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 الباب الثالث

 منهج البحث

حتنن ع ى ننني  اننحث، البحننثب ث،ننن   البحننثب م نن  البحنننثب يمنننهج البحننث  

  فطنننثح  نننحل ماننناا  الحقننناريب  اليقنننل الئحنننر الحقننناريب اليقنننل  ح ثننن  الحقننناريب 

 .الحقاري

  احث، البحث .أ

إن مننن ا  البحنننث الحفنننتا ا بنننه  ننندا البحنننث  ننن  الحننن ا  ال ثفنننه.  ننندا 

 الح ا  ال ثثل الحفتعح  لثبحث ى  الحفار  البحث الته  حتاج الفه، األىحني ىن 

الح ضنن ا الحبحننثبثته ان ي نن ن لنن  الال ننل ىنن    ننث الحفننار  البحننث   منا نن  

ثقننل  ننه إ حنناا التنناا   بال قننو  ثالننل البثلننل ال ننا ل .  رننا   الطليقننل ال ثفننه ان  الحق

 يفنننننتا ا البحنننننث ال ثفنننننه ب  نننننتا اا الا فثنننننل الطبثعثنننننل  1الحلبننننن ا ىننننن  القثحنننننل.

 يهنن ب بحننث ال ثفننه الننه إمترنناب الح ننا ل ىنن  الينني  نناا   اقعننه  2)اال نن ثل .

                                                           
1Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 17-18 
2Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo,2010), h. 197 
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 شننننام ه  منا نننن  بالاطنننناب الطبعننننه ب  ننننث ل يحننننر الحقنننناري منننن  الا فثننننل الطبثعثننننل 

 3)اال  ثل .

احث، ال  فه. ان  البحث ال  نفه  ن  البحنث الندع  اما  احث، البحث     

يفعه إلنه  ان يل   عبثنل الحقناري األ ن ثل. القان  األ ل من  البحنث ال  نفه  ن  ان 

 يفعي البحنث  4يا    ب ثفثل الحثفل  الي ال اقعل  العلمل ى  م ض ا البحث  حاما.

 5 ي الحقاري.ال  فه الي التا يل  التعبثل ى  ثال الحر ل )الحفار   اىتحااا ى

 لتلقثنل يل مثنلاأل متناب  ع نث، ل تان يل ىن  ال ثفنه البحنث الباثنث فنتا اي

   ين   الح  مثل اإل لمثل الثان يل بالح   ل ىرل الحااع الاف به قلاء ال مها  

 .ب ثتا 

 ث،   الباثث .ب

ث،ن   الباثننث بننه  نندا البحننث الع حننه  نن  مهنن، ينن ا   أاارنن  لئحننر الحقنناري 

لفننه لت  بننه التعامنن  مننر الحبحن قث  مننر القنن    ى نني مرننا    أثنن ال اللرثفنثل   للننث 

م ان البحث ثتي يفتطثر أن يفاى  به يحر الحقناري الحث انثنلب   يح،نل الباثنث 

                                                           
3Ahmad Tanzeh, MetodologiPenelitianPraktis, (Tulungagung: P3M, 2006), h.40 
4Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157 
5Cholid Nurboko, dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.144 
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أي،ننا إلنني م ننان البحننث ل ن ننل   ل رننف ىنن  ىح ثننل أ  مع  مننا  التننه  ئننلع يليننا 

 ابثعثا ق، متابتها    ح ث ها.

بث  نفف ب أن  يق ا به  دا البحث لث ن ن النل به  دا القف، الب  ل باثث أن ي

البحث   لئحر الحقاري.  يفتطثر أن يفتعح  الل البحث ا ن الننا،ب ل ن   فثفتهنا 

مح  ا  مالحع نل ى ي  فثفل الباثث. لدلث ث،   الباثنث بنه م نان البحنث ألااء 

 بحث ال ثفه مه، ين ا. ث،ن   الباثنث البن  أن يان    بالانلاثل بنه  قلينل البحنثب

 6  ى للث أمان ث،   الباثث أن يعلب  الحابل أا ال.

