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 الباب الثالث

 منهج البحث 

ىذا الباب الثالث على مدخل البحث وتصميمو وحضور الباحث  زنتوي

ومكان البحث ومصادر احلقائق وطريقة مجع احلقائق وطريقة حتليل احلقائق 

 وتفتيش صحة احلقائق وخطوات البحث.

 مدخل البحث وتصميمه  .أ 

دلدخل الكيفي. البحث إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ا

من خالل مجع  شامال وقرينيا كشف األعراض  ىلإيقصد  ذيال بحثالالكيفي ىو 

أما  1.ادلباشرة بتلك األداة األساسية نفسهاكادلصادر   ةالطبيعي   احلقائق من اخللفية

 بحثالي ىو الوصف البحثالتصميم الوصفي.  ستخدامهو ابفميم ىذا البحث تص

تقدمي احلقائق و  ،على أساس احلقائقسللة الكائنة انآن دلحل  ا ليبل غيسعى  الذي

وصفي فلذلك، يستخدم الباحث ادلدخل الكيفي والتصميم ال 2تفسريىا.وحتليلها و 

ليقصد إىل التصو ر وحتليل احلقائق وادلعلومات عن عملية تطبيق الطريقة االنتقائية 

وادلشكالت وحل ها يف تعليم القراءة اجلهرية للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف 

                                                           
1
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 64. 
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 تولونج أجونج يف ادلستوى األول (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 . م7112-7112للعام الدراسي 

 حضور الباحث .ب 

بحث الكيفي. فلذلك، حضور اليف  ةداة األساسياأليساىم الباحث ك

بحث الكيفي ضروري . دور الباحث يف ىذا البحث لالباحث يف مكان البحث ل

وأما الباحث  (pengamat penuh). أو النهائي  (partisipan)ىو كناظر ادلشًتك

ة أو تعريف ادلشكالت، فريسل سيحضر إىل مكان البحث يبدأ ابلدراسة ادلقدم

تصريح البحث إىل رئيس ادلدرسة ادلتعلقة، ومث الباحث يبدأ أن يدخل مكان 

 تولونج أجونج. (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  يعين ادلدرسة 3البحث،

 مكان البحث .ج 

 قد إختارفأما الباحث  4فيو البحث.مكان البحث ىو ادلكان الذي رنري 

اليت وقعت يف  تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة

  الباحث ألهنا . قد إختارىا شارع كي ىجر ديوانتورو بيجي بويوالغو تولونج أجونج

 يلي: ماككانت األسباب الرئيسية  

                                                           
3
Tanzeh, Metodologi Penelitian,…. h. 167. 
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ىي واحدة   تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة .1

 من ادلدارس ادلمتازة يف تولونج أجونج.

 (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسةاللغة العربية يف  عل متقد  .7

 تعليما طويال.  تولونج أجونج

تولونج أجونج يف  (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة تقعو  .3

 ادلوقع االسًتاتيجي بوالايت تولونج أجونج.

 مصادر احلقائق .د 

مصادر وإذا ينظر إىل  5.موضوعة حتصيل احلقائق إن مصادر احلقائق

 6الرئيسية والثنائية. حلقائق يستطيع أن يستخدم ابدلصادرمصادر اجمع ف احلقائق،

من  (responden)ل على ادلستجيب  حتصقائق اليتادلصادر الرئيسية ىي احل .1

واللوح  (kelompok fokus)الًتكيز  ة، رلموع (kuesioner)فتاءاالست خالل

(panel)  ر احلقائق اليت تعطي احلقائقمصاد ىي 2.نتيجة ادلقابلة مع الراويةو 

اليت  صادر الرئيسية حتتوي على احلقائقوم 2مباشرة. إىل جامع احلقائق

                                                           
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakata: 

Rineka Cipta, 2010), h. 172. 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 308. 
7
Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 89.  
8
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013),  h. 225.  
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يف الصف احلادي  والتالميذ ادلدرسني ل على ادلقابلة وادلالحظة معحتص

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية وادلشكالت وحل ها  عن  (XI-MIA-2)عشر 

 MAN) 1يف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية  يف تعليم القراءة اجلهرية

