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 الباب  الثالث

 منهجّية البحث

 طريقة البحث .أ 

كما ىو ادلعروف أّن البحث العلمي حيتاج إىل طريقة البحث اليت تساعد 

فيجب على الباحثة أن ختتار . الباحثة للحصول على األىداف ادلرجّوة من حبثها

 .الطريقة ادلناسبة لنيل البيانات احملتاجة

و طريقة البحث ادلستعملة يف  ىذا البحث ىو . ىذا البحث دراسة التكب

ختتار الباحثة ىذه الطريقة ألّّنا الئقة . دراسة وصفية عن طريق منوذج حتليل احملتوي

و مناسبة للحصول على وصف موضوعّي عن الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي 

 .ن، خاّصة يف سورة لقمانآيف القر

 مصادر البيانات .ب 

 .مصدر يف ىذا البحث نوعان مها ادلصادر األولية و ادلصار الثانوية

ختتار الباحثة سورة لقمان كمصادر حبث ألن . ادلصادر األولية ىي سورة لقمان .1

ز لو كنا حنلل الكالم . فيها كثريا من احلكم و الوصايا تعليما و إرشادا للناس
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اخلربي و الكالم اإلنشائي فسنعرف كيفية تعبري احلكم و الوصايا اجليدة و 

 .  تطبيقها يف احلياة اليومية

ادلصادر الثانوية ىي الكتب ادلتعّلقة مبباحث الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي  .2

يف علم البالغة الكتب اليت تؤّكد البيانات األساسّية حّّت يكون ذىا البحث 

فتستعمل الباحثة بعض الكتب و التفاسري ادلساعدة الكتشاف . حبثا علمّيا

 .ادلعاين

 التعريف االصطالحي .ج 

تعّرف الباحثة بعض ادلصطلحات لكي ال تكون األخطاء يف فهم ادلصطلحات 
 :فهؤالء ادلصطلحات كما يلي. ادلذكورة يف ادلوضوع

 الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي .1

 الكالم اخلربي ( أ

كالٌم حيتمُل الصدَق ىو  (53: 1960)الكالم اخلربي عند اذلامشي 
 .والكذَذ لذاتوِ 

 

 الكالم اإلنشائي ( ذ

: زين الدين و نور بيان) حيتمُل الصدَق والكذذَ الكالم اإلنشائى ىو ال 
2006 :103) 
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 سورة لقمان .2

أّما . نآسورة لقمان سورة حادية و ثالثون من جّهة ترتيب مصحف القر
 (:474: 4: 1382)خصائصها االخرى فهي كما بّينها القاىر 

فإّنن نزلن بادلدينة وىي  29 ،28، 27 نزلت مبكة بعد الصافات عدا اآليات
أربع وثالثون آية، ومخس مائة ومثان وأربعون كلمة وألفان و مئة و عشرة 

 .أحرف

 أدوات البحث .د 

البحث النوعي خيتلف . أدوات البحث عنصور مهّم يؤثّر على جودة البحث

ذىب سوغيونو . يف البحث النوعّي يكون الباحث أداة البحث. بالبحث الكّمي

إىل أّن باحث البحث النوعي كأداة إنسانّية يفيد إثبات ركز  (306: 2010)

البحث، و اختيار ادلخرب كمصدر بيانات، و مجع البيانات، و تقدير جودة 

 .البيانات، و حتليل البيانات، و تفسري البيانات، و استخالص اكتشافو

كما يف البحث الكّمي، فأدوات البحث يف البحث النوعي ال بّد عليها أن 

إّن صدق الباحث حيتوي  (305: 2010)كما قال سوغيونو . يقوم بالصدق

على فهم طريقة البحث النوعي، و قدرة الفكرة على ادلوضوع ادلبحوث، و إعداد 

 .الباحث للتعمق يف موضوع البحث، إّما إعداد أكدديّي و إّما إعداد أليتّ 



 

Khoirunnisa Mutiarani, 2013 
PENGGUNAAN KALAM KHABARI DAN KALAM INSYA’I DALAM SURAT LUQMAN SERTA 
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

إذا كان ركز ادلشكلة يف ىذا البحث ظاىرا، ديكن أن تنّمى أداة البحث االخرى 

فلذالك يف اخلطوة التالية، تستخدم الباحثة طريقة دراسة الكتب . لكمال البيانات

فهو مجع البيانات من الكتب ادلتعّلقة ادلناسبة بالتحليل الذي تقوم بو الباحثة حّّت 

 .جتد البيانات ادلناسبة و الكاملة و التمثيلّية

 طريقة مجع البيانات .ه 

إىل أّن طريقة مجع البيانات أىّم اخلطوات  (308: 2010)ذىب سوغيونو 

دون معرفة طريقة مجع . يف البحث ألّن الغرض ادلهّم يف البحث ىو نيل البيانات

أّما طريقة مجع . البيانات، فال تنال الباحثة البيانات ادلستوفية دلعيار البيانات ادلقّررة

 .البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي دراسة الكتب

 طريقة حتليل البيانات .و 

طريقة حتليل البيانات ىي عملّية حتليل البيانات من البيانات االوىل حنو 

 .اليت يسهل تفسريىاالبيانات 

 :أّما اخلطوات اليت تقوم هبا الباحثة فهي كما يلي

 مجع البيانات .1
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. يف ىذه اخلطوة، جتمع الباحثة ادلراجع ادلناسبة و ادلساعدة لتحليل ادلشكالت

 .و تلك ادلراجع من كتب علم البالغة و التفاسري

 حتليل البيانات .2

 :يف جتهيز البيانات احملصولة من ادلراجع، فتقوم الباحثة باخلطوات كما يلي

 مجع األمثلة من الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي يف سورة لقمان؛ (أ 

 تقسيم األمثلة اىل أنواعها و أغراضها؛ (ذ 

 حتليل ادلعاىن من األمثلة مبيّن على التقسيم الذي تقوم بو الباحثة؛ (ج 

 .ذكر تضمني ىذا البحث يف تعليم البالغة (د 


