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 لث  الباب الثا

 منهج البحث 

 وصف البحث . أ

الوصف ىو نص أو فقرة تصف كائنان. يصف نص الوصف عادة شخصا وكائنا وحداث 

 وآخرين. مع وصف الوصف النصي، ميكن للقارئ احلصول على فكرة عن الكائن ادلوجود يف النص.

أبن البحث النوعي ىو ْتث يستخدم أساسا هنجا استنتاجيا  (Margono)جيادل مرجونو 

واستقرائيا، مما يعٍت أن النهج ينحرف عن اإلطار التظري، وأفكار اخلرباء، وفهم الباحثُت بناء على 

جتارهبم، مث يطورىم إىل مشاكل وحلول مقًتحة للحصول على مربر يف شكل دعم بياانت جترييب يف 

 1ل.حق

 2البحث النوعي لو عده خصائص وىي :

 حيدث يف بيئة طبيعية .1

 أن يكون الباحث نفسو أداة أو أداة مجع البياانت الرئيسية .2

 مت إجراء حتليل البياانت بشكل استقرائي .3

يف ىذه البحث، سوف يشرح الكاتب مشكالت مدرس مهارة القراءة يف التعليم الشبكة. يف 

ق البحث النوعي. البحث النوعي ىو ْتث وصفي ومييل إىل ىذه البحث استخدم الباحثون طر 

 3استخدام التحليل.

                                                           
1
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البحث ىو نشاط يتم تنفيذه للحصول على حقيقة ادلعرفة العلمية من خالل اإلجراءات اليت مت 

عاقدة العزم على البحث عن احلقيقة بشكل منهجي طريقة عملية. البحث ىو عملية وىي سلسة من 

 4فيذىا بطريقة خمططة منهجي للحصول على حل ادلشكالت أو ضد أسئلة معينة.اخلطوات اليت يتم تن

، ىو جهد يف العلم يتم تنفيذه للحصول على العوامل (Mardalis)ويف الوقت نفسو، وفقا مردالس 

 5وادلبادئ بصرب وعناية ومنهجية لتحقيقها القيقة.

يف يقوم الوضع ادلدرسي يستخدم ىذا البحث دلعرفة مشاكل ادلعلم يف تعليم الشبكة وك

 وادلعلمُت والطالب بتنفيذ ىذا تعليم الشبكة. 

 أنواع البحث  . ب

من اذلدف النهائي، يصنف ىذا البحث على أنو ْتث نوعي البحث النوعي ىو طريقة ْتث 

تستخدم ىذا النوع من البحث النوعي البياانت القائمة علي احلجج. ميكن إظر احلجح النوعية يف 

بدال من أرقام ْتيث ال ميكن للباحثُت مجع نتائج ادلقابالت وحتليل البياانت  شكل كلمات ومجل

وادلالحظات، أو إرفاق البياانت يف شكل صور. واما منهج البحث اليت تستخدم يف ىذا البحث ىي 

 طريقة الكيفي ومنودنج التصور

أومجل. حيصل ويسمى يف ىذه الدراسة البحث النوعي ألن الباحث يقدمة يف شكل كلمات 

الباحثون على بياانت البحث من خالل ادلقابالت وادلالحظات ْتيث حيصلون على البياانت يف شكل  

 كلمات ومجل وبياانت توثيق الصور.

 مكان البحث . ج
                                                           
4
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مت إجراء موقع البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير تولونج 

ادلتوسطة األسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير أراد معرفة عملية أجونج. ألن البحث يف ىذه ادلدرسة 

بية. اختذ الباحث ادلوقع ىنا ألن الباحث أراد معرفة تعلم اللغة العربية ومعرفة مشاكل تعلم اللغة العر 

مشاكل تدريس معلمي اللغة العربية، خاصة يف مهارة القراءة يف تعليم الشبكة. يف مدرسة ادلتوسطة 

ة سوانن كاليجاغا كاليداوير اليت طبقت تعليم الشبكة خالل ىذا الوابء وما زالت تطبق تعليم اإلسالمي

 الشبكة.

 ةحثاخضور الب . د

يف ىذه البحث، يعترب الباحث نفسة أو مبساعدة اآلخرين أداة مجع البياانت الرئيسية. إن 

دلستجيبُت أو األشياء وجود الباحثُت ضروري للغاية، ألن البشر فقط ىم من ميكنهم التواصل مع ا

 6األخرى، والبشر فقط ىم القادرون على فهم العالقة بُت احلقائق يف ىذا اجملال.

