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 الباب الثالث 
 البحث  منهج

 مدخل ونوع البحث -أ
مدخلالبحث .1

أيحبثكيفيّـابّـقهذاالبحثحبثاــيط.(field research)هذاحبثميداين
كيفيالبحثال.،وتشرحنتـــيـــجتهاالكلمةالحظةومقابــلةوتوثــيقةمرزالبياانتحت

املـــكتشفهو البحث ونوع وحسبا رقما.الحيرزكّمّيا أو البحثإحصاء مبدأ
استطالععاما؛يشملإعالمعنظواهرتقّصا،وأهدافهعيّــنــةالبحثيفهمكيفيال

البحث.و املـــجموعاناالبيتليــسالبحث،جمتمعالبحثوموقع أرقاماولكنةت
 82.الصورةكلمةأومجلة

 نوعالبحث .2
مالحظةطبيــعيــةأتنوغرافيـاودراسةوثيــقةومنها؛ لهمـتنوعنوعكيفيالبحثال

.ويطــبّـقنوعالبحثحالةواستطالعوظواهرودراسةاتريخودراسةومقابلةمركزيــة
 املـــتوســطةاإلســالميــة8درســةاإلرشــادتنجارانمبليشرحتعليـــمصـرفالةالدراسةاحل

اليترّكزتحتفيــظالــقـرآن.مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
امننظاممقيّــدعلىأساسمجعالبياانتاستطالعتقصّهيالةالدراسةاحل

اليتتعرفهويّةأوعيّــنــةالدراسةحلالةاستقصاءاالةوّرطتالدراسةاحلالواسعات.
األمهيــةأنفهمالدراسة.املـــحدودةأواملـــفصولةلبحثالوقتواملـــوقعوحدودالبدنـيّ

وعرّفتالدراسة.ـــجموعةالدراســة،املشخص،برانمج،عمليـــة،مدرســة،فصلالةاحل

 
82 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 4 
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البياانتمثلواضحاالةاحل تقّصاابستعمالمناهجأسلوبمجع الباحث ويبحث
 83مـقــابلةومالحظةاملـــيدانوتوثيــقة.

حيثالباحثيفعلاالستطالعبرانجمانوعمنأنواعالبحثالةوالدراسةاحل
اقرتنتبزمنالة،والدراسةاحلأوأكثرتقّصاوحدواثوعمليـــةونشاطاعلىشخص

علىإجراءاتأسلوبمجعويفعلالباحثأسلوبمجعالبياانتابلتفصيــلونشاط.
84البياانتابستمرار.

 
 تصميــم البحث  -ب

البحث تصميــم حالووصفيّــا.يطــبّــق يبحث الوصفّيهو تصميــمحبث
حادثــةالفصليفهذاالزمن.وهوتعلموعيّــنــةونظامالتــفكيــرأوجمموعالشخص

فيهامشــ املـــجتمعوأحواله وتــفكيــروعمليـــاتجدونشاطاتوعالقةكل مواقف
عيّــة،كلالواقاكليفهذاالزمنأواملـــشــاوهوتركيــزعلىحّلاملـــشــأتثيــرالظواهر.و

وضع استطالع عــوامــلوفيه وبني عــامل بني العالقة ونظر عــامل أو الظواهر
ملةأعطيتأوأشرفتعلىالبحثوماامتحانالفرضيــةكمااألخرى،وفيهمامعا

85.ةييوجدحبثالتجرب


 ذايت وموضوع البحث  -ج
 ذايتالبحث .1

العامةوهلمةــذايتهذاالبحثالعلميطالبمنمتخرجياملـــدرسةاإلبتدائي
و والتاسع والثامن السابع الصف يف الكري القـرآن من أجزاء ثالثة معلموحفظ

  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانسننييف5الصرفالذييعلم

 
83 Muh. Fitrah, S.Pd, M.Pd & Dr. Luthfiyah, M.Ag, Metodologi Penelitian; Penelitian 

Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017) hlm. 37 
84 Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo, Zifatama Publishing, 2015) hlm. 34 
85 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 54-55 
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ـــمومشاكل،والبياانتاملـــأخوذةعمليـــةالتعليمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة
تعلـيمعلمالصرف)أيتصريفاألفعاليفكتابالتصريفمناجمللداألولوالثاين

