلدرسة اب صف الثامن

 املقابلة املتعمقة .2

وىي احملادثة لتحصيل البياانت دبنهج السؤال واجلواب بُت شخصُت أو 

 11.أكثر متواجهُت ومتسانعُت عن اإلعالم االجتماعي حبسن اإلصغاء

درس يف اللغة العربية لتحصيل البياانت من مدرس  هجىذا ادلن ةستعمل الباحثتو 

و إبستخدام مهارة التفكَت العليا يف التعليم  اللغة العربية دور مدرس عن  قراءةال

                                                           
10

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 

hlm. 38. 
11

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 192 
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 صف الثامن لطالب اللغة العربية  مهارة القراءة درسالنشاط التالميذات يف 

 .ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج دلدرسة اب

 الوثيقة .3

معٌت الوثيقة يف القاموس اإلندونيسي ىو اجلمع أم إعطاء الربىان أو 

البياانت )الصور, النقل, قطعات اجلريدة, و ادلراجع األخرى( و اجلمع و حفظ 

منهج البحث لتحصيل البياانت جبمع وربليل  و 10ادلعلومات ادلتعلقة ابلعلوم.

ىذا ادلنهج لتحصيل  ةالباحثستعمل تو  11.الواثئق كتابة أو الكًتوسكوب

ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج ادلدرسة يف البياانت 

الكتب  و فصل الثامنال درس يفت تاذةاألسخبمسة الواثئق مثل وثيقة عند 

 غَتىا.وسائل التعليم و وثيقة التعليم و   تر الطالب واالدراسية ودف

 حتليل البياانت .و 

البياانت ادلكتسبة من ادلقابالت وادلذكرات  ةإجياد وىيكل ةىو عملي وربليل البياانت

، وميكن اطالع  ةل منهجي ، حبيث ميكن فهمها بسهولادليدانية وغَتىا من ادلواد بشك

ت ، وجعلها يف اآلخرين علي نتائجها. ويتم ربليل البياانت عن طريق تنظيم البياان
                                                           

12
Ananda Santoso dan S. Priyanto,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU, 

dan Umum, (Surabaya: Kartika, 1995), hlm. 66. 
13

Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 

hlm 22. 
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أمناط ، واختيار تلك اليت ىي مهمة وما سيتم ليفات ، واختيار يف ؤ وحدات ، وأداء الت

12 .تعلمها ، وجعل االستنتاجات اليت ميكن ان يقال لآلخرين
ربليل  ةوتنقسم عملي 

 :البياانت إىل ثالثو أشياء ، دبا يف ذلك

 (Data Reduction)تقليص البياانت  (1

إن تقليص البياانت إحدى أشكال التحليل الذي يقلص البياانت و 

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

 أن أتخذ نتائجها األخَتة.

 (Data Display)عرض البياانت  (0

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

اختيار اإلجراءات. فيمكن للباحث تقدمي البياانت اجملموعة بعد تقليصها ألجل 

 فة التصور عن نتائج البحث.معر 

 (Verification)االستنتاج و التحقيق  (1

  13أن االستنتاج حيقق طول البحث. فالبياانت البد أن جيرب صدقها وثبها.

و يف ىذا البحث تقوم الباحثة ابلتدقيق منذ أول العملية يف مجع البياانت إىل 

النهاية. تؤدي الباحثة يف ىذا البحث مجع البياانت مث االستنتاج منها. و ذلك بطريق 
                                                           

14
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D…, hlm. 244 

15
Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 

1992), hlm. 16-19 
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وصفي كيفي حيث يرجى أن ميكن لنتائج ىذا التحليل  من تصوير ادلظاىر و األحوال 

 البحث. اجلارية يف ادلدرسة وفقا دبسائل

 

 

 

 

 

 (Huberman)مان َت بو و ى (Miles). ربليل البياانت للبحث الكيفي عند ميلس 1. 1صورة 

 تفتيش صحة احلقائق .ز 

يف البحث النوعي كجهد ميكن ان ربسب  ةمستخدم ةصحة البياانت ىي تقني

إىل التحقق من صحة البياانت إلثبات ان  ةوىناك حاج 16 بحوث النوعية علميا.نتائج ال

البياانت اليت  م احلصول عليها ميكن ان ربسب للحقيقة من خالل التحقق من 

17.(Credibility) ادلصداقيةمعايَت  ةان ىناك أربع جونيانت. ويذكر مولالبيا
 

 (Credibility)   اختبار املصداقية .1
                                                           

16
Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 159 

17
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian,… hlm.324 

 مجع البياانت

 عرض البياانت

 االستنتاج

 تقليل البياانت
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 ابخلطوات التالية: ةقوم الباحثتىناك طرق سلتلفة الختبار مصداقية البياانت. 

