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 الفصل الثالث

 البحثمنهجية 

 مدخل البحث ونوعو .أ
اؼبنهج قخيت دبعٌت السة  الغالب  عمى ؾبةنع  قن الظناىة الكوةق  أك 
السمنكي ... كقخكى دبعٌت الطةقق أك الطةقد  احملددة الىت كصل اإلنساف قن ندط  

اؼبديل كاف ىذا البحث قن البحث الويكي أك الننعي  أقا  1إىل ندط  أيةل.
(Qualitativeىن األسمنب اليت ) بشول أساس عمى الومةات  انعقةد قيه

كالعبارات يف صبي  عةميات البحث: صب  اؼبادة العمةي  كربميمها كعةض نقائج 
الذم قن أىم ظباكو أنو أف البحث الويكي ىن  Lexy Moleongكقدنؿ  2البحث.

أقا قن حيث ننعو قهذا   ّال ققناكؿ بياناكو عن طةقد  قعاعب  رقةي  إحصاني .
 . كالبالةغي لقحميمي النحنمالبحث قن ننع البحث ا

 بيانات البحث ومصادرىا .ب
 .ْالبيانات الويكي بالومةات كالشةحات بل يف الةسال  الدصَتة تاعقرب 

. القخيَت قيها كددًن قا حدوإف البيانات ىذا البحث ىي اآلقات الدةآني  الىت 
عمى  قسقن سنرة  ّٖ-ُالدةأف الوةًن  اآلق   ت قهنكأقا قصدر ىذه البيانا

 كجو القحدقد. 
 دوات جمع البياناتأ .ج

م الباحث نكسو.  أدكات البشةق  ألٌقا يف صب  البيانات ققسقخدـ ىذا البحث اأ
 كةا قاؿ سنةغييننن: 
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Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri.
1     

 
 طريقة جمع البيانات .د

ك أٌقا اؼبنهج الويكي ىن الذم صب  البيانات بنصنص اؼبوقنب  أك
طةقد  صب  البيانات قسةاف: إندسةت  كقن ناحي  قصادر اؼبناد ِاؼبصنرة.

. قخٌقا (Sumber Sekunder)الثاننق  ك  (Sumber Primer)اؼبصادر األساسٌي  
 قهي قصادر البيانات الىت كردت إىل (Sumber Primer)اؼبصادر األساسٌي  

قهي قصادر البيانات الىت كردت إىل  الثاننق الباحث قباشةة. كأٌقا اؼبصادر 
سقخدـ الباحث قمذل  ق ّالباحث ةغَت قباشةة أم بالشخص األية أك بالنثيد .

بحث قهي طةقد  النثائق. كةا ا طةقد  صب  البيانات يف ىذه الأقٌ  بطةقد  النثائق.
 .قاؿ سنىارسيةي أرم كننطا:

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
4
 

ىي حبث الباحث يف الوقاب  قنها الوقب كآّالت  يف عةمٌي  طةقد  النثائقك 
. أم قدةأ الباحث ذل  كالناثائق كالنظائم كالوقاب  اإلجقةاعٌي  كالينقٌي  كقا إىل

يف كددًن قا عدة قةة ليسقخةج قنها البيانات  قسأف قدةأ الباحث سنرة كىي 
مث قدسم كم  البيانات كقصقكها حسب الننع اؼبةاد   هاقي دالذم قة  حدو القخيَت

كقن مث ذل ، قسقخدـ الباحث  .قنائد ربميمها ليونف ىناؾ بيانات عن كل قن 
ىا صب  البيانات . ىي الدراس  كدصد(Library Research)طةقد  قوقبٌي  
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 .582، ص: مناهج البحث فً العلوم النفسٌة والتربوٌةبو عالم, أحمود رجاء م  2
3
 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm: 225. 
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كاأليبار دبساعدة اؼبناد اؼبنجندة يف اؼبوقب  قثل اؼبعجم كالوقب كآّاٌلت 
  .ُكاؽبناقش كةغَت ذل 

 طريقة  تحليل البيانات .ه
 ميل البيانات الىت ُت صبعها قيقب  الباحث الطةقد  القالي :أقا ىف رب 
ربدقد البيانات: كىنا ىبقار الباحث قن البيانات عن األقات الىت قيها قا قدـ  .1

 حدو القخيَت.
كصنيف البيانات: ىنا قصنف الباحث البيانات عن ننع  قا قدـ حدو القخيَت  .2

 لبحث.ايف سنرة قس حسب النداط ىف أسئم  
قها: ىنا قعةض الباحث البيانات عن ننع كقناقشعةض البيانات كربميمها  .3

 يف سنرة قس )الىت ُت ربدقدىا ككصنيكها( مث كددًن قا حدو القخيَت
كىي النظةق  يف عمم  ةبطهابالنظةقات الىت ؽبا عالق  ّٔاققناقشهاك ك هاوبمم

باب اؼببقدإ كاػبرب  كعمم النحن يف. البالةغ  يف باب القددًن كالقخيَت يف اؼبعاين
      اؼبكعنؿ بو.ك 

 تصديق البيانات .و
إف البيانات الىت ُت صبعها كربميمها ربقاج إىل القصدقق  كققب  الباحث ىف 

 كصدقق بيانات ىذا البحث الطةائق القالي :
حدو القخيَت   قا ددـك قيها قةاجع  قصادر البيانات كىي األقات الدةآني  الىت .1

 يف سنرة قس .
الةبط بُت البيانات الىت ُت دبصادرىا أم ربط البيانات عن حوم  كددًن قا حدو  .2

كددًن قا حدو  قيها القخيَت )الىت ُت صبعها كربميمها( باألقات الدةآني  الىت
 القخيَت يف سنرة قس ؼبعةق  أسةار بالةغقها.
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قخيَت يف . أم قناقش  البيانات عن كددًن قا حدو البالنظةق قناقش  البيانات  .3
 .   ّٔا بالنظةقات عالق سنرة قس كأسةار بالةغقها )الىت ُت صبعها كربميمها( 

 خطوات البحث .ز
 ققب  الباحث ىف إجةاء حبثو ىذه اؼبةاحل  الثالث القالي :

قةحم  القخطيط: قدـن الباحث ىف ىذه اؼبةحم  بقحدقد قنضنع حبثو كقةكزاكو   .1
كض  الدراس  السابد  الىت ؽبا عالق  بو. ككناكؿ كقدـن بقصةيةو  كربدقد أدكاكو  ك 

 النظةقات الىت ؽبا عالق  بو.
 قةحم  القنكيذ: قدـن الباحث ىف ىذه اؼبةحم  جبة  البيانات كربميمها كقناقشقها. .2
 ددـققةحم  اإلهناء: ىف ىذه اؼبةحم  قوةل الباحث حبثو كقدـن بقغميكو كذبميده. مث  .3

قش  لمدقاع عنو  مث قدـن بقعدقمو ككصحيحو عمى أساس لمةنا الباحث ىذا البحث
 قالحظات اؼبناقش .  
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