والثالثوقاعدةاإلعاللواإلبدالواإلدغام(.
 موضوعالبحث .2

الصرف علم تعليم مشاكل هو العلمي البحث هذا تصريفموضوع أي
يف والثالث والثاين األول اجمللد من التصريف يفكتاب اإلرشــاداألفعال مدرســة

.مبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــة املـــتوســطةاإلســالميــة8تنجاران


 موقع البحث  -د
مبعهد  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانكانموقعالبحثيف

دائرة3وهيتقعيفشارعمسلمجممعسعادةاجلــنــوبــيــةبكةمراتبوراكـاليــمــنتان
.القريةسوجنايابرينجمراتبورامنطقةبنجركاليمنتاناجلنوبية


 البياانت ومصادرها -ه

 البياانت -1
ثانوية.ئيسيةوالبياانتالالرالبياانتومهانيانتقسملبيااكانت

ئيسيةهي:والبياانتالر (أ
وعناصر (1 الصرف علم يفتعليم تنجارانه اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 .اجلــنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان اإلســالميــة
ام (2 علم تعليم يفشاكل تنجارانلصرف اإلرشــاد املـــتوســطة8مدرســة

 .اجلــنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان اإلســالميــة
 نويةالبياانتالثا (ب
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عنت (1 العام البنبذةصوير تنجارانيفحثمكان اإلرشــاد 8مدرســة
 .اجلــنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان املـــتوســطةاإلســالميــة

8مدرســةاإلرشــادتنجارانبيفميواملوظفيوالطالاملعلاانتعددبي (2
 .اجلــنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان املـــتوســطةاإلســالميــة

يف (3 والطالب واملوظفني املعلمني تنجارانأحوال اإلرشــاد 8مدرســة
 .اجلــنــوبــيــةمبعهدبكةمراتبوراكـاليــمــنتان املـــتوســطةاإلســالميــة

مبعهد  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانجهزةيفأحوالاأل (4
 .اجلــنــوبــيــةبكةمراتبوراكـاليــمــنتان

 مصادرالبياانت -2
ثهي؛بحالانتيفهذااكانتمصادرالبي

مبعهد  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانئيساجمليبهور (1
 .اجلــنــوبــيــةبكةمراتبوراكـاليــمــنتان

يفسعثامنوالتاالسابعوالالطالبيفالصفخربونهممعلموالصرفوامل (2
تنجاران اإلرشــاد اإلســالميــة8مدرســة مراتبورا  املـــتوســطة بكة مبعهد

 .اجلــنــوبــيــةكـاليــمــنتان
 ثيق.تواملقابالتوالتواحظاثئقمناملالأيالوثيقةالو (3


 أساليب مجع البياانت -و

 مقابــلة .1
واملـــقابــلةتعــامــلبنيبــلةهينوعمنأنواعأساليبمجعبياانتالبحث،املـــقا

،وأهدافاملـــقابــلةهيإحرازاإلعالمبسؤالأيمقابلمقابلوبنيمصدراإلعالم
البحثابحثاستعملمقابــلةمنتظمةأيوجوابمباشرةإىلمقابل. يفهذا

لـــاملسؤالال إبتداء مقابــلة قبل مستعدة عنزحرتعروض الـصـرف املعلم بياانت
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تعليـــم وعلمكيف وعلمتعليـــمكلمشاالـصـرف عنـــاملالـصـرف بطالب قابــلة
.)أيتصريفاألفعال(استجابةوصعوبةتعلمالـصـرف

 مالحظة .2
هببطميداينيهدفاملـــالحظةهينوعمنأنواعأساليبمجعبياانتالبحث

تصويرمااملـــيداينتفعلمراقبةوهيمراقبةموقعوغرفةونشاطوحادثةوغريها.
رغمأنهذاحىتالباحثحديدالبصريفحادثةومجيعحركاتهوعمليـــةاملـــضبوط