 م ان البحث .ج

م نننان البحنننث الحفنننتا ا بنننه  ننندا البحنننث  ننن  الح   نننل الثان ينننل اإل نننلمثل 

الح  مثل    ي  ب ثتا .  قر ااتثا  الباثث  ده الح   ل لت  ن م انا ألااء البحنث. 

  أ باب ااتثا   ده الح   ل م انا ل بحث  ه:

الح   نننل الثان ينننل اإل نننلمثل الح  مثنننل    يننن  ب ثتنننا  مثثنننل  مننن  األنرنننطل ان  بنننه  .1

التع ثحثل ل  ، ال غل العلبثل اا ل  ع ث، ق اىن  النحن  ب  نتعحال متناب الئل مثنل 

                                                           
6Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.277 
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لانننف الحنننااى ىرنننل بنننه القفننن، ال ينثنننل اال لننني.  ننندا النرننناا التع نننث، يتع ننني 

 بح ض ا البحث.

ب ثتنا  بنه محن  ا نتلا ثئه     ين الح  مثنل ان   ق ا الح   ل الثان يل اإل نلمثل  .2

ثثث يفه  أن  ان  الثهنا   نار  الح ا نل  العامنل ا  العار ثنلب محنا انهنا قليبنل 

 م  الرا ا العح مثلب   الف  ب   م ينل الب ثتا .

 

 

 مااا  الحقاري .ا

  الحلا بحااا  الحقاري  ه يحثر الحع  منا  التنه  ت ن ن بثهنا من  من  أشنثاء 

 أما  م  الحلاا اآلال  7أ مئلااب  الح ااث إما بافل ال ثفه   ال ح ه.الحقثقلب  شث

 أى م لن نج امنا ماناا  الحقناري  8بحااا  الحقاري  ه م ض ا يحان  منن  الحقناري.

 الحفتعح  به البحث ال ثفه محا ي ي:

 األق ال   اإليلاء  .1
                                                           

7Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), h.44 
 8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 172 
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من  اى،نناء ماناا  الحقنناري اال لني مننثل منن   ياألقن ال   إيننلاء  الننا،  نن

األ ننا ثدب  التلمثنندب    رننثر الح   ننل. قنن، متنن  الباثننث  ننده الحانناا  الحقنناري 

بتننن  ي  ال تابنننلب ا  ب  نننث ل مرنننئ ب   الاننن  ب   الف ننن، ا  ا نننتعحال الحقاب نننل   

 الحلث ل ب  ث ل ىح ثل الن لب   الفحرب   األ ل ل.

 مااا  ال تابل .2

ال تابننننل منننن  مانننناا  ال تنننن و   مئ ننننل ى حثننننلب   ال قثقننننل  ت نننن ن مانننناا  

 الل حثلب   قليل  ق ي، التلمثد.

 الا   .3

 االن منننان ا نننتعحال الاننن   مثثنننل بنننه اثتثننناج البحنننث الع حنننه ا  البحنننث 

ال ثفننه. ا ننتعحال الانن   ل حننال مانناا  الحقنناري  لهننا منننابر مثثننل  قنن،  قننر   ننث 

 9الا   بث  ى  اث ال البحث.

 لحقارياليقل يحر ا  .ه

                                                           
9Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2014), h.157-161 
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يحتنناج الباثننث يحننر الحقنناري   اا ا هنناب لنندلث ا ننتعح  الباثننث بننه  نندا 

 البحث الع حه قلقل ال  منا بل لئحر الحقاري بهه:

 الحلث   باالحرا مل .1

إ تعحال الطليقل الحلث ل  ي ل ئحر الحقاري به البحث الع حه.  الحلاا 

 ىق ننه ب  ننث ل  بالحلث ننل  نني ا ا ننل العحنن   الحثف ننل  ىنن  ثالننل اإليتحنناىه

 نننده الطليقنننل  فنننتعح  لحعلبنننل ى ننني  بثننننا  م ضننن ا  10الحلث نننل   ال تابنننل.

