
٤١

الباب الثالث

منھج البحث

كان منھج البحث یعین الباحثة في حساب الحقائق المطلوبة. ویمكن 

اء البحث. فلذا، كان أن یقال بأن طریقة البحث ترشد الباحثة في أد

استخدام الطریقة البد ان تكون مناسبة بالغرض المقصود. بناء على ھذه 

الفكرة فتأتي الباحثة ھنا األمور االتیة: 

تصمیم البحث.أ

في البحث العلمى ھناك نوعي البحث: البحث الوصفي 

والبحث الحالى. إّن البحث الوصفي ھوالبحث الذى یھدف إلى 

بارزة, أي أحوال علومات المتعلقة بماھیة مظاھرجمیع الم

كان البحث الحالى ھوالبحث ١الطبیعیة أثناء سیرالبحث.المظاھر

دقیقا, نحو المنظمات, وتفصیلیاكفیئاالذى یجرى جریا

تستخدم الباحثة فى كتابة ھذا٢.المعینةلظواھراوالجمعیات, أو

ألنھ یستطیع أن یأتي البحث العلمى ھى البحث الوصفي. 

٣ة الیومیة.بالمعلومات على وجھ االوسع على تطور العلوم والحیا

1 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal.
309
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta :
PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 231
3 Imam Suprayogo &  Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung:
PT.Remaja Rosda Karya, 2003) hal  137 ٤١
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فلذالك اراد الباحثة ان تأتي المعلومات من المظاھر  الواقعیة في

. معھد اإلسالمى السلفى الفالح ترنجینج

البحثمدخل.ب

إن مدخل ھذا البحث یستخدم المدخل الوصفي الكیفي، یعني 

البحث دون افتراض حیث ال یحتاج عند خطواتھ إلى وضع 

راد من مصطلح البحث الكیفي ھنا ھو و كان الم٤االفتراض.

البحث الذي كانت نتائج غیر محصولة عن طریق إجراءات 

٥االحصاء أو شیئ من الحسابیات األخرى.

ألن الباحثة یستخدم المدخل الوصفي الكیفي الذي نتائجھ ال 

یحتاج الى وضع االفتراض فأراد الباحثة ان تأتي النتائج على 

تصور كامل ومنتظم جید عن تطبیق حفظ نظم العمریطى في 

معھد اإلسالمى بتعلیم اللغة العربیةترقیة المھارة القراءة في

. الفالح ترنجینجالسلفى

ج. مكان البحث

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal. 245
5 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif  Tata

langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2003) , hal. 4
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معھد اإلسالمى السلفى إن مكان البحث لھذا البحث ھو

, سومبیر جیمبول, في محافظة ترنجینجالتى تقع فى قریةالفالح 

فى مركز تولونج اجونج جاوى الشرقیة.

د. حضور الباحث

في البحث الكیفي، والباحث ھو األداة الرئیسیة لجمع 

قد تم ذلك ألنھ، إذا كنت االستفادة من األدوات التي البیانات. و

لیسوا بشرا، وإعداد أنفسھم أوال كما یشیع استخدامھا في 

الدراسات الكالسیكیة، فإنھ لیس من الممكن إجراء تعدیالت على 

٦الحقائق على أرض الواقع.

الباحثون الخوض في المیدان ومراقبة واالنخراط بشكل 

مكثف حتى وجد كل ما كان یقصد. یشعر الباحثون أن ذلك لن 

الحصول على البیانات / حقائق صحیحة إال إذا كان للحصول 

صول على المعلومات من خالل االستبیانات، أراد الباحثون للح

على جو حقیقي في سیاق الفعلیة التي ال یمكن التقاطھا من خالل 

استبیان.

مصدر الحقائق. ه

إن المراد بمصدر الحقائق في ھذا البحث ھو موضوع 

إن معنى مصادر الحقائق عند یتمكن منھ حصول الحقائق. 

6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011), hal. 10
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و أما مصدر ٧.سوھارسیمي ھو مصدر تحصل منھ الحقائق

الحقائق (المعلومات) المستعمل  في ھذا البحث العلمي فھو نوعان:

مصدر الحقائق الرئیسي..١

إن مصدر الحقائق الرئیسي ھو الحقائق المجموعة من 

و الحقائق الرئیسیة ھنا تتمثل على أقوال و ٨.المصدر األول

ظة و عاأعمال الطالب و مدرس اللغة العربیة بوسیلة المالح

:وكانت مصادر الحقائق الرئیسیة ھنا فھي كما یليالمقابلة.  

