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 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 أن يلزم وأغراضو البحث أىداف  وحتقيق الباحثة إليها حتتاج اليت ادلعلومات على للحصول
: ادلدينة الدرسة منهجية الباحثة ىذه يف الباحثة وتعرض التالية الطرائق على الباحثة تسلك
 مجع طريقة, البيانات مجع أدوات, ومصادرىا البحث بيانات, ونوعو البحث مدخل

 .البحث خطوات, البيانات حتليل طريقة, البيانات

 ونوعو البحث مدخل .أ 

 ينتج الذي اإلجراء يعىن الكيفي ادلنهج ىو الباحثة تستخدمو الذي ادلنهج
 من واألسباب واحلوادث األفراد أوصاف عن ادلقولة أو ادلتصورة الوصفية البيانات
 الوصف البحث نوع من البحث فهذا نوعو حيث من وأما. 1ادلعّي  اجملموع

 .التحليلي

 ومصادرىا البحث بيانات .ب 

 Data) األساسية البيانات من تتكون البحث ىذا يف البيانات مصادر

Primer )ادلصادر من وتوضيحها واستنباطها الباحثة جتمعها اليت البيانات ىي 
 الكالمية األفعال فيها ترد اليت القصص سورة من مأخوذة األّولّية فادلصادر 2.األوىل

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

8002) hal 800 
4
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 8002), 792 



 

42 
 

 واستنباطها األخرى ادلراجع من تؤخذ( Data Sekunder) الثانوية والبيانات اإلجنازية
 البحث ىذا يف الثانوية وادلصادر 3.عادة اجملالت أو العلمية النشرة يف وتوضيحها

 .والتداولية بداللية ادلتعلقة الكتب ىي

 البيانات مجع أدوات .ج 

 الباحثة أي البشرية األدوات البحث ىذا فيستخدم البيانات مجع أدوات أما
 .البحث بيانات جلمع أداة تشكل الباحثة أن يعىن مما.نفسها

  البيانات مجع طريقة .د 

 : ىي البحث ذلذا البيانات جلمع الباحثة تستعملها اليت الطريقة

 مكتبية طريقة (Library Research )البيانات مجع تقصدىا الدراسة ىي 
 واجملالت والكتب ادلعجم مثل ادلكتبة يف ادلوجودة ادلواد مبساعدة واألخبار
 4.ذلك وغري واذلوامش

 وثائق طريقة (Dokumentasi )وادلعلومات البيانات جلمع عملية طريقة ىي 
 5.ذلك وغري الكتب من معي مكان يف ادلوجودة الوثائق نظر طريقة على
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 البيانات حتليل .ه 

 ميلس عند الكيفية التحليل طريقة ىو الباحثة تستخدمها اليت البيانات حتليل طريقة
 وىي خطوات، ثالث من البيانات حتليل ويتكون( Miles, Huberman) بريمان وىو

:6 

 البيانات تنظيم (Reduksi Data : )حتليل عملية من األول األسلوب 
 وتركيز اإلختبار كعملية البيانات تنظيم ىي البحث ىذا يف  البيانات
 التسجيالت يف الظاىرة اخلشنة البيانات وتوصيل تبسيط حنو اإلحتمام

 .ادليدان يف ادلكتوبات

 البيانات عرض (Penyajian Data : )عملية على البيانات عرض يعترب 
 موضوع إىل أو معينة فكرة إىل وتصنيفها البيانات مجع نتيجة اختصار

 .معي

 البيانات استنتاج (Verifikasi Data : )عملية يف الثالث واألسلوب 
 عملي تعقيد األسلوب ىذا ويف اإلستنباط، أخذ ىو البيانات حتليل

 .والنظرية الظواىر بي حتقيقي
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 البيانات تصديق .و 

 تصديق يف الباحثة وتتبع التصديق، إىل حتتاج وحتليلها مجعها مت اليت البيانات إن
 : التالية الطرائق البحث ىذا بيانات

 اإلجنازي الكالمية األفعال من األشكال عن وىي البيانات مصادر مراجعة 
 .القصص سورة يف السالم عليو موسى قصة يف

 تضييق عن البيانات ربط أى مبصادرىا، مجعها مت اليت البيانات بي الربط  
 عليو موسى قصة يف اإلجنازية الكالمية األفعال أشكال من وظيفية عن

 .القصص سورة يف السالم

 من األشكال عن البيانات مناقشة أي وادلشرف الزمالء مع البيانات  مناقشة 
 القصص سورة يف السالم عليو موسى قصة يف اإلجنازية الكالمية األفعال

 .ووظيفيتها

  البحث خطوات .ز 

 : التالية الثالثة ادلراحل ىذه حبثها إجراء يف الباحثة تتبع

 حبثو موضوع بتحديد ادلرحلة ىذه يف الباحثة تقوم:  التخطيط مراحل 
 ذلا اليت السابقة الدراسات ووضع أدواتو، وحتديد بتصميمو، ويوم ومرّكزاتو،

 .بو عالقة ذلا اليت النظريات وتناول بو، عالقة
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 وحتليلها، البيانات، جبمع ادلرحلة ىذه يف الباحثة تقوم:  التنفيذ مراحل 
 .ومناقشتها

 وجتليده، بتغفيلو وتقوم حبثها الباحثة تكّمل ادلرحلة ىذه يف:  اإلهناء مراحل 
 أساس على وتصحيحو بتعديلو تقوم مث عنو، للّدفاع ادلناقشة نقّدم مث

 .ادلناقشي مالحظات

 