 تولونج أجونج. (1

ت احلقائق اليت حتصل على السنائية ىي ادلصادر الث .7 ، (catatan)جال 

ت، واجمل (buku)الكتب ادلالية دلنشورات الشركة  كاحلقائق (majalah) ال 

(laporan keuangan publikasi perusahaan) ، ،البياانت احلكومية، ادلقاالت

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  حقائق من ىي 9.والكتب كالنظرايت وغريىا

  (RPP) عملية التعليم خطيطج كتتولونج أجون (MAN 1) 1احلكومية 

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية وادلشكالت وحل ها يف اليت تتعلق ب وغريىا

 .تعليم القراءة اجلهرية

 طريقة مجع احلقائق .ه 

حملتاجة يف لى احلقائق الباحث إىل طريقة مجع احلقائق للحصول عزنتاج ا

دلالحظة، وطريقة مقابلة، ىذا البحث ويستخدم الباحث ثالثة طرق ىي طريقة ا

 ة التوثيق.طريقو 

                                                           
9
Sujarweni, Metodologi Penelitian,….h. 89. 
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 طريقة ادلالحظة  .1

 ادلالحظة ىي مراقبة وكتابة كما نقلت نور الزىرية، قال مارغونو

من  11ابلطريقة ادلنظ مة على األعراض اليت تظهر على ادلوضوع البحث.

 الحظة بدونادلادلباشرة و الحظة ادلنوعني ذنا حيث نوعها تنقسم ادلالحظة 

ادلالحظة  ابدلالحظة ادلباشرة، الباحث ويف ىذا البحث يستخدم 11باشرة.ادل

 12البحث.مبوضوع  حضة اليت تعمل عندما يكون ادلالحظادلباشرة ىي ادلال

مجع احلقائق بطريقة ادلالحظة ادلباشرة طريقة حتصيل احلقائق ابستخدام العني 

أما ادلالحظة  13لتلك ادلستلزمات.بدون نصر األدوات ادلعيارة األخرى 

عملية  يف مع ادلدرسني والتالميذ ادلالحظةكفهي   يف ىذا البحث ادلباشرة

تطبيق الطريقة االنتقائية وادلشكالت وحل ها يف تعليم القراءة اجلهرية يف 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2) الصف احلادي عشر

1 (MAN 1) .تولونج أجونج 

 

 

                                                           
10

Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan  Pendidikan: Teori-Aplikasi, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 173. 
11 Ibid,. h. 173. 
12

Ibid,. h. 173. 
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Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 154. 
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 طريقة ادلقابلة  .7

 ادلسائل شفواي تقدمي عدد من بطريقة ادلقابلة ىي أداة مجع احلقائق

كما نقل أ.د. سوجييونو، قال إيسًتبرغ أن ادلقابلة   14أيضا. شفواي هابليجي

قابلة ادلنظمة، و ادلنصف بقابلة ادلنظمة، ادلقابلة ادلتنقسم ثالثة أنواع ىي 

ابدلقابلة بنصف  الباحث ويف ىذا البحث، يستخدم 15نظمة.ادل بدون

 ،(indepth interview) ادلقابلة ادلعمقةنوع ىذه ادلقابلة من ابب  ادلنظمة.

ابلصراحة، أكثر حرية من ادلقابلة ادلنظمة. ىدفها لكشف ادلسللة  تنفيذىا

 درسني مع ادلزنتاج الباحث ادلقابلة  ابستفتاء على رأي ادلستجيب عن فكره.

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية وادلشكالت وحل ها يف تعليم عن  التالميذو 

يف ادلدرسة الثانوية  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  القراءة اجلهرية

 تولونج أجونج.  (MAN 1) 1اإلسالمية احلكومية 

 طريقة التوثيق .3

الت من الواثئق والكتب واجمل يقة البحث لطلب احلقائقىي طر 

 زنتاج الباحث احلقائق 16والرسائل وادلذكرات وغريىا من ادلواد ادلكتوبة.

تلك  أما دتكن للباحث أن زنصلها من ادلقابلة وادلالحظة. التوثيقية اليت
                                                           

14
Zuhriah, Metodologi Penelitian …, h. 179.  

15
Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 317. 

