الفصل الثالث
منهجية البحث
يتمثل االجتاه العلمي يف خطوات هتتدي هبا الباحثة يف حبثها .فإن خطوات
البحث العلمي مهما بدت متمايزة مستقلة ،فإن طبيعة ادلشكلة قد متلى بعض التغريات
يف ترتيب خطوات البحث ،ويف أمهية كل خطوة منها بالنسبة إىل باقي اخلطوات وذلك
حسب ما تقتضية كل مشكلة من جهة ،والتطروف اليت تعمل الباحثة يف ظلها من جهة
أخرى .وعندما تفكر الباحثة يف نوع ادلشكلة اليت ستبحثها قد تفكر أيضا يف إمكانية
1

حلها ،وفيما ميكن أن تعتمد عليو من وسائل وأدوات.

للحصول على ادلعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أىداف البحث
وأغراضو يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية:2
أ .مدخل البحث ونوعه
الكيفي .كما أ ّن تركيزه على بيان
الوصفي
أخذ ىذا البحث مدخل البحث
ّ
ّ
أشكال السبك النصي عامةً .وىذا ما أشاره التعريف من باغمان و تايلور سنة
البيانات الوصفيةُ,
الكيفي ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو
البحث
 ،۹۱75أ ّن
َ
َّ
ُ

كاأللفاظ ادلكتوبة أواللغات ادلنطوقة أو السلوك ادلصدوقة هبا البحث .ويقال ىذا

احلساب.
البحث كيفيّا ألنّو اليستخدم فيو
َ

3

 1حسني عبد احلميد أمحد رشوان ،العلم والبحث العلمي دراسة يف مناىج العلوم ،ط ( 5إسكندرية ،ادلكتب اجلامعي احلديث :
1992م).35 ،
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Kunjana Rahardi, Dimensi-Dimensi Kebahasaan (Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,
2006), hal. 93.
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)Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2008
hal .200.
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ادلكتيب و
الكيفي إىل نوعني  :البحث
البحث
نظرا إىل رلال البحث ،انقسم
ُ
ُّ
ّ

ادلكتيب ىو ما اعتمده على البيانات كلَّها من ادلكتبة
البحث ادليداينّّ .أما البحث
ّ
التفاعلي ،أل ّن
اآلخر إنّو
ادلكتيب .وقال
الكيفي
وتسميو البحث
ُ
البحث غريُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ِ
التوثيق مأخوذةٌ من ادلكتبة .و ّأما البحث ادليداينّ ىو ما اعتمده
البيانات نظريّةٌ و َ
التوثيق ادلتعلّقة مبدار البحث.
ين أو
َ
على البيانات من ادليدان أو ادلخرب َ
يب أو البحث
الوصفي
مدخل البحث
لذلك استخدمت الباحثةُ
َ
الكيفي ادلكت ّ
ّ
ّ
ِ
استخدام
عي ،التّفاقِ ِو مع ادلوضوع و البيانات اليت أخذهتا الباحثةُ .كما أ ّن
ادلرج
َ
ّ
ِ
يات من الكتب ادلراجعية أو ادلذ ّكرات أو البحوث السابقة .وكان
الباحثة النظر ُ

عنوان البحث ىو السبك النصي يف سورة ادللك .وأما من حيث نوعو فهذا البحث

من نوع البحث التحليلي النصي.
ب .بيانات البحث ومصادرها
 .1البيانات
البيانات عند سوحارسيمي أريكونتو ىي البيان واإليضاح من ادلستوجبني
ِ
البيانات
منافع
أو
َ
التوثيق ادلتنوعة ،لتكون منوذجاً يف عمل البحث .وجبانبها ُ
ِ
النتيجة ولعالج القضايا
ادلسائل ،ولتقرير
األخرى منها لنيل صورة األحوال أو
َ
أسباب اليت أوجبنا أن نُزيلَها.
أو ادلشكالت .وكانت للمشكالت
ُ

4

والبيانات اليت استخدمتها الباحثة ىي األلفاظ من اجلملة أو الكلمة اليت

تتعلق بالسبك النصي يف سورة ادللك.

Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 137.
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 .2مصادر البيانات
الباحث عد ًة من
مصادر البيانات ىي مصدر أو مرجع الذي أخذه
ُ
ادلعلومات أو البيانات احملتاجة يف البحثّ ،إما من البيانات األساسية أو
البيانات الثناوية .ومصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من البيانات

األساسية

(primer

 )dataىي البيانات اليت جتمعها الباحثة واستنباطها

وتوضيحها من ادلصادر األوىل .فادلصادر األولية أو األساسية مأخوذة من
القرآن الكرمي اليت تريد فيها استعمال التحليل عن السبك النصي .والبيانات
الثانوية ( )data sekunderتأخذ من ادلراجع األخرى واستنباطها وتوضيحها يف
النشرة العلمية أو اجملالت عادة .وادلصادر الثانوية يف ىذا البحث ىي التفسري
القرآن الكرمي.
ج .أدوات مجع البيانات
أدوات مجع البيانات ىي آلة اليت استخدمتها الباحثة دلقياس ادلعايري النصية.
أما يف مجع البيانات فيستخدم ىذا البحث األدوات البشرية أى الباحثة نفسها .مما
يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث.
د .طريقة مجع البيانات
الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات ذلذا البحث ىي:5
 .۹طريقة مكتبية ( )Library Researchىي الدراسة تقصدىا مجع البيانات واألخبار
مبساعدة ادلواد ادلوجودة يف ادلكتبة مثل ادلعجم والكتب واجملالت واذلوامش
وغري ذلك.

Moleong, hal.6 dan 231
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. ۲طريقة الوثائق ) (Dokumentasiىي طريقة عملية جلمع البيانات وادلعلومات على
طريقة نظر الوثائق ادلوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك.
ه .طريقة حتليل البيانات
طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفية عند
ميلس وىوبريمان ) (Miles, Hubermanويتكون حتليل البيانات من ثالثة خطوات،

6

وىي:
 .۹تنظيم البيانات ): (Reduksi Dataاألسلوب األول من عملية حتليل البيانات يف
ىذا البحث ىي تنظيم البيانات كعملية اإلختبار و تركيز اإلىتمام حنو تبسيط
وتوصيل البيانات اخلشنة الظاىرة يف التسجيالت ادلكتوبات يف ادليدان.
. ۲عرض البيانات

)(Penyajian Data

:يعترب عرض البيانات على عملية اختصار

نتيجة مجع البيانات وتصنيفها إىل فكرة معينة أو إىل موضوع معني.
 .3استنتاج البيانات ) : (Verifikasi Dataواألسلوب الثالث يف عملية حتليل البيانات
ىو أخذ اإلستنباط ،ويف ىذا األسلوب تعقيد عملي حتقيقي بني الظواىر و
النظرية.
و .تصديق البيانات
إن البيانات اليت تّ مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق ،وتتبع الباحثة يف
تصديق البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 .۹مراجعة مصادر البيانات وىي "السبك النصي من النحوي أو ادلعجمي" الذي
ينص فيو معلومات من علم اللغة النص.
ّ
Suharsimi, hal. 236
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 .۲الربط بني البيانات اليت تّ مجعها مبصادرىا ،أي ربط البيانات عن السبك
النصي من النحوي أو ادلعجمي (اليت تّ مجعها وحتليلها( بأية من آيات يف سورة
ادللك.

 .3مناقشة البيانات مع الزمالء و ادلشرف أي مناقشة البيانات عن عن السبك
النصي من النحوي أو ادلعجمي (اليت تّ مجعها وحتليلها( بأية من آيات يف سورة

ادللك.

ز .إجراءات البحث
تتبع الباحثة يف إجراء حبثها ىذه امل راحل التالية:
 .۹مراحل التخطيط  :تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثها
ومراكزهتا ،وتقوم بتصميمو ،وحتديد أدواتو ،ووضع الدراسات السابقة ذلا عالقة
بو ،وتناول النظريات ذلا عالقة بو.
 .۲مراحل التنفيذ  :تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جيمع البيانات ،وحتليلها
ومناقشتها.
 .3مرحلة اإلهناء :يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفو وجتليده ،مث
تقدم للمناقشة للدفاع عنو مث تقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس مالحظات
ادلناقشني.
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