البحث الحره ا  مباشل  ل بحث لحا ل البثنا  ىن  ثالنل الح   نل   ثئن، 

الاننف   ال  ننث ل   اثل ننا منن  األمننل النندع لنن  التع نني   ال  ننث ل مننر م ضنن ا 

 البحث.   األا ا  الحفتعح ل  نا إ شااا  ل حلث ل.

 الحقاب ل الحتعحقل .2

 ننننه إثنننن ى الطليقننننل لحانننن ل ى نننني يحننننر الحقنننناري ب  ننننث ل الححااقننننل   

 11الححا    منر م ضن ا البحنث.    نده الطليقنل  قنر بنث  الفنار    الحئثن .

الحع  منننا   أ ننن ب البحثنن    بننه نرننناا الحقاب ننل يفنننتطثر  ننار  ان يبنننث  ىنن 

                                                           
10Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), h. 63 
 11Ibid., h. 64 
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  بنننناء ى ننني البثنننان الفنننابي أن الباثنننث يفنننتعح  الحقاب نننل الحنننل   12الححتننناج.

الح يهلب ثثث مان ل باثث ثليل به  ق ي، األ ل ل الحتع قنل بحفنار  البحنث 

مننر التحفننث ب  شننااا  الحقاب ننل.   ئننلع الحقاب ننل بننه  نندا البحننث ىنن  الينني 

التفننا ل إلنني  رننثر الح   ننل   األ ننا دب  بعنني الطننلب لتنن قثي الحع  مننا  

الححانننن لل منننن  اليقننننل يحننننر الحقنننناري األاننننلى.    ننننده الطليقننننل )الحقاب ننننل  

 فنننتعح  قاننن ا إلننني نثننن  الحقننناري ىننن   ع نننث، ق اىننن  النحننن  ب  نننتعحال متننناب 

الئل مثل  مر ل  بثها  مدالث ىن  ثن  الحرن ل  بنه  ع ثحهنا  لحان ل 

ى نننني الحقنننناري الحتع قننننل  بالتننننا يس ىنننن   أ ننننثر الح   ننننل الثان يننننل اإل ننننلمثل 

 لح  مثل    ي  ب ثتا     ط يل ا إلي الث ا.ا

 ال قثق  .3

قنننال إ  ان ان  ال قثقنننل  نننه اليقنننل ى ننني يحنننر الحقننناري م ايننن  الننني م ضننن ا 

الحلاا اآلال ان  ال قثقل  ه م  الحاا   الح ت بل ا  ب ، الحقناري.    13البحث.

ب  الاننن  ب  الحقننناري الح يننن ا  مننن  ال قثقنننل منهنننا: ال تننن ب  م ح فنننل  اانننه 

                                                           
12Sanapiah Faisal danMulyadi Guntur Waseso, Metodologi: PenelitiandanPendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h. 213 
13Sukandar rumidi, Metodologi Penelitian..., h.100 
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الرليط   ابتل النتارج   ين  ال األنرنطل التع نث،  اثل نا التنه  تع ني   مفئ 

لتلمثنند الفانن  الحننااى ىرننل شننعبل ب  ننتعحال متنناب الئل مثننل  قننلاء البتع ننث، 

 .بي الح   ل الثان يل اال لمثل الح  مثل    ي  ب ثتا  لال ينث

 اليقل  ح ث  الحقاري . 

الحقنناري    ل ثبهننا   يحعهننا  الحننلاا بتح ثنن  الحقنناري  نن   ىح ثننا  بننه مطالعننل

 14الضا إلي  ألثف اإلبتلاض العح نه إلني أن ي ن ن ال نل أ  ن لينل منتثئنل البحنث.

اما الحنلاا اآلانل ان  ح ثن  الحقناري  ن  ىح ثنل ن ناا الحقناري   ل ثبهنا الني  انحث،ب   

بتنلاض العح نه محنا اإل  بلب   ا ا، التففثل ال ثن   ثتني ان يئن  مننه، الح ضن ا   

تننلف بننه الحقنناري. القانن  اال ل منن   ح ثنن  الحقنناري  نن  ن نناا الحقنناري. امننا  ننده الحق

الحقاري  ت  ن م     ي  الحثن انب    أع الباثنثب   الان  ب   ال قثقنل التقليل ينلب   

الفقننل   اثل ننا. مانننو  فثفننل  ح ثنن  الحقنناري  ننه ن ننااب    ل ثنن ب   يحننرب   اىطنناء 

 الحاط ح.

