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 الباب الثالث

البحث منهجية   

بّّي بد للباحثة أن ت، المهّما يف البحث العلمي. فلذا أمرا وكان الطريقة

 هي:. و اليت تتعلق بالطريقة األمور

 تصميم البحث  .1

اهداف البحث و فوائد بعد أن تبحث الباحثة عن مسائل البحث و    

وعي هذا البحث العلمي ن تمكن أن تستخدم الباحثة يف كتابهالبحث، ف

 البحث: البحث الكيفي و البحث الوصفي.

ا . هذن مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفيأ   

عن موضوع  إىل الفهم األعمقاليت حتتاج  ئلاملسا ل كثري استعمالة لبحثاملدخ

الوقت ب ابمناسكون له اخلالصة عن تلك مسائل البحث حيت أن ت بحث،ال

تام و حتاد الّن احلقيقة هي اإلأتشاهد الطريقة الكيفي  و حالة البيئة الظاهرة.

  1املربوط عن القيمة.

                                                           
1 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 17. 
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هو  يلوصفا. البحث يهو التصميم الوصففصميم هذا البحث تو أما    

حياول على تعبري و تصوير املوضوع. و البحث الوصفي  أسلوب البحث الذي

تصوير و التعبري عن حل املشكالت إعتمادا الهو البحث الذي يسعى إىل 

شجع فلسفة الظواهر اليت تالطريقة الكيفية على أساس ست أسّ  2على احلقائق.

على تقدير. و الطريقة الكيفية تسعى إىل الفهم و تفسري املعىن من السلوك 

 اهذ من دفوكان اهل 3البشرية يف حاالت معينة وفقا ملنظور الباحثة نفسها.

 طالبل اءةرتقية مهارة القر لاللغة العربية  تدريسإدارة تطبيق  لوصف بحثال

 .جنريااحلكومية توجنسالمية اإل املتوسطة يف املدرسةالثامن  الصفّ 

 البحث مكان .2

يف ، جنرياسالمية احلكومية توجنإلا املتوسطةيف املدرسة  البحث اهذ كانم  

النقاش ونج، هذا جلونج او تمدينة  Kalidawir)) كاليداوير جنرياتوجن قرية

 ةبإقام جنرياسالمية احلكومية توجنإلا املتوسطةيف املدرسة  البحثإلجراء 

مهارة  لرتقيةربية اللغة الع دريستتطبيق إدارة عملية كيف ف  الباحثة تريد أن تعر 

                                                           
2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal. 144. 
3 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), hal. 78. 
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ة احلكوميسالمية اإل املتوسطة يف املدرسة ثامنال الصفّ  طالبل القراءة

  ري.اجنتوجن

المية سإلا املتوسطةاملدرسة مكان البحث  املستخدم يف هذا البحث هو   

ختتار الباحثة هذه املدرسة لتكون مكانا ألداء البحث. . جنريااحلكومية توجن

 البحث منها:  يف إختيار هذه املدرسة ملكانأما األسباب 

فصول وال الفصول العاديةتتكون من ( 2) املرتبي النظام املدرسلديها ( 1)

هذه  تقع و( 4) يف جمال أنفسهم كفاءةللمدرسّي   تو كان( 3) اخلاصة

 بعض النماذج د طّبقتوق( 5) داويريكال  الوحيدة يفاملتوسطة املدرسة 

 .هادريستالتقنيات يف كل واألساليب و 

 الباحثة  ورحض .3

حتاج في  ،طوال أنشطة البحث ةثرية و الصحيحاحلقائق الكلحصول على ل

حث رئيسية جلمع احلقائق يف البأداة البحث. و الباحثة هي أداة  إىلالبحث 

يف ميدان  املظاهرب متكن املناسبةفال  ،الكيفي. إذا تستخدم أداة غري اإلنسان

 مع احلقائقجل أدوات أن الباحثة نفسها أهمّ  oleong)(Mيرى مولونج  4.البحث

في البحث الكي نّ يف كتابه أبقول مولونج  مناسبة 5البحث الكيفي.يف هذا 

                                                           
4 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011),  hal. 70. 
5 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 4. 
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 ميدان البحث، اخلطوة للعملينقسم إىل ثالث خطوات، و هي: احلضور إىل 

