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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
تعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية الدارسة النظامية: مدخل البحث ونوعه 

حتليل  يانات وطريقة مجع البيانات وطريقةوبيانات البحث ومصادرها وأدوات مجع الب
 البيانات وتصديق البيانات وخطوات البحث.

 
 مدخل البحث ونوعه . أ

الكيفي أو النوعي الذي اليتناول بياناهتا كان هذا البحث من املدخل 
تخدمه الباحثة هو املنهج واملدخل الذي تس 1عن طريقة معاجلة رقيمة إحصائية.

الكيفي يعين اإلجراء اليت تنتج البيانات الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف 
وأما من حيث نوعه فهذا  2األفراد واحلوادث واألسباب من اجملمع املعني.

 البحث من نوع حبث حتليل األخطاء.
 

 بيانات البحث ومصادرها . ب
 Dataمصادر البيانات يف هذا البحث تتكّون من البيانات األساسية )

Primer هي البيانات اليت جتمعها الباحثة واستنباطها وتوضيحاهتا من املصادر )
. فاملصادر األوىل هي الطالبوبيانات هذا البحث هي أخطاء يف 3األوىل.
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لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية مأخوذة من أوراق كتابة اهلمزة 
م، السيما كتابة الطالب الذين  2016-2015سورابايا سنة  3احلكومية 

 يتعلمون يف الفصل الثاين.
 

 أدوات جمع البيانات . ج
اليت استخدامها الباحثة ملقياس املظاهر هي آلة  أدوات مجع البيانات

يف هذا البحث فهي األدوات  أدوات مجع البياناتأما  4العاملي أي االجتماعي.
 5البشرية أي الباحثة نفسها مما يعين أن الباحثة أدواة جلميع البيانات البحث.

لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية مجعت الباحثة أوراق كتابة اهلمزة 
م، السيما كتابة الطالب الذين  2016-2015سورابايا سنة  3مية احلكو 

 يتعلمون يف الفصل الثاين.
 

 طريقة جمع البيانات . د
 الطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلميع البيانات هلذا البحث، هي:

( هي الدراسة تقصدها مجع البيانات Library Researchطريقط مكتبية ) .1
املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب واجملالت واألخبار مبساعدة املواد 

 6واهلوامش وغري ذلك.
( هي طريقة عملية جلميع البيانات Dokumentasiطريقط وثائقية )

واملعلومات على طريقة نظر الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب وغري 
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طة لدى طالب املدرسة املتوسوهي أن جتمع الباحثة كتابة اهلمزة  7ذلك.
م، السيما كتابة  2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 

وتسجل األخطاء اإلمالئية كالبيانات الطالب الذين يتعلمون يف الفصل الثاين. 
 اليت تريدها.

 

 تحليل البيانات طريقة . ه
اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي  طريقة حتليل البيانات

(. ويتكّون حتليل البيانات من Miles dan Hubermanعند ميلس وهوبريمان )
 8ثالث خطوات، وهي:

وهنا ختتار الباحثة من البيانات عن األخطاء  حتديد البيانات: .1
لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلمالئية يف كتابة اهلمزة 

، ما تراها مهمة م 2016-2015سورابايا سنة  3احلكومية 
 وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.

هنا تصنف الباحثة البيانات عن األخطاء  تصنيف البيانات: .2
لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلمالئية يف كتابة اهلمزة 

حسب النقاط يف م  2016-2015سورابايا سنة  3احلكومية 
 بحث.أسئلة ال

عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا تعرض الباحثة البيانات عن  .3
لدى طالب املدرسة املتوسطة األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة 
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، مث تفسرها م 2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 
 أو تصفها، مث تناقشها وتربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا.

 
 البياناتتصديق  . و

إن البيانات اليت مث مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف 
 تصديق البيانات يف هذا البحث الطرائق التالية:

لدى طالب املدرسة مراجعة مصادر البيانات وهي أوراق كتابة اهلمزة  .1
 م. 2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الرباط بني البيانات اليت مث مجعها مبصادرها أي ربط البيانات عن  .2
لدى طالب املدرسة املتوسطة األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة 

 م. 2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 
مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن  .3

لدى طالب املدرسة املتوسطة مزة األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهل
الىت قد مت م  2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 

 مجعها وحتليلها مع الزمالء واملشرف.
 

 خطوات البحث . ز
 الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية: تتبع

مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع  .1
حبثها ومراكزاهتا، وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضع 
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الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، وتناول النظريات اليت هلا 
 عالقة ببحثها.

مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة حبثها يف هذه املرحلة جبمع البيانات،  .2
 ها، ومناقشتها.وحتليل

مرحلة االنتهاء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها  .3
وجتليدها. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنها، مث تقوم بتعديلها 

 .يحها على أساس مالحضات املناقشنيوتصح
 
 
 
 
 
 
 

 