كثــريالنسيــانوسهلمـــتأثّرالرغباتواإلحنرافماالشيءصعوبةألنالشخص
أيالباحثتوّرطعلىااستعملمالحظةتوّرطويفهذاالبحثابحث86جيد.
والبياانت.التعليميعنــيابحثامااشرتكعمليـــةالبياانتلكنتوّرطاسليبّمجع

ل.ةتعليمعلمالصرفيفالفصاملأخوذةعملي
 توثيــقة .3

هي أوالتوثيــقة والصورة الكتابة بشكل وهي اليتمضى، احلادثة ملحوظة
الشخص. أنواع87رائعة نوعمن البحثفهي وإتـمام البياانتالجرتاح مصدر

التعليـــموغريها.نشاطبشكلصورة


 أسلوب حتليل البياانت  -ز
املـــتنوع املـــصدر املـــتوافرةمن البياانت البياانتهوطالعكل أسلوبحتليل

ورمسّييعنــيمقابــلةومالحظة ووثــيــقةخصوصّي املـــيداين تكتبعلىملحوظة
ووغريها.وصورة البياانت وأتليــف البياانت تنقيــص وتفسيــروبعده التبويــب

ويفهذاالبحثثالثةحتليالتالبياانتمنها؛88البياانت.

 
86 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Sleman: Literasi Media 

Publishing, 2015) hlm. 77  
87 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 2013) 

hlm. 240 
88 Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodik, M.A, Dasar Metodologi Penelitian 

(Sleman: Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 122 
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 تنقيــصالبياانت .1
سديــدةختيــارالبياانتالتنقيــصالبياانتهيتراكمتالبياانتمثصنعتهاال

املـــشكلةواإلاهل نكشافوإجابةسؤالمعنــىوتركيـــزالبياانتاالجتاهةملـــتكسر
نتـــيـــجة،البحث املـــكتشفاتمثبّسطهاوألّفهاانتظاماوشرحشيءاألمهيــةعن

وبياانتسديــدمبـــشكلةالبحثالتنقيــص،يفتنقيــصالبياانتاكتشافومعنــاه.
بعبارةأخرىتنقيــصالبياانتمستعملالتحليللةالبحثمنبوذ.ماالعالقةمبـــشك

غيــرمهمةومجعالبياانتحىتيسّهلالباحثوالشحذوالتبويــبوالتوجيهواإلخراج
استنتج.

 تقديــمالبياانت .2
تقديــمالبياانتهيكتابةأوكلمةوصورةوخطوطبيانّيةورسمبيايّن،أهدافها
مجعاإلعالمحىتيصّورأحوالالواقع.فيهابحثماصعوبةتوكيــلاإلعالممجيعا

صنع فالباحث البحث، نتـــيـــجة من تقسيما بيانّيةأو وخطوط وقالب تصويــر
البياان أو اإلعالم توكيــل وت.ليسّهل البياانت أتقن خالصةفالباحث غرق ال

يفعلهذاألنالبياانتاملـــنتثةوماالتأليفجيداحىتيؤثرالباحثاإلعالماملـــمّل.
أن بد وال الّصّحة. عن وعار واالنقسام التحّيز اخلالصة ومأخوذ غافال إقداما

علىحتليلالبياانت.البياانتقّدمت
 ج(ــتــنــتــاإلثبات)أييس .3

اإلثبات)أييســتــنــتــج(مادامتعمليــةالبحثحدواثمثلعمليـــةتنقيــص
عدهاســتــنــتــاجاملـــؤّقتوبعدمجعالبياانتبالبياانت،وبعدمجعالبياانتكفايةف

89كاملةفاملـــأخوذاســتــنــتــاجاآلخر.
  

 
89 Dr. Fitri Nur Mahmudah, M.Pd., Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen 

Pendidikan Berbantuan Software Atlas.ti 8 (Yogyakarta: UAD Press, 2021) hlm. 10-11 