 6ق.ث، و اخلطوة لتحليل احلقائميدان البحيف 

ألنه يتعلق   ،جدا. و ذلك البحث مهمّ  كانحثة يف من حضور الباإو 

ذا و حضور الباحثة يف ه البحث. كاناحلقائق احملصولة من م ريا بصحةكث

رئيس و و ه مصادر احلقائقكختيار املخرب  االبحث هي لتقرير تركيز البحث، و 

 من املدرسة ثامنال طالب يف الصفّ الو  ،اللغة العربية درسوم ،املدرسة

تفتيش احلقائق و ري، وعمع احلقائق وحتليل اجنتوجن احلكوميةسالمية اإل املتوسطة

اللغة  دريستدارة إتطبيق بق تتعل ائق بواسلة احلقائق احملصولة اليتصحة احلق

سالمية إلا وسطةاملتاملدرسة يف  ثامنالعربية لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف ال

 .2116/ 2115جنري للعام الدراسي ااحلكومية توجن

 مصادر الحقائق .4

مصادر  7صل منه احلقائق.حيالذي ع و ضو امل يقائق هواملراد مبصادر احل

فمصادر احلقائق   8.قائقموضوع منه احل هي (Arikunto)عند أريكونط  قائقاحل

مصادر احلقائق الرئيسية و مصاجر احلقائق الثانوية. فمصادر  مهاو ، نوعان

                                                           
6 Saifuddin Azwa, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 82. 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 172.  
8 Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 129. 
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.  9احلقائق الرئيسية هي احلقائق احملصولة من املبحوث عنه بطريق مباشر.

مصادر احلقائق البشرية من اإلنسان الذي يصري عامال يف هذا حتصل الباحثة 

البحث. وحتصل الباحثة مصادر احلقائق غري البشرية من الوثائق يف شكل 

 11مذكرات، و صور أو تسجيل الصور، و املالحظات املتعلقة هبذا البحث.

الثانوية فهي اليت حتصلها الباحثة من املبحوث عنه غري أما مصدر احلقائق 

  12ع حيث ميكن احلصول على احلقائق.يف هذه الدراسة فهو موضو  11مباشرة.

 بالتايل، فإن مصدر احلقائق املستعمل يف هذا البحث هو نوعان: و 

 رئيسيةق الئمصادر احلقا .1

مصادر احلقائق الرئيسية هو احلقائق احملصولة مباشرا من مكان   

ومصادر احلقائق الرئيسية هي املعلومات احملصولة  من املصدر  13البحث.

األول من الشخص مثل حاصل املشاهدة أو املالحضة الذي يعمل فيه 

 : ومصادر احلقائق املقصود هنا 14الباحث.

 

 

                                                           
9 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 54. 
10 Tanzeh, Metodologi..., h. 58. 
11 Ibid., h. 55 
12 Arikunto, Prosedur..., h. 172. 
13 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 143. 
14 Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dana Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 42. 
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 مصادر احلقائق الرئيسية .1

 املدرسة ذهكاملسؤول يف هوهو  

  سالمية احلكومية توجناجنرى املتوسطة اإل س املدرسةيرئ (أ)

ة املدرسة املتوسطة اإلسالمي تأسيستاريخ  احلقائق احملصولة هي

و ة املدرس تلك يفو حال املدرس و الطالب  جنرياتوجن احلكومية 

 غريها.املدرسة و تلك و الطالب يف  عدد املدرسو 

 اللغة العربية درسم (ب)

 ملتوسطةااملدرسة  اللغة العربية يف دريست يةللنيل احلقائق عن عم

للغة ا دريست ةإدار جنري عامة، و تطبيق اتوجنسالمية احلكومية إلا

اللغة  سو مدر  ثامن خاصة.ال ية مهارة القراءة يف الصفّ رتقلالعربية 

 لصّف الثامن هو األستاذ خضاري و مدّرساملدرسة  العربية يف هذه

 لصّف التاسع هي األستاذة ألفى.لاللغة العربية 

مية سالمية احلكو اإل املتوسطةاملدرسة لصف الثامن يف لالطالبات )ج( 

رتقية لعربية اللغة ال دريستلنيل احلقائق عن تطبيق إدارة  .جنرياتوجن

 .مهارة القراءة
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 ائيةنمصادر احلقايق الث   .2

  تلة  ليساحملصو احلقائق  ية فهي أننائثاملراد مبصادر احلقائق الو   

مباشرا. و احلقائق احملصولة من مادة القراءة تسمى البحث من مكان 

ية، و  مثل الرسالة النفسية، و الرسالة الرمس وتلك يةالثنائمبصدر احلقائق 

  15كشف أنشطة اليومية و كتابة حصول املشاورة.

