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  الباب الثالث

 منهج البحث

 تصميم البحث . أ

البحث : يستعمل البحث عند كتابة هذا البحث العلمى نوعى البحث 

 :الوصفى والبحث الكيف 

  البحث الوصفى .   )ا  

املعلومات إن البحث الوصفى هو البحث الذى يهدف إىل مجع   

املتعلقة مباهية مظاهر بارزة، أى أحوال املظاهر الطبيعيـة أثناء سري 

 ١.البحث

    البحث الكيفى   .)ب

كان البحث الكيفى هو البحث امليداىن الذى يستعمل مدخل 

الظاهريـة والوصفيـة، وكان نوع البحث الذى يستعملة الباحث هو 

يأتى بصورة عن صفات البحث الوصفى اإلكتشاىف، وهو البحث الذى 

تمع  ٢.الشخصية أو الفرقـة املعينة ىف ا

                                                
1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 309 
2Saifudin Azwar,Metode Penelitian, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7 
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 مدخل البحث . ب

بناء على املسائل السابقة، فيستعمل الباحث املدخل الكيفى، وهو 

املدخل الذى يهتم بتأكيد التحليل ىف عملية اإلستنبط اإلستدالىل 

واإلستقرائ وىف التحليل حنو عدة العالقات بني املظاهر املبحوثة مع استعمال 

  ٣.منطق علمى

  البحث وقعم. ج

معهد الكمال العصري اإلسالمي  البحث املستخدم يف هذالبحث هو يفمكان     

 ۲۰۲۱-۲۰۲۰كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

 ثححضور الب.د

الباحثة هي كل اإلنسان الذي جيمع احلقائق بيستخدم التصميم املعينة حلصول 

  ٤. املعريفة

 مصادر الحقائق. ه

املفهوم من مصادر احلقائق هند سوهارسيمى هى موضوع أو مصدر حتصل  

 ٥.منه احلقائق

                                                
 3Ibid.,hlm. 5 
 4http:// Wikipedia.org/wiki/peneliti diakses  pada selasa, 12  november 2019  
pukul 08.00 WIB 
 5Arikunto, Prosedur Penelitian…,hlm. 114  
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وأما مصادر احلقائق أو املعلومات املستعملة ىف هذا البحث العلمى فهى  

  :نوعان 

  ادر احلقائق األساسيـة مص. )ا

املراد مبصادر احلقائق األساسيـة هى املعلومات احملصولة من 

املبحوث عنه مباشرا حبيث تبتدئ أنشطة ذلك أوال بأداء املالحطـة 

  . عليها وكتابتها

ومصادر احلقائق األساسيـة ىف هذا البحث العلمى فهـى كما 

  : يلى 

  مركاز اللغة  -)أ(

  األساتيذ   -)ب(

  تالميـذ-)ج(

  املصادر احلقائق الثنائيـة . )ب

إن املراد مبصادر احلقائق الثنائيـة هى احلقائق حيصلها الباحث 

. من غري نتيجـة أعماهلا أو ما ليس حمصوال من موضوع البحث مباشرا 

 ٦وذلك مثل ما حتصله من أمور اإلحصاء والبيانات والصدرات األخرى

                                                
6Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFEE UII, 1977), hlm. 5 
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وميكن حصول مصادر احلقائق ىف هذا البحث من وثائق 

املدرسـة، واملسجالت أو ملف األوراق، والكتب، أو املذكرات املتعلقة 

 . مبسائل البحث وغريها من احلقائق املطلوبة واحملتاجـة 

  طريقة جمع حقائق وأدواتها. و

كان مجع احلقائق هو اإلجراءات املنتظمة واملعتربة للحصول 

وأما الطرق الىت استعملها الكاتب جلمع  ٧.احلقائق احملتاجةعلى 

  : احلقائق ىف ميدان البحث فهى ما يلى

   ملالحظة املتشاركةا  .)أ

هى خربات وأنشطة الكتابات عن  الحظة املتشاركةتعىن بامل

 ٨).املبحوث عنه(طريق منتظمة  حنو املظاهر البارزة ىف موضوع البحث 

هى الطريقة املستعملة ىف مجع احلقائق  تشاركةملالحظة املاومعىن طريقة 

أن طريقة  )Sutopo(بوسيلة املالحظة أو املشاهدة، ورأى سوطافو 

                                                
7 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya: elKAF, 

2006), hlm. 30 
8Amirul Hadidan Haryono, Metodologi Penelitian  Pendidikan 2, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), hlm. 129 
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مستعملة إلطالع احلقائق من مصادرها الىت تتمثل  ملالحظة املتشاركةا