 االشًتاك (أ 

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 وعقد ادلقابلة 

دبصادر البياانت األخرى ليكون الباحث ومصادر البياانت معلقا وموصال طيبا 

 16.ومرتبا

 ادلواظبة يف اإلىتمام (ب 

و  17رض البياانت.غجلد يف زلل البحث لقيام تلخيص و إىتمام البحث اب

ق, كما يستخدم الباحث ثالثة طر  ,تفتيش صحة احلقايق اجملموعة ألجل

 07يلي:

 ادلثابرة على ادلالحظة  (1

فيعمل  ,أن يرجع اىل ميدان البحثىي ما الذي جيعل الباحث 

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

                                                           
18

Lexy J Moeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 

hlm. 175. 
19

Ibid., hlm. 177 
20

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan …, hlm, 229 -230 
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أدىن العالنية و تصادق بينهما الباعث و ادلخرب. و قي ىذه احلالة, سيتبع 

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

 العالية احلكومية بتَتينجاليك.

  يالتثليثادلنهج  (2

ء آخر ياحلقايق الّت تستخدم ش صحة التثليث ىو طريقة تفتيش

تثليثية ىو وأما الطريقة العلى تلك احلقائق.  كمقارنة ولغرض التفتيش أ

بيل سء آخر ألجل التدقيق أو على يش تخدامستفتيش صحة البياانت اب

01.ادلقارنة على البياانت
وذبري تثليث ادلصدر والطريقة. ىو  ادلختار  التثليث 

وادلالحظة،  داء  ادلقارنة بُت طريقة ادلقابلةىذه الطريقة يف ىذا البحث أب

  .البياانتر وادلقارنة بُت مصاد

ىف ىذا البحث، يستخدم الباحث منهج التثليث ابدلصدر  

والطريقة. وذبري ىذه الطريقة يف ىذا البحث أبداء ادلقارنة بُت طريقة ادلقابلة 

هج التثليث ابدلصدر وادلالحظة والوثيقة، وادلقارنة بُت مصادر احلقايق. أما من

البياانت عن طريق التحقق من البياانت اليت  م  بار ادلصداقيةخإل يى

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

21
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm, 330 
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البياانت إىل نفس ادلصدر  إسختبار مصداقية البياانت عن طريق التحقق من

 00.تخدام تقنيات سلتلفةساب

 التثليث األرهبة, و ىو:و ىناك أنواع 

 ادلنهج التثليثي ابدلصدر (1

ادلنهج التثليث ابدلصدر ىو مقابلة و تفتيش صخة البياانت احملصولة 

 حنو الزمان و األلة ادلختلفة؟

 ادلنهج التثليثي ابلطريقة (0

ادلنهج التثليث ابلطريقة يتكون من اسًتاتيجيتُت: أوال, تفتيش صحة 

ة مجع البياانت. اثنيا, تفتيش صحة البياانت احملصولة أبنواع طريق

 مصادر البياانت ابلطريقة ادلتساوية.

 ادلنهج التثليثي ابلبياانت (1

ادلنهج التثليثي ابلبياانت ىو استعمالت الباحثة و ادلراقب األخر ليفتش 

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

 

 
                                                           

22
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…,hlm. 373 
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 ادلنهج التثليثي ابلنظرية (2

. (rival explanation)ثليثي ابلنظرية يسمى أيضا ابلشرح ادلقابلادلنهج الت

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

 01 ربليل فيهم ليبحث عن ادلوضوع أو الشرح ادلقابل.

وقد إختارت الباحثة نوعُت من منهج التثليث، و مها منهج منهج التثليث ادلصدر 

 و منهج التثليث للبياانت 

 مراحل البحث .ح 

 و قد أعدت مراحل ابخلطوات التالية:

 تقدمي ادلوضوع البحث إىل رئيس قسم اللغة العربية .1

 إجزاء الدراسة األتية للحصول على وضوح مسائل احلقائق .2

 كاألساس للبحوثوضع خطة البحث   .3

 إجراء البحث و مجع احلقايق ادلبحوثة .4

 التحسُت /ربليل احلقائق )التفكَت( و إعادة خطة العمل .5

إعداد تقريرا البحث وحلقة البحث لتحسُت عندما يكون ىناك النقص أو  .6

 األخطاء ادلوجودة
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 330-333 
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 تقريرا البحث وتقدميو إىل ادلشريف و على السلطات .7

 ف:و أما عند الرأي مولونج فيتائ

 مرحلة قبل ادليدان .1

 مرحلة عمل ادليدان .2

 مرحلة التحليل احلقائق .3

 02مرحلة إيالغ نتائج البحث. .4
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 18 