 صادر احلقائق الثنائية كما يلي:ما املأو   

 توجناجنرياملتوسطة اإلسالمية احلكومية الوسائل يف املدرسة  (أ

 ة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنرياجلارياألنشطة  (ب

 ( الوثيقةج

 دواتهاو أ طريقة جمع الحقائق .5

اء احلقائق الرئيسية. عمع احلقائق هو اإلجر  زجتهياحلقائق من عملية  عمع  

 الطرائقهم احلقائق من . طريقة عمع اةالنظامي و املستوي لنيل احلقائق احملتاج

قائق و عمع احل 16.ائقاحلق هي لنيلمن البحث  ألن الغاية األوىل ،يف البحث

اليت  لبحث و طريقة عمع احلقائق األساسيهي خطوة مهمة جدا يف ا

                                                           
15 Husein  Umar, Metode  Penelitian untuk Skripsi dan Tesisi Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), hal. 143. 
16 Sugiyono, Metode..., hal. 310. 
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 17يقة.املقابلة املتعمقة، و الوثو  ،البحث الكيفي هي املالحظةاستخدمت يف 

احلقائق  مناسبة جلمعق ائطر  ثالباحثة يف هذا البحث العلمي ثال تستخدمو 

 :فهي

 بالمشاركة المالحظة طريقة .1

و املراد باملالحظة هي طريقة جلمع احلقائق بأداء املالحظة املباشرة إىل 

أن تتم املالحضة بطريقة املالحظة باملشاركة و ميكن  18األنشطة التعليمية.

 لتدريسهي تشرتك الباحثة بعملية ا حظة غري املشاركة. املالحظة باملشاركةالامل

 عملية التدريسب الشرتاكية فهي ال تشرتك الباحثةو أما املالحضة غري ا ،مباشرة

 شاركة. املبباملالحظة ي يف هذا البحث العاملتستعمل الباحثة  مباشرة.

 نأما يف كتاب اآلخر يبحث عن أنواع املالحظة، املالحظة تتكون ع

و  هلدئةاو املالحظة  ،ةعاملال، و املالحظة ةنفعلاملة أنواع وهي: املالحظأربع 

 19.ةكاملالاملالحظة 

تطبيق  نع حفر احلقائق املتعلقةتل ةعمل به الباحثتاليت  الحظةامل أما

 شمل على:يف رتقية مهارة القراءةلاللغة العربية  دريستإدارة 

                                                           
17 Tanzeh, Metodologi..., hal. 167. 
18 Arikunto, Prosedur..., hal. 133. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: alfabeta, 2014), hal. 312. 
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 وسطةاملت اللغة العربية يف املدرسة دريسعن عملية تاملالحظة  .أ

 .جنريااإلسالمية احلكومية توجن

يف ن ثاماللغة العربية يف الصف ال دريسعن عملية ت ملالحظةا .ب

 .جنريااإلسالمية احلكومية توجن املتوسطةاملدرسة 

 يف اللغة العربية يف الصف الثامن عملية تدريسعن  الحظةامل .ج

 هارة القراءةملرتقية  جنريااإلسالمية احلكومية توجناملتوسطة  املدرسة

 .مبدّرس األستاذ حضاري

ملتوسطة االلغة العربية يف املدرسة  تدريسإرشاد  عمليةعن  الحظةامل .د

ألستاذ ا مهارة القراءة مبدرسلرتقية  جنريااإلسالمية احلكومية توجن

 .حضاري

لباحثة ا إستخدمتهايف هذا البحث العلمي قد  الحظةطريقة امل إنّ 

لطالب او  املدرسو أنشطة  ،و األحوال ،لنيل احلقائق املتعلقة باملكان

تعلق و كل ما ي ،جنرياتوجن اإلسالمية احلكومية املتوسطة يف املدرسة

 مبسائل البحث يف هذا البحث العلمي.

