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 الفصل الثالث

 منهج البحث

يف ىذا الفصل ستبحث الباحثة على منهج البحث اليت تشتمل على سبعة 
حبوث وادلبحث األول مدخل البحث ونوعو وادلبحث الثاين بياانت البحث 
ومصادرىا وادلبحث الثالث أدوات مجع البياانت وادلبحث الرابع طريقة مجع البياانت 

 بعاالبياانت وادلبحث السادس تصديق البياانت وادلبحث السوادلبحث اخلامس حتليل 
 يلي: خطوات البحث كما

 مدخل البحث  .ٔ

تستخدم الباحثة ىف ىذا البحث ادلنهج الكيفي الوصفّي. ادلنهج الكيفّي 
ىو إجراءات البحث اليت تنتج البياانت الوصفية من الكلمات ادلكتوبة أو 

   67منطوقة من الناس واألفعال ادلالحظة.

 بياانت املبحث ومصادرها .ٕ

لبحث الكيفي ادلصادر ىف ا  (Lofland dan Lofland)عند لوفالن ولوفالن
 68ىو البياانت ادلزيدة كمثل وثيقة وغري ذلك. ،غريىاو  الكلمات واألفعال يى

شعر "النهر  وابب "النهر اجملتهد".  مة يفيمن شعر ميخائيل نعفادرىا وأما مص
احملسنات  من ٖٕالباحثة بيتا. والبياانت اليت وجدهتا  6ٗيتكون من اجملتهد" 
  اللفظية.
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اِبأْلَْمِس  " النهر اجملتهد ادلثال يعين بيت الشعرذا البحث، ادلصادر يف ى
ن ْ و " "رِ وْ ىُ الز  وَ  ُكْنَت َمْرََنًا بَ ْْيَ احلََداِئقِ  ُلْو َعَلى الد   ثَ يْ ادِ حَ ا أَ هَ ي ْ ا فِ مَ ا وَ يَ تَ ت ْ

 الشعر. وأما البياانت يعين كلمة اليت تدل على احملسنات اللفظية يف "رِ وْ ىُ الد  
 ".رِ وْ ىُ الد  " و "رِ وْ ىُ الز  النهر اجملتهد يعين كمثل لفظ "

 أدوات مجع البياانت .3

ة دلقياس ادلظاىرة أدوات مجع البياانت ىي آلة اليت تستخدمها الباحث
مجع البياانت فيستخدم ىذا البحث األدوات  أما يف 69جتماعي.العادلي أي اال

 الباحثة نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت البحث.

 طريقة مجع البياانت  .4

أما الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البياانت ىذا البحث فهي طريقة 
واثئق لى طريقة نظر الالواثئق ىي طريقة عملية جلمع البياانت وادلعلومات ع

ىذا الطريقة، قرأت  يف 7ٓمكان معْي من الكتاب وغري ذلك. ادلوجودة يف
 مث وجد بعض البياانت من وجود الكلمات ىف شعر. شعرالباحثة ودرست ال
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 طريقة حتليل البياانت .5

طريقة حتليل البياانت اليت تستخدم الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفية 
ويتكون البياانت من ثالثة   (Milles & Heberman)عند ميلس وىوربريما

 وىي: 7ٔخطوات،

 حتديد البياانت: وىنا ختتار الباحثة من البياانت عن احملسنات اللفظية. .ٔ
ية اليت تصنيف البياانت: ىنا تصنيف الباحثة البياانت عن احملسنات اللفظ .ٕ

 أسئلة البحث. مت حتديدىا حسب النطاق يف
البياانت عن  ىنا تعرض الباحثة عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها: .ٖ

مة "النهر اجملتهد" اليت مت حتديدىا يعشعر ميخائيل ن احملسنات اللفظية يف
وتصنيفها مث تفسرىا أو تصفها مث تناقشتها وتربطها ابلنظرايت اليت ذلا 

 عالقة هبا.
 تصديق البياانت .6

الباحثة ىف إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع 
 تصديق بياانت ىذا البحث الطرائق التالية:

 لفظية يفمراجعة مصادر البياانت وىي الكلمات اليت تدل احملسنات ال 
 ابب "النهر اجملتهد". مة يفيشعر ميخائيل نع

                                                           
71

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA) , 846. 



24 
 

 البياانت عن  الربط بْي البياانت وىي اليت مت مجعها مبصادرىا. أى ربط
ابب "النهر اجملتهد" اليت مت مة ىف ينع شعر ميخائيل احملسنات اللفظية يف

 مجعها وحتليلها.
  مناقشة البياانت مع الزمالء ادلشرف أي مناقشة البياانت عن احملسنات

ابب "النهر اجملتهد" اليت مت مجعها  مة يفيشعر دليخائيل نع فظية يفالل
 وحتليلها مع الزمالء و ادلشرف. 

 إجراءات البحث .7
 إجراء حبثو ىذه ادلراحل الثالثة التالية: حثة يفتتبع البا

 ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثو  : تقوم الباحثة يفالستعدادمرحلة ا
ومركزاتو، ويقوم بتصميمو وحتديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة اليت 

 ذلا عالقة بو وتناول النظرايت اليت ذلا عالقةهبا.
 رحلة جبمع البياانت وحتليلها ىذه ادل ذ: تقوم الباحثة يفمرحلة التنفي

 ومناقشتها.

ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها ويقوم بتغليفو وجتليده، مث تقدم  مرحلة اإلهناء: يف
 ادلناقشة للدفاع عنو مث يقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس مالحظات ادلناقشْي.


