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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 نوع و مدخل البحث .أ 
هذا البحث هو البحث ادليداين، وهو البحث الذي قام الباحث مباشرة إىل  نوع

بنجر"  4" ة العالية ادلنهج الديينسادلدر  يف قدرة قراءة كتب تراثادليدان دلعرفة عن 
ا ُيشار . (kualitatif) النوعيأما ادلدخل هذا البحث هو ادلدخل  اإلسالمية احلكومية.

النوعي وفًقا ابسم "التحقيق الطبيعي".  البحثإىل  (Lincoln dan guba)واب قلنكولن و 
، أي مجع البياانت تتم يف بيئة طبيعية إىل أن طريقة مراقبة و البحثيرجع استخدام هذا 

 1ادلبحث.دون التالعب ابدلوضوع قيد 
قذذدرة قذذراءة  شذكل بيذذاانت وةذذتية تتعلذذق ب علذذ البحذذث  اهذذذ لباحذذثقدم اسذذي لذذل 

دلدرسذذذة العاليذذذة اب قذذذدر مادلثبطذذذة يف  العوامذذذل الداعوذذذة و و اتلبذذذالذذذدل الط رتاثالذذذكتذذذب 
 .بنجر" اإلسالمية احلكومية 4" ينالدي ادلنهج

 البحث وذايت موضوع .ب 
 :  هدفان هو و موضوع البحث هو اذلدف من هذا البحث

عشذر يف ادلدرسذة العاليذة  الصذ  احلاديذة اتلبذاطقدرة قراءة كتب تراث لذدل  .1
 بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4" ادلنهج الديين

الصذذ  احلاديذذة  اتلبذذاطعلذذ  قذذدرة قذذراءة كتذذب الذذرتاث لذذدل  العوامذذل ادلذذ  رة .7
 بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4" ادلدرسة العالية ادلنهج الديين يفعشر 
 4" عاليذة ادلذنهج الذديينادلدرسذة ال يفالصذ  احلاديذة عشذر  اتلباط هو ذايت البحث

 .رتاثكتب الالذين يدرسون   وميةبنجر" اإلسالمية احلك

                                                           
1
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 البياانت و مصادرها .ج 
 البياانت .1

اانت األساسذذذذية والبيذذذذاانت البيذذذذمهذذذذا ، البيذذذذاانت يف هذذذذذا البحذذذذث هذذذذي نوعذذذذان
 ثانوية.ال

 ة:األساسيالبياانت  (أ 
و القواعذذذد النحذذذو و  القذذذراءة الكتذذذب الذذذرتاث قذذذدرةالبيذذذاانت عذذذن  (1

ادلدرسذذة العاليذذة  يفالصذذ  احلاديذذة عشذذر  اتلبذذاطلذذدل  الصذذرف
 .بنجر" اإلسالمية احلكومية 4" ادلنهج الديين

قذذذذدرة  علذذذذ  الداخليذذذذة و اخلارجيذذذذة العوامذذذذل ادلذذذذ  رةالبيذذذذاانت عذذذذن  (7
 يفالصذذذ  احلاديذذذة عشذذذر  اتلبذذذاطالقذذذراءة الكتذذذب الذذذرتاث لذذذدل 
 بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4" ادلدرسة العالية ادلنهج الديين

 ثانوية:الالبياانت  (ب 
بنجذذذذذذر"  4" مذذذذذذن ادلدرسذذذذذذة العاليذذذذذذة ادلذذذذذذنهج الذذذذذذديين ةذذذذذذورة عامذذذذذذة (1

 اإلسالمية احلكومية.
بنجذر" اإلسذالمية  4ادلدرسة العاليذة " الرسالة واألهداف الرؤية و (7

  احلكومية.
 بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4ادلدرسة العالية "بياانت رؤساء  (3
بنجذر"  4ادلدرسة العاليذة "عدد ادلدرسني، ادلوظتني و ادلربيني يف  (4

 اإلسالمية احلكومية.
بنجذذذذذذذذذر" اإلسذذذذذذذذذالمية  4ادلدرسذذذذذذذذذة العاليذذذذذذذذذة "عذذذذذذذذذدد الطذذذذذذذذذالب يف  (5