تسري بطريقة منظمة ومقتصدة باألدوات البصرية  الحظةوهذه امل

ي فه ةستعملها الباحثتوأما أدوات اليت . على املظاهر الواقعية
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دارة تطبيق إمثل ألة التصوير لنيل الصورة عن  الحظةاإلرشادات امل

 .ةرتقية مهارة القراءلاللغة العربية  دريست

 المتعّمقة طريقة المقابلة .2

املقابلة هي إحدى الطريقة حلصول على عمع احلقائق بوسيلة احملادثة و   

21يب.اجملاحملاورة مع موضوع البحث. و هذه الطريقة تقع بّي السائل و 

املقابلة هي احملادثة بّي الباحث و موضوع  21.اهلدفاملقابلة هي حمادثة ب

املقابلة  22جترى هذه املقابلة بّي السائل و اجمليب.البحث مع غرض خاص. 

ع احلقائق عم قنيةيف البحث مرارا. وهو ت جلمع احلقائقاملستخدم من األسلوب 

أو  سئلةألا بطريقة التحدث أو احلقائق صادرم منفر حتلنيل املعلومات اليت 

ائق ية لنيل احلقالباحثة مقابلة متعمقة و مقابلة حرّ  تستخدم 23اإلجابة.

 24أو املستقبل. يتعلق بالزمن اآلن ة حيث جااحملت

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

2010), h. 63. 
21 Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang: UM Press, 

2005), hal. 71. 
22 Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 

186. 
23 Djaman Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hal. 130. 
24 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2003), hal. 67. 
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م اإلعداد علّ تتن أ ةالباحثريد تذا إطريقة عمع احلقائق ك خدمستتاملقابلة   

شياء من ألا دّرستتن أريد ت ةذا الباحثإ ،بحثتن أالبد اليت املسألة  نيلل

 25املتعمق. خربامل

رئيس  ستخدمتها الباحثة معايف هذا البحث العلمي قد طريقة املقابلة  إنّ   

 و ،ىجنر اوجنت احلكومية املتوسطة املدرسة لنيل احلقائق عن تاريخ املدرسة

، و مع هذا البحث وضوعمبية لنيل احلقائق استخدامت عن اللغة العر درس امل

ستعد الباحثة ت ان وأما ترتيب طريقة املقابلة هو .فيهاالطالب الذي يتعلمون 

  موضوعىلإ يمث تقض تطالعها باالشرتاكو  لهاعلى األسئلة إستعدادا وتأم

 لة أو جمموعة من أسئلة حيثواألدوات املستعملة هي جدول فيه أسئ املقابلة.

 املقابلة. نتيجةادات للمقابلة ومذكرة لكتابة رشإتكون 

ة مع رسة لتقوم املقابلالباحثة يف تلك املد فهي حتضرجراءها أما اإلو   

املقابلة يف مسجد . تقوم الباحثة 2116فرباير  2األستاذ خضاري يف تاريخ 

امن تلك الصف الث الباحثة املقابلة مع الطالبتّي مناملدرسة. و بعد تقوم 

 9املدرسة. يف أيام األخرى تقوم الباحثة املقابلة مع األستاذة ألفي يف تاريخ 

 حيت تنال الباحثة احلقائق الكاملة عن  مسائل البحث العلمي. . 2116فرباير 

                                                           
25 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 72. 
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 طريقة الوثيقة .3

سوهارمسي  و عند 26الوثيقة هي مصادر احلقائق من غري الناس.

طالع اإلبوسيلة  قائقأخذ احل هي طريقة (Suharsimi Arikunto) أريكونطا

الذكريات  لقنوت والت و الوثيقة و األشياء املكتوبة مثل الكتب و اجملا ىعل

يف البحث ن إ 27ذلك.وغري تماع و الذكريات اليومية جاالاحملصولة من 

قائق الباحثة لبحث و عمع احلميكن أن تستخدمها الوثيقة  يقةطر  ،يالكيف

 28الصور. ة ويالكتاب

قابلة و قائق من طريقة املتكميل عمع احلالوثائق ل إىل ةتاج الباحثحت

قائق . و احلمسؤوليته ألستأن  ستطيعتكي ل البيان  يكمة و لتاملالحظ

دفاتري بيق إدارة التدريس و الكتب و التطالصور يف املوجودة من الوثيقة منها: 

 و غريها اليت التدريس الب و منهج الدراسة و اعدادنتائج و إعداد الطلل

  بتطبيق إدارة التدريس اللغة العربية لرتقية املهارة القراءة. تتعلق

علقة تستخدمها  الباحثة يف هذا البحث لنيل احلقائق املتاليت أما الوثيقة 

 باألمور التالية فهي:

 اجنرىاملتوسطة اإلسالمية احلكومية توجنبيانات تاريخ التأسيس املدرسة  (أ

                                                           
26 Syamsudin, Metode Penelitian Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 108. 

 27 Arikunto, Prosedur..., hal. 231.  
28 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif), 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 219. 
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الرؤية و الرسالة للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بيانات  (ب

  توجناجنرى

املتوسطة اإلسالمية  حوال مدرس و الطالبات يف املدرسةحقائق أ (ج

 احلكومية توجناجنرى

 هيكل التنظيمي للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنرى (د

 الصورة عن عملية التدريس اللغة العربية يف مهارة القراءة (ه

 الحقائقتحليل طريقة  .6

الحظة والثروة واملوهي عملية لبحث وتركيب احلقائق اليت نالت من املقابلة 

 29ر.معلومة الكشف لألخعلى ستطيع يو  الفهم سهلي حيت ،األخرى نظامية

ضا إىل تأليف عها غر عمو ترتيبها و مطالعة احلقائق  وحتليل احلقائق هو عملية

و  31يكون خالصة أو نظرية كنتيجة البحث.محله إىل أن اإلفرتاض العملي و 

 الطريقّي و مها: ة احلقائق الكيفية تستخدم الباحثةملعاجل

 

 

 

                                                           
29  Sugiyono, Metode Penelitian..., hal. 224. 
30 Muhammad Tholchah Hasan dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), hal. 162. 
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 اإلستقرائيةالطريقة (. 1

 ،ائق يف امليدانتمام على احلقتركيز اإله ثةالباح تنبغي، ه الطريقةهذ ويف

ق ستخدم احلقائفاألمر الذي ي 31لعملية البحث. احلقائق ستخدمتو 

هذه  نميدان البحث كألة ألخذ االستنتاج. و ميكن القول أ مناحملصولة 

نتاج االستإىل  من املعلومات اخلاصاالستنتاج خذ الطريقة هي عملية أ

  32.العام

للغة العربية ا تطبيق إدارة تدريس " ييف البحث العلم ةستخدم الباحثتو 

سالمية املتوسطة اإل ملدرسةيف ا منالثا الصفّ لطالب لرتقية مهارة القراءة 

وتقدمي  قائقص احليخهي تل ،قاتثالث طب ى" علاحلكومية توجناجنرى

  قائقحلقد تضم ا، قائقص احليخول تلواأل .قائقاحلتخالص سوإ قائقاحل

وسيلة باملتوسطة االسالمية احلكومية توجناجنرى  ملدرسةاكثرية متعددة من 

وتركيزها  اختيارهاب اهقلصتأن  ةالباحثلزم ت ،الذف والوثيقة. الحظةملقابلة واملا

 وبعد متام عملية تقليص .ها اجململة من املخطوطةيلا وحتو صحيحهتو 

، اناتسائل البحث. والثا ي تقدمي البيمبوافق يما  ةالباحث تأخذ قائقاحل

اللغة العربية  تدريستطبيق إدارة عن  احلقائققدمي ت ىعل ةالباحث يذفنتو 

                                                           
31 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Erlangga, Univercity Press 

2001), hal. 32. 
32 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2001), hal. 199. 
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 احلقائق وهو الثالث ختليصنتهائه يف تقليصها. ابعد مهارة القراءة لرتقية 

للغة العربية ا تطبيق إدارة تدريس الطاخبة من احلقائق ةص الباحثيختلأن 

 .لرتقية مهارة القراءة

 ة التحليليةيالطريقة الوصف(. 2

ة التحليلية هي عبارة عن بيان التصورات عن األحوال املبحوث يالوصف

و تقيم الباحثة حتليل احلقائق بطريقة  33.القصصيعنه على صورة البيان 

ق ي حيث ال تضيع الباحثة احلقائعمع املعلومات من التحليل التقابل

 نديف معاجلة الكلمات ع ةالباحث طريقةأنه يف حاجة إىل  ،فلذا34ية.األصل

كن أن مت تم بصحة احلقائق وصدقها.هتنبغي أن ي. ولكن تقدمي احلقائق

تمكن ت حيت تقدمي احلقائق القصصي عند البياناستخدام يف  ةرب الباحثجت

 نيل النتائج التامة. هلا

شاهدة احلقائق احملصولة من امل ةالباحث أن تنالبعد ، طيطخويف هذا الت

 ارة تدريستطبيق إد" يف امليدان عن ومالحظةو املراقبة والتصور والوثيقة 

املتوسطة  درسةمليف ا منالثاالصف لطالب اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة 

                                                           
33 Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian…, hal. 197. 
34 Ibid., 
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ل إيضاح التحليل يف شك ةعمل الباحثتف" سالمية احلكومية توجناجنرىاإل

 الوصفية عن احلال املبحوث بالقصة.