و محصوصاألستاذم العمریطى مدّرس في الكتاب نظ)أ

المجتھد. األستاذ

معھد اإلسالمى السلفى فيالثانویة الطالب لصف الثانى )ب

. ترنجینجالتى تقع فى قریة الفالح 

الحقائق الثنائیةمصدر.٢

٩.ثم قدمھا جامع الحقائق الرئیسیة أم غیره

7 Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan …. hal 114
8 Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2000), hal 42
9 Ibid., hal. 42
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.أداء الدراسة المكتبیة مثل المراجع و الحقائق الكتابیة المتعلقة

طریقة جمع الحقائق و ادواتھا. و

الحقائق ھوالطریقة (اإلجراءت) المنتظمة والمعتبرة كان جمیع

لجمع الحقائق فى میدان البحث فھي ما یلى:

طریقة المالحظة.١
و في مفھوم علم النفس أن المالحظة المعروفة أیضا بالمراقبة  

ة بموضوع باستخدام جمیع تحتوي على أنشطة في تركیز العنای

و ھى الطریقة المستعملة فى جمیع الحقائق ١٠أدوات الحواس.

بوسیلة المالحضة اوالمشاھدة. 

المشھودة مباشرة  ل

الصف والوسیلة وغیرھا من األمر الذي یتعّلق بموضوع البحث. 

و موضوع البحث الذي تراد مشاھدتھا في البحث الكیفي 

یسمى حاال اجتماعیا حیث یتكون من ثالثة ) (Spradleyعند سفرادلي

وھي:عوامل

10 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.
48
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فیھ االتصال في الحال أو المحل الذي یجري (Place)المكان )أ

االجتماعي. و في ھذا البحث ھو  في معھد اإلسالمى السلفى 

ترنجینج ال.التى تقع فى قریة الفالح 

العامل أو الذي یلعب دورا معینا. و في ھذا Actor)(الممّثل )ب

البحث ھم  مدارسة اللغة العربیة و الطالب.  

مثل في حال اجتماعي ، و ھي ما یعملھ الم)Activity(األنشطة )ت

جار. و في ھذا الخطاب، ھو تطبیق حفظ نظم العمریطى في 

ترقیة المھارة القراءة في تعلیم اللغة العربیة بمعھد اإلسالمى 

.السلفى الفالح ترنجینج

طریقة المقابلة.٢

كانت المقابلة أو االستبار ھو الحوار بھدف مقرر و ھو 

یقدم األسئلة و المسؤول عنھ یجري بین الوجھین, السائل  الذي 

تسمى المقبلة ١١الذي یقدم األجوبة عن تلك األسئلة.

ایضابالتحاوریة وھى نوع من انواع االتصال الشفھى الذى یشبھ 

الحوار ویھدف إلى نیل المعلومات. فى ھذه المناسبة أن المقابلة 

ة المستعملة فى جمیع الحقائق عن طریق أوالتحاوریة ھى الطریق

المحاورة (التساؤل) بوجھ واجد وتجري بطریقة منظمة ومعتمدا 
11 Moleong, Metodologi Penelitian, hal. 135
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وأمااألدوات المستعملة فھى حدول من .على أھداف البحث

األسئلة (مجموعة من األسئلة) كاالرشادات للمقابیة (فى 

المرافقات).  

طریقة الوثیقة.١

كانت ھذه الطریقة إحدى األدوات 

(Sugiyono

والصور, أومؤلفات الشخص المھمة المفیدة. 

Ahmad)وأوضح أحمد Tanzeh(Suyitno أن

١٢وكتب القوانین الموجودة.

المستعملة فھى اإلرشادات للوثیقة (فى المراھقات). 

طریقة تحلیل الحقائق. ز

12Ahmad  Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya:

Elkaf, 2006), hal. 34
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وبعدالفراغ من جمیع الحقائق المحصولة من میدان البحث, 

الباحثة بعد ذلك بتحلیلھا. وكان تحلیل الحقائق عملیة فى فتقوم

١٣اختیارعدة المـصادر اوالمسائل المناسبة بالبحث الجارى.