 ٩.ىف وقائق واحملالت أو األمكنة ، واألشياء والصور املسجالت

    املتعمقة طريقة املقابلـة  .)ب

وهذه املقابلة نعرف أيضا بطريقة التحاورية وهى أنواع التعامل 

  ١٠.الشفوى الذى يشبه احلوار ويهده إىل نيل املعلومات 

   ج).  طريقة املالحظة

قال االستاذ الدكتور سوترسنو هادي ان املنهج املالحظة هو 

املنهج الذى تنال به البيانات باملالحظة اىل ميدان البحث مباشرة 

استحدم الباحث هذا املنهج  ٠احلواديث البيانية املنظمة املباشرةوكتابه 

 .املالحظة احوال املدرسة تئهااالنشطة فيها  استحدم معمل اللغة فيها

 طريقة تحليل الحقائق . ز

يستخدم الباحث الطريقـة الكيفيـة ىف حتليل احلقائق ، واملراد 

ا بعدد  ذه الطريقة طريقة مستعملة لتحليل احلقائق الىت ال ميكن حسا

وعند أداء التحليل حنو احلقائق الكيفية، فيستعمل الباحث ). باألرقام(

 : الطريقتني 
                                                

9 H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University, 2002), 
hlm. 64 

10 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm. 113 
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  املنهج اإلستقرائ   .)ا

الكيفية الىت تبدأ من األمور واملراد باملنهج اإلستقرائ هو 

اخلاصة مستندا على اخلربات الواقعيـة مثل األقوال أو السلوك أو شأن 

ميدان البحث مث يقوم الكاتب برتميز النظريـة اخلاصـة لنتائج البحث 

أن طريقـة التفكري اإلستقرائيـة تبدأ من : "رأى سوترسنوهادى . العامة

ينطلق من تلك الوقائع اخلاصة الوقائع اخلاصـة واحلوادث احلسبة و 

  ". واحلوادث احلسية إىل اإلستنبط العام

  املنهج اإلستدالىل .  )ب

وهذه . إن املنهج اإلستدالىل نوع من كيفيـة التفكري العلمية

الكيفية تعرض وتبني املسائل على سبيل اإلمجال ، مث توضحها دقيقا 

  .وتفصيليا 

اإلستداللية هى أن العلة "وهذا بتاسب برأى حممد بذير 

الطريقة ىف عرض العلة أو احلجة عن طريق التفكري املنطلق من 

 .التعبريات العامة إىل القيام باإلستنباط اخلاص أو املقرر 
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 تفتيش صحة الحقائق . ح

وألجل ليل املعلومات أو احلقائق املوثوقة والصادقة، البد الكاتب من القيام 

  : باخلطوات التالية

 قات احلضور تطويل أو ). ا

يصر الباحث ىف أنشطة البحث العلمى الة مهمـة أاسية ىف مجع 

احلقائق املوثوقة والصحيحة ولذا، جيرى البحث غري مقتصر على نيل 

احلقائق فحسب ، ولكن البد للباحث أن حتضر إىل ميدان البحث 

 . أجال للتباين عن احلقائق احملصولة من مصادرها

 )التحسني(التحقيق ). ب

واملراد بالتحقيق أو التحسني هنا طريقة ىف التفتيش والنظر 

الدقيق على صحة احلقائق باستفادة األشياء خارج تلك احلقائق 

  ١١.احملصولة قصدا إىل تفتيشها أو مقارنتها

  املناقشة مع بعض األخوان ). ج

إن هذه الطريقـة جترى بطريقـة عرض نتائج البحث املوقتـة أو 

  النهائيـة احملصولة وذلك ميكن بوسيلة املناقشة التحليلةنتائج البحث 
                                                

11Lexy J. Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2000), hlm. 178  
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 ١٢.مع بعض اإلخوان 

 أسلوب اإلستخدام ملواد املرجعية ). د

املقصود من املرجع هنا يعىن وجود البيانات الىت يكتشفها 

الباحث، على املثال، احلقائق من املقابلة ينبغى هلا مقابلة مسجلة، 

رة الوضع حتتاج إىل الصور احلقائق من تفاعل اإلنسان أو صو 

  ١٣.الفوتوغرافية 

  

 

                                                
12Ibid.,hlm. 174  
13Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D., (Bandung: Alfabeta, 

2006), hlm. 308 