 الحقائق صحةتفتيش  .7

القيام  الصادقة، البد للكاتبة مناملعلومات أو احلقائق املوثوقة و وألجل نيل    

 باخلطوات التالية : 

 تطويل زمن الحضور .1

 عمع ة أساسية يفمهمّ  داةلباحثة يف أنشطة البحث العلمي أتصري ا   

ل ري البحث غري مقتصر على نيجيقائق املوثوقة و الصحيحة. ولذا، احل

لتباين ل ضر إىل ميدان البحثق فحسب، و لكن البد للباحثة أن حتاحلقائ

 عن احلقائق احملصولة من مصادرها.

قت طويل اج إىل و ولكن حتت، و حضور الباحثة ليس يف وقت قصري

صديق تكن تطويل ممن حضور الباحثة لزيادة درجة مي البحث. كانيف م

 35احلقائق اجملموعة.

 

 

                                                           
 35  Moleong, Metodologi..., hal. 327.  
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 التحقيق )التحسين(  .2

صحة  طريقة يف التفتيش و النظر الدقيق علىالهو املراد بالتحقيق و   

 فتيشهائق احملصولة قصدا إىل تاحلقائق باستفادة األشياء خارج تلك احلقا

 36.مقارنتها أو

 الطريقة في تفتيش صحة الحقائق .3

ة الطرق  ثوألجل تفتيش صحة احلقائق اجملموعة، تستخدم الباح 

 ما يلى :ك

 بالمالحضة قيامالالمثابرة عند  .أ

وميكن أن تكون املثابرة على املالحضة عن طريق قيام الباحثة 

ري جتبة ومتواصلة طول عملية البحث. و باملالحضة بكل دقة و مرت

عالية و اإلشرتاكية حيت يتمكن األنشطة بأداء املقابلة الف ههذ

ختالص و الكذب و اأمور غري مرغوبة )مثل ال عنجتناب اإل

در للباحثة أن تقوم جتو لشرح احلقائق تفصيليا،  37التصانع(.

 .نال احلقائق نيال جيدات مثابرة ودقة حىتكل   باملالحظة مع

 

                                                           
36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, )Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), hal. 178. 
37 Ibid., hal. 329. 
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 (Triangulasi)المنهاج التثليثي  .ب

املنهج التثليثي عبارة عن أنشطة يف تفتيش صحة احلقائق اليت 

تستخدم األشياء األخرى خارج تلك احلقائق هدفا إىل التفقد أو إىل 

الباحثة  تفتيش وما التثليثي يف هذا البحث هأ و 38املوامنة بّي احلقائق.

 احلقائق مبصدر متساوي بطريقة خمتلفة وهي تعمل الباحثة املقابلةعلى 

رتقية لاللغة العربية  دريستاللغة العربية عن تطبيق إدارة  درسممع 

 مهارة القراءة.

ثة تقوم الباحاألول، و عملية هذه الطريقة يف مكان البحث هي 

املقابلة مع األستاذ خضارى و األستاذة ألفي و الطالبتّي عن الطريقة 

ن عتقوم الباحثة الطريقة املالحضة . الثا ي، موضوع البحث العلمي

 .عملية التدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف الصف الثامن

ة من كمل حقائق احملصوللتتقوم الباحثة الطريقة الوثيقة الثالث، 

ريقة منهج تقوم الباحثة الطالرابع، الطريقة املقابلة و الطريقة املالحضة. 

الطريقة عن  ةتقارن احلقائق احملصولعن احلقائق اجملموعة لالتثليثي 

ئق احملصولة احلقاالباحثة تقارن اخلامس، و الوثيقة.  املقابلة و املالحضة

                                                           
38 Ahmad Tanzeh Dan Suyitno,  Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: El-Kaf, 2006), hal. 

163. 
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ل الباحثة نتائج البحث حيت لني حتصل الستة، .مصادر احلقائق من

 اخلالصة عن البحث العلمي.