الطریقة واستعمل ھذاالبحث طریقة التحلیل الكیفیة, وھى 

المستحدمة لمعالجة الحقائق التى الیتمكن من عرضھا باالعداد. 

ولمعالجة الحقائق الكیفیة, فتستعمل الكاتبة الطریقتین: 

الطریقة اإلستقرائیة.١

ھي الطریقة التي تبدأ من لطریقة االستقرائیةوالمراد با

الحالیات الخاصة مستندا على الخبرات الواقعیة ثم یقوم الباحث 

ترمیز النظریات لنتائج البحث العامة.ب

١٤تقدیمھا و كذلك أخذت االستنباط منھا (العملیة).

فیھ.

الوصفیة التحلیلیة.٢

١٥.مبحوثة عنھ على صورة البیان القصصي

13 Sudarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung;
Bandar Madu, 2002), hal. 166
14Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan,(Bandung: Sinar

Baru Algesindo ,2001), hal. 199
15 Ibid, 197



٤٩

لھا من نیل النتائج التامة.

و منھذاویتتسببأرقام،شكلفياألقوال ال

تمت دراستھ.ھولمامفتاحایكونأنیحتملماكلجمعمع ذلك

ح. تفتیش صّحة الحقایق

طوات ما یلي:الخ

تطویل وقت المشاركة.١
إن مشاركة الباحثة عامل مھم في جمع الحقائق و ال تسیر ھذه 

١٦

زمن المشاركة یھدف إ

كما أنھا  تھدف أیضا إلى بناء ثقة نفس الباحثة وحدھا.

المثابرة عند القیام بالمالحظة.٢

توجھ المثابرة على أداء المالحظة  إلى حصول الخصائص و 

العناصر في الظروف األنسب باألمور أو المسائل المبحوثة ثم 

16 Moleong, Metodologi Penelitian, 175
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و لشرح الحقائق تفصیلیا, تجدر للباحثة ١٧التركیز فیھا تفصیلیا.

أن تقوم بالمالحظة مع كل مثابرة و دقة حتى تنال الحقائق نیال 

جیدا.

)Triangulasiالمنھج التثلیثي (.٣

و١٨

عنللبحث

اوتحسین

١٩بالمقارنةوذلكالحقائق،منالقوةتعزیز

تستخدم نوعین منھا, وھما:(المنھج التثلیثي)  إّال أن الباحثة

المنھج التثلیثي بالمصدر)أ

تقصد بالمنھج التثلیثي بالمصدر ھو تفتیش صحة الحقائق حیث 

أوجب الباحثة في استعمال عدة المصادر الجاھزة عند جمع الحقائق, 

یعني أن الحقائق المماثلة أو المتجانسة ستكون صحتھا موثوقة إذا 

17 Ibid., 117
18 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya:
elkaf, 2006),,163
19 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta cv, 2012) hal.
85
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تقوم الباحثة في ھذا البحث ٢٠یدة المختلفة.اتكشفت من الحقائق العد

بتفتیش صحة الحقائق بمقارنة تلك الحقائق المحصولة من 

المستخبرین األخرین.

المنھج التثلیثي بالطرق)ب

تستخدم الباحثة المنھج التثلیثي بالطرق بجمع الحقائق 

٢١انسة و لكن الطرق المستخدمة في جمع تلك الحقائق مختلفة.المتج

تفتش الباحثة صحة الحقائق في ھذا البحث بطریق اختبار صحة تلك 

الحقائق المحصولة من المقابلة مع الحقائق المحصولة من طریقة 

المشاھدة.

تفتیش اإلخوان (المستخبرین) بالمناقشة.٤

طریق اخبار نتائج البحث الموقتة أو تسیر ھذه الطریقة عن 

نتائج البحث النھائیة المحصولة على صورة المناقشة الدقیقة مع 

تفتش الباحثة بھذه الطریقة صحة ٢٢بعض اإلخوان في الدراسة.

رین) و الحقائق بوسیلة المناقشة مع بعض اإلخوان (المستخب

تطلب منھم المعاونة في تفتیش الحقائق المجموعة من میدان 

البحث

20 Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian, 133
21 Ibid., 134
22 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, hal. 164