16
Arikunto, Prosedur Penelitian…, h. 274. 
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وادلشكالت طريقة االنتقائية التطبيق  تتعل ق بعمليةاحلقائق التوثيقية ىي 

 (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  القراءة اجلهريةمهارة يف تعليم  وحلها

تولونج أجونج كصور  (MAN 1) 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .هاتعليمختطيط عملية التعلم وغريىا ادلعلقة بعملية عملية التعليم و 

 طريقة حتليل احلقائق  .و 

راىارجو حتليل احلقائق ىو عمل اكما نقلت ويراتنا سوجاروين، قال مودجي

للتنظيم، الفرز، التجميع، الًتميز أو الوسم والتصنيف، حىت حتصل على النتيجة 

كما نقل دمحم، قال  17.مستجابةأو ادلسائل اليت تريد أن تكون  بناء على الًتكيز

فئة النمط و ال، تنظيمو إىل تابع احلقايقئق ىو عملية تنظيم تابط ون حتليل احلقا

 18ووصف وحدة األساسية.

ويف ىذ البحث، يستخدم الباحث حتليل احلقائق من طريقة حتليل احلقائق 

يربمان أن نشاطة قال ميلس وى .ييونولس وىيربمان كما توجد يف كتاب سوجمي

 19حىت إنتهاء النشاطة. اواستمرار  اتفاعليل احلقائق يف البحث الكيفي تعمل حتلي

 لي:مراحل كما ييستخدمو الباحث بثالثة فيل احلقائق حتل وأما

 
                                                           

17
Sujarweni, Metodologi Penelitian…, h. 33. 
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Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 221. 

19
Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 334-335. 
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 (Data Reduction)تنقيص احلقائق  .1

أن يكتبها دقيقة  ، فيلزم الباحثمن ادليدان كثرية عد هتا واحلقائق

  قائقعد ة احل كانت  كلماوتفصيلية. كما قيل، كل ما طال الباحث إىل ادليدان  

. ألنو زنتاج إىل القيام بو حتليل احلقائق بطريقة تفصيليةكثرية، صعبة و 

األساسي ة،  تلخيص، اختيار األمورالتنقيص احلقائق. تنقيص احلقائق يعين 

اليت ودنطها. ولذلك، احلقائق  هادلهم ة ومطلوب موضوعا تركيز على األمور

وتسهيل للباحث ألداء حتصيل احلقائق  اوضوحتصو ر أكثر اخنفضت س

ذلا مسوية   ،ار الباحث عن احلقائق احملصولة من ادليدانوىنا، سنت 20بعده.

 . ئل البحثالستجابة مسا كاحلقائق احملصولة من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق

 (Data Display)تقدمي احلقائق  .7

تقدمي احلقائق  بعد تنقيص احلقائق فاخلطوة الثانية ىي تقدمي احلقائق.

صولة للباحث من عملية حتليل احلقائق اليت قد احملعلومات ادلحتتوي على 

مجعت من قياس اإلختبار، اإلستفتاء، ونتيجة ادلالحظة )ما حدث أو 

عنو  اسطة احلواس  اخلمس( ونتيجة ادلقابلة )ما حتد ثاحلادثة ادللحوظة بو 

ربانمج الك  ات األخرى )حنو ما صدر من الواثئقوملادلع ادلخرب(، ووصف

                                                           
20

Ibid.,  h.  336. 
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عملية التعليم، الصورة، تسجيل الفيديو ونتيجة  ي، التخطيط، ختطيطالعمل

بحث الكيفي، تقدمي احلقائق يستطيع أن يعمل بشكل اليف  21اإلستفتاء(.

، العالقات بني (bagan)، الرسوم احلقائق (uraian singkat)اخلالصة 

وما شابو ذلك.  (flowchart)، فلوكارت  (hubungan antar kategori)الفئات

يف  يف الغالب تقدمي احلقايقأبن ىذا األمر، صر ح ميلس وىيربمان يف 

.(naratif)وصف القصصي  لبحث الكيفي يعين نصوص ابال
22

ىنا، الباحث  

سنتارىا من قبل ويصفها  إىل و  ،يقتدم احلقائق من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق

.        وصف القصلالنصوص اب  صي 

 (Conclusion Drawing/Verivication)استنتاج احلقائق  .3

. ستنتاج وإثباتا واخلطوة الثالثة يف حتليل احلقائق الكيفي ىي

وجد احلجج القوي ة ادلوف قة على اإلستنتاج األو ل مبدئي ، وسيتغري  إذا ال ت

وف ق ابحلجج مرحلة مجع احلقائق القادمة. بل عكسو، إذا اإلستنتاج األو ل م

رجع الباحث إىل ادليدان يعندما   (konsisten)وادلتناسقة  (valid)الصحيحة 

  23.(kredibel)ليجمع احلقائق فاإلستنتاج مصد قي  

                                                           
21

Wahidmurni, “Memaparkan Data dan Temuan Penelitian”, dalam  

http://repository.uin-malang.ac.id,  diakses 12 Desember 2017,  h. 1. 
22

Sugiyono, Metode Penelitian….,  h. 339. 
23

Ibid,. h. 343. 
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 24:تظهر إىل ىذه الصورةف ميلس وىيربمانأما عملية حتليل احلقائق عند 

 

 

 

 

 3.1 الصورة

 تفتيش صحة احلقائق .ز 

، يستخدم الباحث ثالثة طرق كما وألجل تفتيش صحة احلقائق اجملموعة

 لي:ي

 تطويل البحث .1

الباحث يف البحث الكيفي ىو أداة البحث نفسو. إشًتاك الباحث 

شًتاك اليعمل يف وقت خمتصر فقط بل يعني  كثريا يف مجع احلقائق. ذلك اإل

تطويل البحث ىو حضور زنتاج إىل تطويل اإلشًتاك يف خلفية البحث. 

  25الباحث يف مكان البحث حىت يتحق ق ملل مجع احلقائق.

                                                           
24

Ibid,. h. 335. 
25

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

Rosdakarya, 2013), h. 327.  

 تقدمي احلقائق مجع احلقائق

 تنقيص احلقائق
 استنتاج احلقائق
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 دلثابرةترقية ا .7

دق ة ومت صلة. هبذه الطريقة فحق   ترقية ادلثابرة ىي تعمل ادلالحظة

بًتقية  26احلقائق وترتيب احلوادث تستطيع أن تسج ل هبا قطعي ا ومنظ ما.

ادلثابرة، فيستطيع الباحث أن يتحق ق مر ة أخرى ىل احلقائق ادلوجودة خطيئة 

لباحث أن يعطي وصف احلقائق بدق ة . فضال عن ترقية ادلثابرة، شنكن اأم ال

 27ما ادلالحظ. ومنظ مة عن

 (Triangulasi)طريقة التثليث  .3

. وألجل تفتيش صحة احلقائق، يستخدم الباحث بتفتيش التثليث

ىو تفتيش احلقائق عن عد ة ادلصادر بعد ة  يف تفتيش ادلصداقية التثليث

فلذلك، كان تثليث ادلصدر وتثليث طريقة مجع  .الطرائق وبعد ة األوقات

 .تخدم الباحث بتفتيش تثليث ادلصدروىنا، يس 28احلقائق وتثليث الوقت.

تثليث ادلصدر ىو يقارن ادلعلومات احملصولة من خالل ادلصادر ادلختلة. 

ارن ما حتدث عنو عموميا مبا ، يقمثال، يقارن النتيجة من ادلالحظة ابدلقابلة

 29ودة.نتيجة من ادلقابلة ابلواثئق ادلوجحتدث عنو شخصيا، ويقارن ال

                                                           
26

Sugiyono, Metode Penelitian…, h.  368.  
27

Ibid,. h. 368. 
28

Ibid., h. 369. 
29

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2014), h. 219.  
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 خطوات البحث .ح 

 من ادلراحل ىي:تكو ن فوأم ا خطوات البحث يف ىذا البحث الكيفي 

 مرحلة قبل ادليدان  .1

 ينظ م الباحث تصميم البحث.  أ(   

 سنتار الباحث ادليدان. ب( 

 يهتم  الباحث بتصريح البحث.    ج(

 يستعلم الباحث عن ادليدان ويقد ر ادليدان.  د( 

 سنتار الباحث ادلخرب وينتفعو.   ه(

 يستعد  الباحث أداوات البحث.    و(

 الباحث أخالق البحث يف ادليدان.يستعد      ز(

 مرحلة ادليدان    .7

 أ(   يفهم الباحث ويدخل ادليدان. 

 ب(  رنمع الباحث احلقائق.

 مرحلة حتليل احلقائق  .3

 أ(   تنقيص احلقائق. 

 ب(  تقدمي احلقائق.
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 ج(   إستنتاج احلقائق.

  30د(    اخلالصة.

 

                                                           
30

Sujarweni, Metodologi Penelitian…, h. 30. 