 احلكومية.
 بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4ادلدرسة العالية "أحوال ادلرافق يف  (6
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 در البياانتامص .2
 البياانت يف هذا البحث تكون عل   ال ة مصادر : درامص
ادلدرسذذة العاليذذة ادلذذنهج  يفالصذذ  احلاديذذة عشذذر  اتلبذذاطن، أي و ادلخذذ   (أ 

 .بنجر" اإلسالمية احلكومية 4" الديين
ميكذذذذن أن تذذذذوفر أو مصذذذذورة التو يذذذذق، وهذذذذو عبذذذذارة عذذذذن بيذذذذاانت مكتوبذذذذة  (ب 

 ميكن ت يرها. معلومات ذات ةلة ابدلشكلة و
 البياانت مجع أساليب .د 

تكون ادل ل  عل   ال ة تقنيذة  البحث ذاه يف البياانت وعجل ستخدمةدلا األساليب
 : هيو 

 .حالظةةامل .1
النذذذوعي عذذذن ادلالحالذذذة. ادلالحالذذذة هذذذي تقنيذذذة جلوذذذع البحذذذث ال ميكذذذن فصذذذل 

البيذذذاانت يذذذتم إجراؤهذذذا مذذذن خذذذالل ادلالحالذذذة، مصذذذحوبة  الحالذذذات حذذذول حالذذذة أو 
للقذدرة القذذراءة  للوراقبذة ادلباشذذرة ا األسذذلوبهذذسذلوك الكذذاان ادلسذتهدف. تسذذتخدم 

 بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4" ادلدرسة العالية ادلنهج الديين يفالكتب الرتاث 
 املقابلة .2

عوليذذذذة بذذذذني شخصذذذذني أو  و ةاإلجابذذذذة شذذذذتهي مباشذذذذر  و سذذذذ الال هذذذذوادلقابلذذذذة 
األخذرل الذمي ميكذن االستواع إىل ادلعلومات  أكثر، ويتم تنتيذ العولية وجها لوجه و

 أن تدعم البحث.
 يقذال أاذا أسذلوب أن حذمي نو كذي النذوعي، حبذث يف كثذرة ادلقابلذةم تسذتخد

 اادلقابلذة توجيهيذة يسذتخدم و ال يرتتذب ال النذوعي حبذث الرايسذية. يف البينذات مجذع
 7.متصلة
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 .توثيقال .3
أبحذداث مرتبطذة أو مذا يتعلذق ابحلاد ذة أدليذل التو يق هو عولية اجتوذاع علذ  

أو أنشذذطة معينذذة. ميكذذن أن يكذذون سذذجالً أو مسذذتنًدا مكتذذواًب، مثذذل أرشذذي  قاعذذدة 
 اآلاثر ادلتعلقة حبدث ما. الصور ادلسجلة و ادلراسالت و البياانت و

 اإلختبار .4
لطذذذالب مذذذن ل قذذذراءةال ةللحصذذذول علذذذ  بيذذذاانت عذذذن مهذذذار  اإلختبذذذار يسذذذتخدم

 و فهم ادلقروؤ عن كتب الرتاث ادلستخدم. حيث قواعد النحوية
 تصميم القياسيات. .ه 

و دلعرفذذة درجذذة اسذذتخدم الباحذذث تصذذويم القياسذذيات لتسذذهيل عذذن احلذذدود االختبذذار 
قذذذدرة قذذذراءة الطالبذذذات. يف قيذذذادة اإلختبذذذار قذذذام الباحذذذث ابلذذذن  مذذذن كتذذذاب فقذذذه "كتايذذذة 
األخيذذار". و درجذذة قذذدرة الطالبذذات علذذ  قذذراءة كتذذاب "كتايذذة األخيذذار" ينقسذذم إىل أربعذذة 

 كوا التلية :أو النتااج  الدرجات 
األخيذذذذار"   ع الطالبذذذذة أن تقذذذذرأ الذذذذن  ادلعذذذذني مذذذذن كتذذذذاب "كتايذذذذة يإذا تسذذذذتط .1

