
 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

البحث العلمى ىو )رائد ادلقدم( يف )الدولة العصرية( سبق وأن ىذا البحث العلمى يقوم أساسا 
 1على جهد الفرد الباحث، وقدرتو غلى االبتكار والتحديد.

(  أو ما يسمى أيضا Content analysis)وضعت الباحثة ىذا البحث يف دراسة حتليل احملتوى 
بتحليل ادلضمون، ألن البياانت ادلوجودة يف ىذا البحث كانت كلها بياانت وثيقية. تعقد الباحثة طريقة 

ادلعينة حتليل ادلضمون الوصفي.طريقة حتليل ادلضمون الوصفي ىي حتليل لتصور ادلضمون أو نسخة 
تفصيال. ىذا التحليل اليقصد الختبار فرض أو ادلتعلق بُت متغَت. ىذا التحليل لتوصيف وتصوير 

 .2النواحي واخلصائص من اجلملة مطلقا
أما من انحية أىدافو فالباحثو حبثت التصفح. البحث التصفح ىو يعقد البحث تصفحا دلظاىر 

 ألنLibrary research)موضوع البحث ىذا البحث ادلكتيب). لكن عند ينظر إىل 3ادلوضوع يف البحث
موضوع البحث الكتاب الذي يتعلق مبسألة البحث. البحث ادلكتيب ىو البحث يعقد ابستخدام ادلراجع 

 .4إما الكتب و سجل وكذلكالتقاريرالبحثية من الدراسة السابقة

من عناصر قواعد اللغة  ووجهة النظرية يف ىذا البحث وجهة علم اللغة  ألن موضوعو عنصر

 العربية فيتحليل الكتب الدراسي لغة العربية أتليفمينانول عزيس و أسوين يوانن
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 موضوع البحث . ب

موضوع البحث يف ىذا البحث ىوحتليل الكتب الدراسي لغة العربية أتليفخَت األنصار ونور 

 حسانيو  ماجستَت

 مصادر البياانت . ج

والتقارير وقد تكون غَت منشورة كاامصادر األولية وقد تكون ىذه ادلصادر منشورة كالكتاب 

أّما مصادر البياانت ىف ىذا البحث 5والواثئق وغَتىا )ويرجع يف ذلك للمنهج الواثئق  هبذا الكتاب.

 فتنقسم إىل قسمُت:

ىي البياانت ادلأخوذة من ادلصادر األول، مثال من ،(Sumber Data Primer)دلصادر األساسي  -

. وادلصادر 6البياانت كّلها أصلية اّلىت سُتجّهز لغرض معُت وافق ابحملتاجشخص، فجميع ىذه 

 أتليفمينانول عزيس و أسوين يوانن"اللغة الغرابية"األساسي ىف ىذا البحث ىو كتاب 

ىي البياانت ادلأخوذة من البياانت اّلىت حُبث وعادة ، (Sumber Data Skunder)دلصادر الثانوي  -

تقرير احلكاية اّلىت ترّكبت ىف الِسجّل. فادلصادر الثانوي ىف ىذا تكون حجة، وملحوظة أو 

 البحث ىى الكتب ادلتعلقة هبذا البحث.

 د. طريقة مجع البياانت
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 Metode) مكتبيةوالطريقة اّلىت يستخدمها الباحث ىف مجع البياانت ىى طريقة الواثئق أو دراسة 

Dokumentasi/Kajian Pustaka)، : كما قال س. مرغونو(s (Margono الطريقة الوثيقية أو دراسة مكتبية"
ىي مجع البياانت بقراءة ادلَتاث ادلكتوب كسجالت وكتب أرآئية ونظرية األدلة أو احِلكم وغَتىا اّلىت 

 7تتعلق مبشكلة البحث".

مات ادلتعلقة فمن العبارة السابقة، ُتستخلص أّن طريقة مجع البياانت ىف ىذا البحث مجع اإلعال

 ابلبحث ادلكتيب، وتلك اإلعالمات تصدر من ادلصادر ادلّتصلة ذى عالقة ابلبحث.

 طريقة حتليل البياانت . ه

 الضمٍتمجعت البياانت بطريقة الواثئق فبعده حتليل البياانت. استخدم ىذا البحث التحليل 

(Content analysis البياانت الوصفيات حتلل مبضمونو، لسبب ذلك ىذا .) التحليل يسمى ابلتحليل
 .8الضمٍت

أن التحليل ادلضمون ىو تقنية البحث جلعل  (Klaus Krippendorf)قال كلوس كريفيندورف
( أن التحليل Eriyanto. وقال ايرينتو )9وصحيح البياانت ابىتمام سياقها (replicable)االستدالل ادلمثل

 .10ادلضمون ىو طريقة البحث لتعليم وتلخيص النتيجة عن مظاىر ابنتفاع الواثئق أو النسخة 
 أما اخلطوات اليت تضع الباحثة يف حتليل البياانت يف ىذا البحث كما يلي:

 اختيار البياانت، ىو سعي لفرز  وحدة إىل األجزاء ادلتشابو -1
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تنقيح البياانت، أولو حتديد وحدة األجزء األصغر ادلوجودة يف البياانت اليت متلك ادلعٌت   -2

عندما يرتبط  بًتكيز و مشاكل البحوث. بعد أن حصلت وحدة، اخلطوة التالية ىي 

جعل الًتميز. جعل الًتميز ىو توفَت رمز على كل وحدة لكي تبقى أن تبحث البياانت 

 من أي مصادر

حتديد وإعداد وتفسَت  :اخلطوة التالية ىي عرض البياانت اليت تشمللبياانت بعد تنقيح ا -3

 .البياانت منهجية وموضوعية و شاملة ومعنوية

 حتليل البياانت، يف ىذا البحث تستخدم الباحثة حتليل ادلضمون. -4

 تلخيص البياانت، خلصت الباحثة نتائج البحث وفقا لفئة وادلعٌت. -5

 ضمان صحة البياانت . و

كانت البياانت اليت مجعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد ذلا ضمان على تلك البياانت اجملموعة دلا  
 قبل أن حتلل وتفسرىا لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطة.

أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أن تقوم بعملية ضمان صحة البياانت لتقرير صحة البياانت 
ت واإلكتشافات الصحيحة. استخدمت الباحثة طريقة ادلقارنة ىي يف ىذا البحث فللحصول على البياان

من إحدى طرق لضمان البياانت ابستخدام عامل أو الشيء خارج البياانت نفسو لضمان تلك البياانت 
أو للموازنة واستخدمت الباحثة ىذه الطريقة ادلقارنة بُت البياانت ادلوجودة عندما وجدت االختالفات 
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