يلة يف تفتيش صحة احلقائق بوس ةهناك كثري من الطريق غم أنّ بر 

 نوعّي منها، ومها: خدمالباحثة تست أنّ  .هذه الطريقة

 ج التثليثي بالمصدرالمنه .1

ة احلقائق هو تفتيش صح دريقصد باملنهج التثليثي باملص

احلقائق،  عند عميع اجلاهرةعدة املصادر  خدامالباحثة يف است تنبغي

وثوقة إذا ماحلقائق املماثلة أو املتجانسة ستكون صحتها  يعين أنّ 

 و يف كتاب األخر أنّ  39كشفت من احلقائق العديدة املختلفة.تا

عدة ام قائق باستخداملنهج التثليثى باملصدر هو طلب صحة احل

ة هذا املنهج هي معرفاملصادر يف  عمع احلقائق. أهمّ املصادر عند 

 ك املنهج التثليثى باملصدر هولااملوجودة. لذ دليل االختالفات

 41قارنة بّي احلقائق احملصولة من املصادر  املتفرقة.امل

 

 

                                                           
39 Hasan dkk., Metodologi Penelitian..., hal. 133. 
40 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), hal. 219. 
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 ج التثليثي بالطرقالمنه .2

ئق ج التثليثي بالطرق جبمع احلقاتستخدم الباحثة املنه

املتجانسة و لكن الطرق املستخدمة يف عمع تلك احلقائق 

 املنهج التثليثى بالطريقة يعمل بأداء املقارنة بّي احلقائق 41خمتلفة.

 هذا ئق يفش الباحثة صحة احلقايتفتبالطريقة املتفرقة.  احملصولة

احلقائق احملصولة من املقابلة مع  البحث بطريق اختبار صحة

 .الحظةقائق احملصولة من طريقة املاحل

 لرفاق الباحثينتفتيش ا .ج

ائج بار نتائج البحث املوقتة أو نتتخاطريق بتسري هذه الطريقة 

ة احملصولة على صورة املناقشة الدقيقة مع بعض اإلخوان ئالبحث النهاي

أما املراد بتفتيش الرفاق الباحثّي فهو أداء املناقشة عن  42يف الدراسة.

م ن يف قسالذين يتدرسو ة البحث مع األصدقاء و الصادقات عملي

نج باجلامعة االسالمية احلكومية تولو  اللغة العربيةمن شعبة الرتبية 

ي و هم الذين يساعدون حيث يقومون أيضا بالبحث الكيف أجونج

ذه ه إنّ  البحث. وميكن القولن ميدان عمع احلقائق م الباحثة يف

                                                           
41 Ibid., hal. 134. 
42 Tanzeh dan Suyitno, Dasar..., hal. 164. 
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ّي آراء ختالف بو اإلتكون طريقا لتفتيش وجوه التشابه  احملاولة

 43كإحدى طريقة تفتيش احلقائق.  ريقة اهدافاالط الباحثة. هلذه

اقشة مع بعض ق بوسيلة املنالباحثة هبذه الطريقة صحة احلقائ شتفتّ 

و تطلب منهم املعاونة يف تفتيش احلقائق اجملموعة من ميدان  رفاقال

 البحث.

 البحثخطوات  .ج

 أما اخلطوات يف هذا البحث فهي:         

 اإلستعداد .1

جنرى توجنارسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تزور الباحثة إىل املد .أ

 لتالحظ عن أحوال املدرسة و الطالبات فيها.

اإلستئذان من اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج تعطى الباحثة رسالة  .ب

 أجونج.

 ثعملية أداة البح .2

 تستعد الباحثة إطار البحث .أ

                                                           
43 Ibid., hal. 332. 
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البات طبأداء املقابلة مع بعض املدرس و ال تقيم الباحثة البحث العلمي .ب

 سالمية احلكومية توجناجنري. ملتوسطة اإللصّف الثامن باملدرسة ال

 عمع احلقائق  .3

اخلطوة جتمع الباحثة احلقائق احملتاجة من مكان البحث إما من يف هذه  .أ

 قابلة و املالحظة أو الوثيقة.امل

 ختتامالا .4