ع أن تذذرجم و تتهذذم ادلقصذذود الذذن ، و تعذذرف قواعذذد  ويتذذه فحصذذل  يتسذذتط
 (.133-86درجة جيد جدا و ابلنتيجة )الطالبة عل  

ع الطالبذذذذة أن تقذذذذرأ الذذذذن  ادلعذذذذني مذذذذن كتذذذذاب "كتايذذذذة األخيذذذذار"   يإذا تسذذذذتط .7
جيذذد  فحصذل  الطالبذة علذ  درجذة أن تذرجم و تتهذم ادلقصذود الذن  عيتسذتط
 (.85-75جة )و ابلنتي

ع الطالبذذذذة أن تقذذذذرأ الذذذذن  ادلعذذذذني مذذذذن كتذذذذاب "كتايذذذذة األخيذذذذار"   يإذا تسذذذذتط .3
-65متوسذذطة و ابلنتيجذذة ) فحصذذل  الطالبذذة علذذ  درجذذة أن تذذرجم عيتسذذتط
74). 

ع الطالبة أن تقذرأ الذن  ادلعذني مذن كتذاب "كتايذة األخيذار" يإذا تستط .4
 (.64-55ضعي  و ابلنتيجة ) فحصل  الطالبة عل  درجة
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 الرموز لتحليل نتااج إختبار الطالبات عن قدرة قراءة كتب الرتاث. (أ 
  

 
MEAN =   

 : اجملووعة اإلمجالية النتااج الطالبات   
N   :عدد الطالبات 
 معايري كتاءة قراءة كتب الرتاث للطالبات  (ب 

 القواعد إعراب اجلولة 75
 تشكيل احلركة 13
 طالقة 5
 عدد 43

 الرتمجة سياق 15
 مجلة 13
 حرفية 5
 عدد 33

 فهم ادلقروؤ فقرة 73

 مجلة 13
 عدد 33

 عدد كل النتيجة 133

 البياانت حتليل أساليب .و 
إىل  البيذذذاانت النووذجيذذذة حتليذذذل، اختذذذار ادل لذذذ  اسذذذتخدام تقنيذذذات بحذذذثيف هذذذذل ال
 حتليذليف  لذ   ذالث خطذواتالذذي يتمذون ع (Miles dan Hubberman)ميلس و ه مذان 

 هي: البياانت
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 (Data Reflection) البياانت تنقيض .1
الرتكيذذع علذذ   ية واسذذسالتلخذذي  واختيذذار األشذذياء األ هذذو البيذذاانت تنقذذي 

 إزالذذة األشذذياء لذذري المذذرورية. األمنذذاو و البحذذث عذذن السذذوات و األشذذياء ادلهوذذة و
لذ  القيذام ، وتسذهل علذ  ادل  أوضذ   تكذون، فإن البياانت الذمي   تقليصذها وابلتايل

 .مجع البياانت، والبحث عنها عيد من 
 (Data Display) البياانت عرض .2

وعالقذذذات بذذذني  ،عذذذرل البيذذذاانت يف شذذذكل أوةذذذاف مذذذوجعة، و ططذذذاتأي 
لتقذذد   ةسذذتخدممالطريقذذة  أكثذذر .شذذبه ذالذذ  ططذذات انسذذيابية، ومذذا  ، وألقسذذاما

مذذذذن خذذذذالل عذذذذرل البيذذذذاانت،  البيذذذذاانت يف البحذذذذث النذذذذوعي هذذذذي الذذذذن  السذذذذردي.
 عل  ما هو متهوم. استناداتصويم العول التايل  فهم ما حدث وأسهل سيكون 

 (Conclution & verification) االستنتاج والتحقق .3
تاجات من نتااج البحث، يدرس ادل ل  بياانت استن بعد استخالص ادل ل 

من  تل  األطراف النالر يف  البحث ويعيد فهوها. بعد ذل  طلب  الباحث
البياانت المي   احلصول عليها يف ادليدان حبيث كان من ادلأمول أن االستنتاجات 

 3.اةيالته  سئلة البحث المي م األصول عليها ميكن أن جتيب عل  المي   احل

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 

16 (Bandung: Alfabeta, 2013). H. 338 


