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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

 منهجية البحث .أ

ز  ِّ
 
ام بمنهج البحث الكيفي. منهج البحث الكيفي هو البحث الذي يرك

َ
هذا البحث ُيق

ْقَرائية و التحليل عن عالقة بين الظواهر املالحظة  على التحليل في عملية اإلستنتاجية و اإلستِّ

مية.
ْ
ل  47باملنطق العِّ

 الكيفي له معالم كما يلي:منهج البحث 

 إلى املصدر األصلي  و  .1
ً
ُيقام في حالة العلمية )مضآده هو التجريبية(، مباشرة

 الباحث هو أداة الرئيسية.

منهج البحث الكيفي له صفة و هي الوصفي. البيانات املجموعة هي الكلمات أو  .2

 الصور، و اليركز على الرقم. 

تاج.منهج البحث الكيفي يركز على العملية  .3 ِّ
 و ال على الن 

ل البيانات باإلستقراء  .4 ِّ
 
 منهج البحث الكيفي ُيحل

 48منهج البحث الكيفي يركز على املعنى .5

 

                                                           
47 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 81 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 21 
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 أدوات البحث .ب

َدمة في جمع البيانات.
ْ
ْستخ

ُ
في البحث، الباحث هو اآللة  49أدوات البحث هي اآللة امل

 50الرئيسية في جمع البيانات. اإلنسان هو اآللة املناسبة في فهم العالقة بين الحقائق الواقعة.

اسة و مسجل الصوت و آلة التصوير و الهاتف بأدوات اسوى ذالك،  ر 
ُ
ستخدم الباحث الك

 البحث.

 

 طريقة جمع البيانات .ج

و طريقة جمع  51املستخدمة في جمع البيانات.طريقة جمع البيانات هي الكيفية 

 البيانات املستخدمة في هذا البحث هي املالحظة و املقابلة و التوثيق.

 املقابلة .1

املقابلة هي أحد طريقة لجمع البيانات بإلقاء األسئلة إلى املجيب و كتابة إجابته 

دة إلى  و نوع املقابلة املستخدمة في هذا البحث هي املقابلة  52أو بالتسجيل. غير ُمَحدَّ

طالب الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا مرحلة سنة 

 . و املقابلة التفصيلية  Google Form ب  2018

م أسئلة املقابلة  ِّ
ا، و الباحث ال يصم  املقابلة غير محددة هي املقابلة اإلختياريًّ

 في جمع البيانات. البا
ً
ا أو كامال حث يستخدم خطة العآمة عن املشكلة املناسبة نظاميًّ

 البيانات التي سيحصلها، و ذالك 
ْ
ببحثه. في املقابلة غير محددة، الباحث لم يعرف

                                                           
49 Mahmud, op. cit., hlm. 165 
50 Mahmud, op., cit., hlm. 90 
51 Mahmud, op., cit., hlm. 165 
52 Mahmud, op., cit., hlm. 173 
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بمعنى أن  الباحث سيستمع كثيًرا إلى ما ألقاه املجيب. من خالل تحليل إجابة املجيب، 

 53سيقوم الباحث بسؤال اآلخر املناسبة باملوضوع.

 التوثيق .2

التوثيق هو أحد طريقة جمع البيانات غير مباشرة إلى الفرد املبحوث، بْل من 

َمها أحٌد أو  ي باملقررات التي َصمَّ خالل الورقات. الورقة هي الكتابات املكتوبة تْحتوِّ

 ألْجل إختبار الشيئ و يكون مصادَر البيانات و الدليل و األخبار العلمية و 
ٌ
مؤسسة

 54ملناسبة بالبحث.لتوسيع العلم عن األمور ا

لطالب  العربية بهذه الطريقة، َجَمع الباحث البيانات عن نتائج تعليم مهارة قراءة

قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا املستوى األول بفي الجامعة 

. و َيْرجو الباحث أن يكون تلك البياناُت مصدًرا لهذا 2018/2019 الدراسية نةللس

 البحث.

 

 ة تحليل البياناتطريق .د

تحليل البيانات هو عملية تركيب البيانات إلى تخطيط و أقسام حتى يوجد املوضوع 

و طريقة تحليل البيانات املستخدمة في هذا البحث هي طريقة تحليل   55كما في البيانات.

ور الشاملة عن مشكلة البحث.  الوصفي الكيفي و هي تحليل و ابتكار الصُّ

                                                           
53 Sugiyono, op., cit., hlm. 198 
54 Mahmud, op., cit., hlm. 183 
55 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003) 
hlm. 103 
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ل بطريقة تحليل الوصفي الكيفي. الحظ الباحث  
 
َحل

ُ
م و ت سِّ

َ
ْنق
ُ
البيانات املجموعة ت

 البيانات املجموعة من املقابلة و التوثيق بشرٍح حكايٍة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