                                                           
14Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), h.162 
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ي بعننن   لمنننل مننن  م نننان البحنننثب  لهننندا ينبغنننه بع نننو   نننث ىح ثنننل يحنننر الحقنننار

الباثنننث لتح ث هنننا    ففنننثل ا بفنننلىل.  ال ينت نننل الباثنننث الحقارقننن  لت ننن ن البليننن  ا  

إنق،نناء    حتنناج ىح ثننل  ح ثنن  الحقنناري ى نني  ننعه لتلمثنن  اإل تحنناا   حليننث القنن      

اب لتأمث  التف ثل.  ا ن ألااء  ح ث  الحقاري ال ب  ل باثث ان يتعحي به ا ا ل األ

 15الن ليل ا  لحا ل الن ليل الئ ي  .

قنن،   ننث الحقنناري الحئح ىننل لتح ث هننا ب  ننتعحال الطليقننل م ننر   نن بلمث  بحنهننا 

 إاتثا  الحقاريب    ق ي، الحقاريب     اثص أ   حقثي.

 إاتثا  الحقاري .1

إاتثا  الحقاري    ىح ثل به إاتثا ب   لمث  ى ي األم   الحهحلب ق، ا   

م ضنن ىها   اننحثحهاب قنن،  لمننل األمنن   التننه ال يحتايهننا الباثننث. بعنن  الباثننث 

إنتهنناء منن  ىح ثننل إاتثننا  الحقنناري بتعطنني ل باثننث ىنن  التانن يل ال ننا لب ثتنني 

 لفه لل الباثث به ىح ثل يحر الحقاري.

  ق ي، الحقاري .2

                                                           
15Lexy J.Moleong, Metodologi..., h.280-289 
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 ق ي، الحقاري  ن  ىح ثنل بنه  لمثن  اإلابنا  أ  الحع  منا  الحثفنل  لنثن  

رج البحننث  اإليننلاءا . الغننلض منن  ىح ثننل  قنن ي، الحقنناري  ننه   اننثص مالنتننا

لتلمثنن  النانن م الححانن لل منن  إاتثننا  الحقنناري. بننه  نندا  قنن ي، الحقنناري أن 

ننن  بتح ثننن  الحقننناري الننندع يت ننن ن مننن  نتثئنننل الحلث نننلو  نتثئنننل الحقاب نننلب  ي ح 

  نتثئل ال قثقل.

   اثص أ   حقثي .3

ي نتثئنل  ح ثن  الحقناري الت اثص به  ندا البحنث  ن  إىطناء   انثص ى ن

  قنن ي، الحقنناري الححانن لل. مننان  نندا الت اننثص بننه البحننث ال ثفننه  نن  نتننارج 

البحنث الئ ين   التنه لن،   ين  منا قب هنا. أمنا نتنارج بنه  ندا البحنث يت ن ن من  

 16البحث ال ثفهب أ  اإلبتلاضثلب أ  الن ليا .

 

 

  فتثح  حل الحقاري .ز

                                                           
16Sugiyono, Metode Penelitian..., h. 310 
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 امننا  فتننثح  ننحل الحقنناري الحفننتعح ل بننه  نندا البحننث  ت نن ن منن  قلقننل اننل  

 بهه: 

   الحثابل  ى ي الحلث ل1

مثننابل  ى نني الحلث نننل  ط نن  التففننثل ب ثفثنننل الحلرحننل ا  ا ننتعحال انننن اا 

 قاننن  مثنننابل  ى ننني الحلث نننل إلمترننناب ىننن  الطليقنننل التنننه  تع ننني بتح ثننن  قابو.

بالحفار  الته يط بها ق، يلم   الباثث الي   نث أثن ال العنا ل به ثالل الحناشبل 

 ب     قثي.

