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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحثمدخل و  - أ

الكلمات بحث الوصفي، لشرح ووصف عملية البحث ىو يعترب ادلدخل ادلستخدم يف ىذا ال

أما بياانت ىذا البحث و  البحث ادلكتيب ابلتحليل و ادلطالعة نوعب العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسية

درةة اإلبتدايية اإلةمامية ادليف " Bahasa Arab"اللغة العربية يف كتاب  مواد تعليم فهي مستنبط من

ية يف ىذا البحث بتحليل اتحمتوى أي ابةتخدام جررااات صحيحة لتدد م انتاج اإلةًتاجتو  احلكومية.

حتليل البياانت و عرض احل متتالية. وىي مجع البياانت و ممتاز من كتاب  أو وثيدة من خمال ثماث مر 

عربية ب اللغة الاالةًتداد البياانت من مواد تدريس كت أما مجع البياانت بطريدة الواثيقنتايج البياانت.  

 " Bahasa Arab "يف كتاب   يف ادلدرةة اإلبتديية

 تصميم البحث - ب

 أما تصميم البحث فهو يتكون من مراحل البحث التالية:

 وىذه تتضمن اخلطوات األتية: ،مرحلة األوىل للبحث -1

 توريو ادلوضوع جىل ادلشريفة مع اةًتشادة عن موضوع ادلختار ( أ
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 ختطيط خطوات البحث ( ب

دلوضوع لتكون مصدرا للبياانت ككتب السانية و كتب علم مجع الكتب ادلتعلدة اب ( ج

 األصوات و كتب اللغة و غربىا.

قرااة الكتب الىت تتعلث كلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسة وفهمها مع التحليل  ( د

   ألغوس وحيودي وةوانريو فًتاالكلمة ابلعلم األصوات. يعين يف كتاب اللغة العربية 

 البحثكتابة خطة ( ه

 االةًتشاد جىل ادلشرفة عن خطة البحث مث تسجيلو جىل جلنة  مناقشة خطة البحثز( 

 وىذه تتضمن اخلطوات األتية: ،مرحلة االةتعداد للبحث -2

 تددم خطة البحث جىل جلنة مناقشة خطة البحث مث يناقشها البحث مناقشة ( أ

لبحث خمتلف طلب رةالة االةتئدان للبحث وذلك لبحث الكتب ادلتعلدة هبذا ا ( ب

 .ادلكتبات ادلورودة يف رامعة أنتساري اإلةمامية احلكومية بنجرمسني

 وىذه تتصمن اخلطوات اآلتية: ،مرحلة تنفيذ البحث -1

 مجع البياانت األةاةية ادلتعلدة هبذا البحث ( أ

 متابعة عملية اإلشراف من ادلشرفة ابجلد ( ب

 عرض البياانت و حتليلها ( ج
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 مرحلة كتابة رةالة العلمية -2

ه ادلرحلة يدوم الباحث بكتابة نتايج البحث على شكل البحث العلمى حتت يف ىذ

جشراف وجرشاد ادلشرف. ويكتبها الباحث بعد أن يصححها ادلشرف بتصحيح كل خطإ أو 

 ندصان الذي يورد يف البحث.

 ذات البحث وموضوعه -ج

 يف كتاب الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسيةأما ذات البحث وموضعو ىو 

"Bahasa Arab" وانريو فًتا :حتليل علم االصوات.ألغوس وحيودي وة 

 البياانت درامص  -د

 البياانت يف ىذا البحث ىي نوعان و مها:مصادر 

يف   الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسيةىي:  ةاةيةالبياانت األ -1

صة يف اعلم األصوات خقسم ادلفردات العربية يف دواير "  يف Bahasa Arab"كتاب

 .أشكال تغري الصوة

ىي البياانت ادلستمدة من ادلصدر ادلتوفرة اليت من شئنها : ىي إلضافيةالبياانت ا -2

دعم وأثراا البياانت األةاةية يف البحث ةواا كان من مصادر داخلية أو 

كتب   ،. والبياانت اإلضافية يف البحث ىي معجم كبري اللغة اإلندونيسيةخاررية

 .ونتايج البحث تدعم أو تتعلق يف ىذا البحث والدراةة السابدة توجمما
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 البياانت أساليب مجع  - ه

َكايف اللغوي أةاليب مجع
ُ
لتحليل تغري الصوت ابإلطاري   البياانت يف ىذا البحث ىي ادل

دة يف اللغة اليت يتم ىذه الطريدة مستخدمة لتحليل عناصر داخل اللغة ادلورو . و كرويل

و ادلصطلحات األرنبية الواردة  الكلمات الداخلةالطريدة مستخدمة لوصف ىذه حتليلها. و 

 يف مواد تدريس كتاب اللغة العربية 

 اللغة العربيةب اقرأة ادلفردات اللغة العربية يف كت  -1

 اةتخراج كلمات الداخلة العربية على اللغة اإلندونيسية يف كتب الدرس  -2

ب يف كت لى اللغة اإلندونيسيةالكلمات العربية الداخلة عمجعت الباحثة   -3

 " Bahasa Arab" الدرس

يف كتب  الكلمات العربية الداخلة على اللغة اإلندونيسيةحتليل الباحثة   -4

 يف أشكال تغيري الصوت علم األصوات  " بدراةة Bahasa Arab " الدرس

 وضع اخلماصة عن نتيجة البحث  -5
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 أساليب حتليل البياانت -د

ادلستخدمة يف ىذا حبث الوصفي عدة مراحل مناةب ابإلطاري  أةاليب حتليل البياانت

 1دلايلز وىوبرمان فيما يلى:

وتدليل البياانت ىوالتحليل الذي يصدل ويصنف ويورو  ،تدليل البياانت -1

وينظم البياانت حبيث ميكن اةتخماص النتايج  ويتجاىل غري ضروري

لرييسية والًتكيز على النهايية. تدليل البياانت ىو التلخيص واختيار النداط ا

ولذلك فإن يعطي تدليل  األشياا ادلهمة والبحث عن ادلوضوعات واألمناط.

وتسهل على الباحثة جلمع البياانت، والبحث عنها جذا لزم األمر.  البياانت

نيك، مثال الكمبيوتر ميكن مساعدة تدليل البياانت ابألدوات اإلليكًت 

كلمات الداخلة يف مادة غري ذلك.تبحث الباحثة عن الواحلاةوب و 

التدريس لكتاب "ىيا نتعلم اللغة العربية" مث نتدليل البياانتو لتسهيل 

 اةتخماص االةتنتارات النهايية يف الدراةة.

عرض البياانت، ةيكون من األةهل فهم ما حيدث، والتخطيط من العمل   -2

ادلستدبل ليفهم، وتسهيل على الباحثة لتنظيم وترتيب العماقات، خاصة 

 لتحليل الكلمات الداخلة اليت تورد يف ادلرارعة الصوتية والداللية

                                                             
1
 . Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta: Bandung, 

2020, h. 321 
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اةتخماص النتايج: تستخلص الباحثة أو اةتنتارات أو حتدًدا ميكن  -3

اةتخدامو الختاذ جرراا، لذلك قد تكون االةتنتارات يف البحث قادرة 

على اإلرابة على صياغة ادلشكلة اليت صيغت منذ البداية. االةتنتارات يف 

لبحث ىي نتايج رديدة مل تكن مورودة من قبل.ميكن أن تكون النتايج ا

 ،ان ال يزال خافًتا أو حىت مظلًماعلى شكل وصف أو وصف لكاين ك

 حبيث يتضح بعد البحث.


