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الباب الثالث

مهنج البحث

ٔول  نوع البحث: الفصل ا

يببحث ال عبارة عن هذا النوع من البحث يه بة املك ت املك لیه من بیا یمت احلصول 

راسة يف هذه ا ٔخرى ذات ص طبیعة هذه . يف شلك كتب وجمالت ومقاالت وقراءات 

 ّ راسة يه نوعیة البحث ا ىل جودة البیا ت الّ ي یعمتد  شلك ا يت مت وصفها وحتلیلها 

١.مهنجي

طریقة البحث:الفصل الثاين

ٔن الباح لیل الوصفي  راسة يه الت دمة يف هذه ا ابة املست فقط ةطریقة الك

ٔصوات مل ا ث  لغویة من ح . حيددوا وحيللون ورشحوا التغیريات ا

ت : الفصل الثالث مصادر البیا

راسة يهّٔما  ت يف هذه ا :    مصادر البیا

ت ٕابتدائی) ١ دام ةمصدر البیا ."شفاء اجلنان"اجلاویةالعربیةكتابست

ل) ٢ ىل قراءات  سجیالت صوتیة حتتوي  ت الثانویة يه  العربیة اجلاویة حروفمصادر البیا

ٓداب سیف اجلنان  راسات الصوتیة، يف كتب و املتعلقة مبناقشات حول البحث النوعي وا

1 Septiawan Santana, Menuis Ilmiah ; Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 5.
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 ّ ت العامة ا لغو دها كتاب ا ٔمحد ؤ ٔصوات اكتٔلیك عبد هللا، مثّ ي مجعه  مل ا ب 

يس بواسطة مسنور مصلیح .إالندون

ت: الفصل الرابع طریقة مجع البیا

ل مجع البیطریقة دمة من ق ت املست ةا ئقالباح ئق. يه عن طریق الو قال و

داث الّ سوغّیا ٔ ي عبارة عن جسل ل ٔعامل فه كون يف شلك  ٔن  يت اكنت صاحلة ، وميكن 

ٔعامل خضمة من خشص ما ٔو  ٔو صور  وبة  ٔو مك ةٔن .شفویة  راسة الباح قام بفحص ا

ّ الصوتیّ  ٔوىل ال ّ ةهبا الباحيت قامة، فٕان اخلطوة ا سجیالت الصوتیة ال ع ٕاىل ال س يت يه 

ىل  ةواخلطوة الثانیة يه فرز الباح.العربیة اجلاویة يف كتاب شفاء اجلناناحلروف حتتوي 

 ّ سیة ال ٔشیاء الرئ من احلروفوحيلل صوت ةّمث، حيدد الباح. يت يه حمور البحثوسجیل ا

ت لبیا اب مكصدر  لباح. الل النظر يف الك رية  ٔ التغیريات الصوتیة ةتصف اخلطوة ا

ابللكامت العربیة اجلاویة يف كتاب  المات الرتقمي يف الك ٔساس  ىل  . شفاء اجلنان 

ت: الفصل اخلامس طریقة حتلیل البیا

شطة البحثیة الهامة واحلامسة ٔ من ا ت هو سلس الل هذا . حتلیل البیا من 

ل  شاط الت ّ ال ٔو املعلومات ال ت  دوىیيل، تصبح البیا ٔكرث  راسة، . يت یمت مجعها  يف هذه ا

دم  ةاست ّ الباح ت ال ٔن البیا ٔال وهو  ا نوعًیا،  ً ٔرقام وهنج هن كن يف شلك  يت مت حتلیلها مل 

ًا حنو املعرفة ّ . استقرايئ اكن مو راسة ٕاىل النظریة ال ت يف هذه ا يتشري ٕاجراء حتلیل البیا

ٔربعة  شمل  ي  د وا لیل یمت يف وقت وا ٔن الت يت ومفادها  ا مایلز وهورمان يف وی طر
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ت، و شطة يه مجع البیا ت، وصّري ٔ ت، وعرض البیا اب اخلامتةالبیا س یيل ٢.ا ف

ون ي قام به الباح ت ا :ٕاجراء حتلیل البیا

ت) ١ مجع البیا

يف مجع البیا ام البٔول ما جيب فع ةت هو ق ٔدبیات اح ريها من ا ٔو  ب  جبمع الك

 ّ راسات الصوتیة وال ابال يت تناقش ا اسمتع .العربیة اجلاویةك ةوكذ ٕاىل الباح

ىل قراءات عن  سجیالت الصوتیة اليت حتتوي  العربیة اجلاویة الواردة يف كتاب احلروفال

دد الباح. شفاء اجلنان لل اللكامتةّمث،  ٔصبح و ي  العربیة اجلاویة يف كتاب شفاء اجلنان ا

راسة يس يف ا ت الرئ .مصدر البیا

تصّري  البیا ٢(

ٔشیاء  یار ا ٔي تلخیص واخ ت،  يف هذه اخلطوة الثانیة، وفقًا لتعریف تقلیل البیا

سیة والرتك ٔشیاء املهمةالرئ ىل ا ىل ةیلخص الباح. زي  سیة وركز  ٔشیاء الرئ وخيتار ا

ٔشیاء املهمة يف دراسة  .شفاء اجلنانالعربیة اجلاویة احلروفا

ت) ٣ عرض البیا

لیل ووصف التغیريات الصوتیة  المات الرتقميلحروفمق بت ىل  العربیة اجلاویة بناًء 

.يف كتاب شفاء اجلنان

2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h.
246.
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اب اخلامتة) ٤ س ا

ٔصوات ةخيتمت الباح مل ا العربیة اجلاویة يف كتاب لحروفدراسة نتاجئ دراسة 

الل وصف التغیريات الصوتیة  ين من  ا العربیة اجلاویة يف كتب شفاء لحروفسیف هللا 

المات الرتقمي املوجودة  ىل  اباجلنان بناًء  .يف الك

ت: الفصل السادس حصة البیا

بار  لمي من الرضوري اخ بحث  ت يف البحث النوعي  ساب البیا ليك یمت ا

ت ة البیا ة .صالح بار مصداق ت عن طریق اخ بار حصة البیا راسة، مت اخ يف هذه ا

ت دة الثبات واست.البیا ت يف شلك ز ة البیا بار مصداق .دام املواد املرجعیةیمت اخ

رة)  ١ دة املثا ز

رة  ا ةلتحسني م الل قراءة العدید من املراجع الباح من  ام بذ ، ميكن الق

حل ئق املتعلقة  ب والو راسات الصوتیةاویة العربیة اجلروفوالك يت الّ حثالبمبقارنة نتاجئ .وا

ت بدقة ومهنجیة لهيا ووصف البیا ٔكرث حرًصا ةوهبذه الطریقة، سیكون الباح. مت احلصول 

ٔهیًال  ٔكرث ت هنایة  داد تقرر سیكون يف ا .يف ٕا

دام املواد املرجعیة) ٢ است

ٔن املادة املرجعی ت الّ شار ٕاىل  ن ٕالثبات البیا لهيا ة يه وجود مؤید يت مت العثور 

ل  ةمن ق ابة . الباح ك ئق تتعلق  لغة احلروفهذه املادة املرجعیة يه يف شلك كتب وو

ٔصوات  مل ا اباجلاویة العربیة ودراسة  .شفاء اجلنانالعربیة اجلاویة والك