للحصول على أكرب قدر ممكن من البياانت، توجو الباحث مباشرة إىل ادليدان وكان مباشرة مع 

 الكائن وأجري مقابالت مباشرة مع مدرس اللغة العربية.

 مصادر احلقائق . ه

ون على مصادر احلقائق من خالل ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية. مصادر البياانت حيصل الباحث

 يف شكل مواد ومصادر بياانت أخرى مت احلصول عليها من الكتب.

                                                           
6
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...,  hlm 9 
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الكلمات  فإن مصادر احلقائق الرئيسية يف البحث النوعي ىي،(Lofland)وفقا لوفالند 

ْتيث تشمل بعض مصادر البياانت  7واألفعال، والباقي عبارة عن بياانت إضافية مثل ادلستندات وغَتىا.

 ادلستخدمة يف ىذة الدراسة :

مت احلصول على  8،وىي البياانت اليت مت احلصول عليها من ادلصدر األول.البياانت األولية .1

 الت.مصدر البياانت ىذا من الباحثُت من خالل ادلقاب

البياانت الثانوية، وىي مصدر البياانت اليت يتم مجعها ومعاجلتها وتقدميها من قبل جهات  .2

أخرى، اليتم قبوذلا بشكل مباشر من قبل الباحثُت واحملللُت، وتشمل البياانت الثانوية الواثئق 

لالزمة أما ابلنسبة للبياانت ا 9الرمسية والكتب ونتائج البحوث يف شكل رلاالت وما إىل ذلك.

 ذلذه الدراسة، ومنها الكتب اليت تناقش مشاكل تعلميم مهارة القراءة.

البياانت الثالثة، وىي البياانت الدعمة اليت توفر التوجيهات والتفسَتات دلصادر البياانت األولية  .3

 سيتم استخدام مصدر البياانت ىذا إذا احتاجو الباحث. 10والثانوية، مبا يف ذلك القواميس.

، فإن مصدر احلقائق يف البحث ىو (Suharsimi Arikunto)وفقا أري كونطا 

ويف الوقت نفسو، فإن ادلقصود مبصادر احلقائق يف   11ادلوصوع الذي ميكن احلصول على البياانت منو.

البحث ىو ادلوضوع الذي ميكن احلصول على البياانت منو. عند استخدام ادلقابالت جلمع البياانت، 

صدر البياانت اسم ادلخربين، أي األشخاص الذين يردون على األسئلة أو جييبون عليها إما  يطلق على م

                                                           
7
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Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2003), hlm 114 
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 
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كتابيا أو شفهيا. عند استخدام ادلالحظة، يكون مصدر احلقائق يف شكل كائنات أو حركة أو عمليات 

 شيئ ما. عند استخدام الواثئق أو الواثئق أو السجالت ىي مصدر احلقائق.

 طريقة مجع احلقائق . و

تستخدم عملية مجع بياانت األطروحة طريقة التوثيق، وىي مجع البياانت من خالل البحث عن 

 12بياانت حول األشياء أو ادلتغَتات يف شكل مالحظات ونصوص وكتب وماإىل ذلك.

 فيطريقة مجع احلقائق ىناك عدة طرق، يستخدم الباحثون ثالث طرق :

 طريقة ادلراقبة .1

احثون إبجراء مالحظات ميدانية مباشرة. طريقة ادلراقبة ىي طريقة ادلراقبة ىذه يقوم الب

مجع البياانت مباشرة من ادليدان كلما أمكن ذلك. ميكن أن تكون البياانت اليت يتم مالحظتها 

يف شكل وصف للمواقف، والسلوك، واألفعال، ومجيع التفاعالت البشرية. تبدأ ادلالحظة 

 13اذلدف ادلراد دراسة.بتحديد ادلكان ادلراد دراسو، مث حتديد 

 طريقة ادلقابلة  .2

طريقة ادلقابلة ىذه أجرى الباحثون مقابالت مباشرة مع معلمي اللغة العربية من خالل 

 ادليدان وعرباإلنًتنت.