 لهنننندا بحعننننني أن الباثننننث البنننن  لنننن  ألااء الحلث نننن  ب،ننننبطب   فاننننث ب   

مت ا ن ل ىنن  الع امنن  الح ينن ا ب لنندلث   ين   ننده الطليقننل ل باثننث أن يفننتطثر 

 لرلف مثفثل االمتراب   بثان الحقاري. 

   منهج التث ثثي2

ثنني  ننن  منننهج  فتنننثح  ننحل الحقننناري التننه  فنننتفث  النني الحنبنننر منننهج التث ث

اآلاننل اننا ج الحقنناري لحئننل  فتننثح  ننحل الحقنناري ا  مقا نننل الحقنناري. ينقفنن، 
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منهج التث ثثه الي قلقل ان اا بهه مننهج التث ثثنه بالحان  ب  الطليقنلب  الن لينل   

 الباثث.

ىنننن  اإلابننننا  منننننهج التث ثثننننه بالحانننن    نننن  مقا نننننل    فتننننثح ا يننننل الانننن    .أ

الححا لل م  ال قو   اآللل الحات فل م  بحث ال ثفه.  دا الحنهج يفنتطثر 

ان يتاا  ب  ث ل: مقا نل بث  نتارج الحلث ل  نتارج الحقاب لب  مقا نل بث  م  

ما الدع ان يق ل النا، به اث ال العامل  ما أن يق له، به اثن ال الاا نلب   

 ارج ال قثقل الحتع قل.  مقا نل بث  ننتارج الحقاب ل   نت

امنننا مفهننن ا مننننهح التث ثثنننه بالطليقنننل بهنننه  فتنننثح ا ينننل الاننن   مننن  نتثئنننل   .ب

امترنناب البحننث بالطليقننل يحننر الحقنناريب    فتننثح ا يننل الانن   بننث  اننن اا 

 مااا  الحقاري   الطليقل الحتفا يل.

ترننف ج. مننهج التث ثثننه بالن لينل اىتحننااا ى ني أ ننرب أن  ال اقعنل ال فننتطثر أن   

ا يننل الانن قها بالطليقننل ال اثنن   أ  ال ارنن  .  ل نن  ىننن  الننلأع اآلاننل أن  منن  

مننهج  17ال اقعل  فتطثر ان  فنتعح ب  ندا الحفهن ا الحفنحا  بحقا ننل البثاننا .

التث ثثنه بالن ليننل  نه  نتفننر ى نني انليقتث  لتفتننثح  لحقا نننلب لندلث  حتنناج بثهننا 
                                                           

17Lexy J.Moleong, Metodologi..., h.330-331 
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ي ال ام نننل لحاننن ل نتثئنننل  ث ننن  البحنننثب   يحنننر الحقننناريب   ح ثننن  الحقنننار

 البحث الرام .

ا. منهج التث ثثه بالباثث    ا تعحال امثل م  الباثث ال اث  ألااء الحلث ل   

الحقاب ننلب الن منن  الباثننث لنن   ثلننل   االا ا. الحات فننل. يفنناى   نندا الحنننهج 

لنقص الحث  به يحر الحقناري   يفثن   ندا الحننهج لثنل   الحعلبنل ىن  االابنا  

 18البحث.

الا منننهج التث ثثننه  نن  أ نن، ال ثفثننل إليتننناب ااننتلب الفهنن، الح ينن ا بننه 

ا ا ننل البحننث. بننالحنهج التث ثثننه يفننتطثر الباثننث لتفتننثح نتثئننل البحننث ب  ننث ل 

مقا نننل بننث  الحانناا ب   الطلارننيب   الن ليننا ب لنندلث يفننتطثر الباثننث ان يفعنن  

 ب ثفثل:

 )أ .  ق ي، بأن اا األ ل ل

 ا مااا  الحقاري)ب .  فتثح بأن ا 

 )ج . ا تا اا بأن اا الطليقل لتفتثح ا يل الا  .

 
                                                           

18Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), h.221 


