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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أهداف البحث  املعلومات اليت ىللحصول عل  

 : يةالطرائق التال ىم أن تسلك الباحثة علز وأغراضه يل

  مدخل البحث ونوعه   .أ 

املدخل الذي تستخدمها الباحثة هو املنهج الكيفي يعىن اإلجراء الذي تنتج 

البيانات الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف األفراد احلوادث واألسباب من 

وأما من حيث نوعها فهذا البحث من نوع البحث التحليلي  25.ا�تمع املعني

  .األديب

 

  بيانات البحث ومصادرها   .ب 

 Data)بيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية ال مصادر

Primer) , البيانات اليت جتمعها الباحثة واستنبطا�ا وتوضيحا�ا من املصادر هي

صاحل عليه قصة ذة من القرآن الكرمي الذي يوجد املصادر األولية مأخو ف 26.األوىل

-٨٠ ،من سورة هود ٦٨-٦١ ،من سورة األعراف ٧٩-٧٣ اآليات يف السالم

. من سورة النمل ٥٣-٤٥ ،من سورة الشعراء ١٥٩- ١٤١ ،من سورة احلجر ٨٦

من املراجع األخرى واستنبطا�ا  تأخذ (Data Sekunder) البيانات الثانوية و 

                                                        
25 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2000), 22 
26

  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2007) 137 
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املصادر الثانوية يف هذا البحث و  27.ّالت عادةا�وتوضيحا�ا يف النشرة العلمية أو 

  . هي الكتب املتعلقة بقصص القرآن وتفسريها
 

 أدوات جمع البيانات  .ج 

هذا البحث األدوات البشرية أى الباحثة ات فيستخدم نايأما يف مجع الب

 28.ات البحثنايعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بفسه، مما ينب

  

 طريقة جمع البيانات  .د 

  : الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث هي

 طريقة املكتبية (Library Reseach)  هي الدراسة تقصدها مجع البيانات

املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب وا�ّالت واألخبار مبساعدة 

  29.واهلوامش وغري ذلك

  طريقة وثائقية (Dokumentasi) هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات

وهي  . مكان معّني من الكتب وغري ذلكعلى طريقة نظر الوثائق املوجودة يف

آن الكرمي عدة مرات ليستخرج يف القر  صاحل عليه السالمأن تقرأ الباحثة قصة 

 مث تنقسم تلك البيانات ويصنفها حسب العناصر. ريدهاتمنها البيانات اليت 

املراد حتليلها لتكون هناك بيانات عن كل من العناصر الداخلية  الداخلية

  . يف هذه القصة ةاخلمس

 

 طريقة تحليل البيانات  .ه 

 :الباحثة الطريقة التاليةتبع تحتليل البيانات اليت ّمت مجعها فأما يف 

                                                        
27 Ibid, 137  
28 Suwandi, Metodologi Penelitian Sastra: Epistimologi, model teori dan aplikasi 
(Yogyakarta: PustakaWidyatama. 2003) 56 
29

  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 6 
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صاحل ختتار الباحثة من البيانات عن العناصر الداخلية يف قصة : حتديد البيانات .1

  . ماتراها مهمة وأساسية وأقوي صلة بأسئلة البحث) اليت مت مجعها( عليه السالم

صاحل ات عن العناصر الداخلية يف قصة بيانتصنف الباحثة ال: البياناتتصنيف  .2

 . حسب النقاط يف أسئلة البحث) الذي ّمت حتديدها( عليه السالم

تعرض الباحثة البيانات عن العناصر : عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها .3

مث تفسرها أو ) اليت ّمت حتديدها وتصنيفها( صاحل عليه السالمالداخلية يف قصة 

 .تصفها مث تناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة �ا

 

 ناتتصديق البيا  .و 

وتتبع الباحثة يف  ،عها وحتليلها حتتاج إيل التصديقإن البيانات اليت ّمت مج

 :تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية

صاحل عليه مراجع مصادر البيانات وهي اآليات القرآنية اليت تنص قصة  .1

 .السالم

العناصر البيانات عن أى ربط . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها .2

) اليت مت مجعها وحتليلها(يف القرآن الكرمي  صاحل عليه السالمقصة  الداخلية يف

 .باآليات القرآنية اليت تنص هذه قصة

أى مناقشة البيانات العناصر الداخلية يف . مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف .3

مع الزالء  )الذي ّمت مجعها وحتليلها(يف القرآن الكرمي  صاحل عليه السالمقصة 

  .واملشرف

 

 خطوات البحث  .ز 

 :حبثها هذه املراحل الثالث التالية إجزاءتتبع الباحثة يف 
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تقوم الباحثة يف هذة املرحلة بتحديد املوضوع حبثها ومركزا�ا، : مرحلة التخطيط .1

وتقوم بتصميمها، وحتديد أدوا�ا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، 

  .اليت هلا عالقة �اوتناول النظريات 

  .تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها: مرحلة التنفيذ .2

مث . يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها وجتليدها: مرحلة اإل�اء .3

أساس  ىتقدم للمناقشة للدفاع عنها مث تقوم بتعديلها وتصحيحها عل

 .مالحظات املناقشني
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