تستخدم طريقة ادلقابلة للحصول على ادلعلومات اليت الميكن احلصول عليها من 

احلصول على الباحث عن طريق خالل ادلالحظة أو االستبياانت، وذلك ألنو الميكن 

                                                           
12

Ibid, hlm 206 
13

Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm 112 
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ادلالحظة. من خالل ادلقابالت، سيتبادل ادلشاركون خرباهتم مع الباحث، مث تتم إعادة كتابة 

 14البياانت ادلسجلة وتلخيصها وحتليلها دلوضوعاهتا وأمناطها.

 طريقة التوثيق .3

 يسعى الباحثون يف أسلوب التوثيق ىذا إىل احلصول على أكرب قدر ممكن من التوثيق

 عند إجراء ادلالحظات ادليدانية.

 طريقة حتليل احلقائق . ز

حتليل احلقائق ىو عملية البحث بشكل منهج عن نصوص ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية 

وغَتىا من ادلواد اليت مت مجعها من قبل الباحثُت وتنظيمها. يتم تنفيذ األنشطة التحليلية من خالل 

 وحدات ميكن إدارهتا والتوليف والبحث عن األمناط وإجياد فحص البياانت وتنظيمها وتقسيمها إىل

 15ادلعٌت وما سيتم البحث عنو واإلبالغ عنو بشكل منهجي.

مت حتليل احلقائق يف وقت مجع البياانت ووقت إجراء البحث يف ىذا اجملال. يف وقت حتليل 

 البياانت. البياانت جيب على الباحث تصحيح أو فحص بياانت ادلالحظة وادلقابلة وصحة

يصف حتليل احلقائق التقانيات واخلطوات ادلتخذة يف معاجلة البياانت أو حتليلها. مت حتليل 

تتم عملية حتليل  16البياانت النوعية ابستخدام تقنيات التحليل النوعي الوصفِت السردية ادلنطقية.

 17البياانت اليت يقوم هبا الباحثون من خالل ادلراحل التالية :

                                                           
14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ..., hlm 119 
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek..., hlm 168 
16

Ibid, hlm 127 
17

Miles Mattew B dan Micahael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Press, 1992) hlm 87 
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ت، بدًءا من مصادر خمتلفة، وحتديدا من بعض ادلعلومات وادلالحظة ادلباشرة اليت دتت  مجع البينا .1

كتابتها يف ادلالحظة ادليدانية والنصوص وادلقابالت والتوثيق. بعد القراءة والدراسة والتحليل، 

 فإن اخلطوة التالية ىي إجراء تقليل للبينات يتم عن طريق إجراء عملية جتريدية. التجريد الذي

 سيجعل ىذا ادللخص.

عملية االختيار، مث ترتيبها يف وحدة واحدة يتم درلها بعد ذلك يف اخلطوة التالية، عن طريق   .2

عمل الًتميز. الًتميز عبارة عن رموز واختصارات خمصصة جملموعة من الكلمات ميكن أن تشبو 

 اجلمل أو الفقرات من ادلالحظات ادليدانية.

 تفتيش صحة احلقائق . ح

حة ىذه البياانت استخدم الباحث الثبات يف مراقبة البياانت. ادلالحظة ىي تقنية وتفتيش ص

جلمع البياانت تستخدم على نطاق واسع يف البحث. يف البحث النوعي من خالل ادلالحظة، ميكن 

جيب أن تتم تقنيات  18للباحث فهم حالة الكائن الذي يدرس ادلوقف، ويشرحها ويًت مجها إىل دراسة.

 ّتدية أكرب من أجل إنتاج بياانت صحيحة وأكثر دقة.  ادلراقبة

 مراحل البحث . ط

 يف كل ْتث ابلطبع جيب أن يكون لو ادلراحل اليت يقوم هبا الباحث وىي : 

ادلرحلة التحضَتية أو مرحلة ادلبتدئُت، يف ىذه ادلرحلة يقوم الباحث ابلتحضَت ذىنيا، وإعداد  .1

 ادللفات اليت سيتم استخدامها للبحث.

 لة تنفيذ البحث، يف ىذه ادلرحلة بدأ الباحث ادليداين ومجع بياانت ادلالحظة وادلقابلة.مرح .2
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Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alpabeta, 2015), hlm 123 
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 ادلرحلة النهائية، يف ىذه ادلرحلة يعمل الباحث أو الكاتب على مهام يف شكل ْتث علمي. .3

كل ْتث ىناك دائما مراحل ْتث ألنو من ادلهم جدا إجراء البحث يف ىذا اجملال، حىت يتم إجراء 

 بشكل جيد. البحث


