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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث
هق أهداا  الاحدو وأاضا دل ملد   وحتق ةاتا  للهاا الااث على املعلومات اليت حت لحصولل  

 :على الطضق الاتالهة ةسلك الااث أن ت

 مدخل البحث ونوعه.1 
هدو املداخل الفه دع معدج اء دضاي الدي  مبداتن الاها دات  ةالااث د املاخل الدي  اتداتمامة  

  .الوص هة املاتصورة أو املقولة عن أوصا  األفضاد واحلوادث واألتداا  مدن اوعدومل املعدن
 .  أما من ثهو  وعل فايا الاحو من  ومل الاحو الاتحلهلع الاالاع

 بيانات البحث ومصادرها.2 
اآلمددات س تددورة مددضت الددل تاددعن علددى الفددال  اء  ددا ع لن بها ددات هدديا الاحددو هددع   

 (Dataالاحددو تاتفدون مددن الاها ددات األتاتددهة  وأمددا مصددادر الاها ددات س هدديا. الطلدي
Primer ) والاها دددات ال ا هدددةData sekunder) .) وأمدددا الاها دددات األتاتدددهة هدددع

فاملصدددادر   .األوىلالاها ددات الدددي   ععادددا الااثددو واتددداتبااماا وتو دددهحاا مددن املصدددادر 
 والاها ددات. مددوخو ة مددن القددضرن الفددضت( (Sumber Data Primerاألتاتددهة 

تؤخدي مددن املضا دخ األخدضت واتدداتبااماا (   (Sumber Data Sekunderال ا هدة
 (Sumber Dataواملصدددادر ال ا هدددة   .وتو ددهحاا س الب دددضة العلعهدددة أو اوددالت

Sekunder )لقة س الاحو من الات اتري والاالاهةس هيا الاحو هع الفاتب املاتع. 
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 أدوات جمع البيانات. 3 
أدوات مجخ الاها ات هع اآللة اليت اتاتماماا الااثو ملقهاس املظاهض العاملهة أ   

أما س مجخ الاها ات فهساتما  هيا الاحو األدوات الا ضمة أ    .اء اتعاعهة
كعا قال . مما معج أن الااثو م فال أداة جلعخ بها ات الاحو. الااثو  اتل

".س الاحو الفه ع أداة مجخ الاها ات الااثو  اتل: "تواههو و   

طريقة جمع البيانات.4   
:اليت مساتععلاا الااثو جلعخ الاها ات هليا الاحو هع الطضمقة    

هع الاراتة تقصاها مجخ الاها ات(  Library Research) مضمقة مفاتاهة (     

املفاتاة م ل العجم والفاتب واوالت واهلوامش  واألخاار مبساعاة املواد املو ودة س
  .واري  لك

هع مضمقة ععلهة جلعخ الاها ات (  Dokumentasi) مضمقة الوثا ق (     

واملعلومات على مضمقة  ظض الوثا ق املو ودة س مفان معن من الفاتب واري  
  . لك

تحليل البيانات. 5   
مضمقة حتلهل الاها ات اليت مساتماماا الااثو هع مضمقة الاتحلهل الفه ع عبا       

وماتفون حتلهل الاها ات من ثالثة   (Miles,Huberman) مهلس وهوبريمان 

  :خطوات، وهع 
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األتلو  األول من ععلهة حتلهل   :(Reduksi Data) تبظهم الاها ات (     

الاها ات س هيا الاحو هع تبظهم الاها ات كععلهة االخاتاار وتضكه  االهاتعا  حنو بسهط 
.وتوصهل الاها ات اخل بة الظاهضة س الاتسجهالت املفاتوبة س املهاان  

اخاتصارمعاترب عضض الاها ات على ععلهة (:  Penyajian Data) عضض الاها ات (     

. اتهجة مجخ الاها ات وتصبه اا لىل ففضة معهبة أو لىل مو ومل معن  

واألتلو  ال الو س ععلهة حتلهل :  (Verifikasi Data) اتاتباتا  الاها ات (     

الاها ات هو أخي االتاتبااط، وس هيا األتلو  تعقها ععلع حتقهقع بن الظواهض 
.والبظضمة  

تصديق البيانات.6   
وماتاخ الااثو س تصامق , لن الاها ات اليت مّت مجعاا و حتلهلاا حتاتا  لىل الاتصامق  

:الاها ات هيا الاحو الطضا ق الاتالهة   

اآلمات س تورة مضت اليت تاعن على الفال   مضا عل مصادر الاها ات وهع.  
  .اء  ا ع الطلي

الفال  أ  ربط الاها ات عن . مجعاا مبصادرها الضبط بن الاها ات وهع اليت متّ .  
.باآلمات القضر هة اليت تبص س تورة مضت (.اليت مّت مجعاا وحتلهلاا) اء  ا ع الطلي  

الفال  اء  ا ع مباق ة الاها ات مخ ال مالي وامل ض  أ  مباق ة الاها ات عن .  
.مخ ال مالي وامل ض ( اليت مّت مجعاا و حتلهلاا) اليت وقعت س تورة مضت الطلي  

 



 

    

إجراءات البحث.7   

:هيه املضاثل ال الثة الاتالهة  اس ل ضايات حب ا ةاتاخ الااث ت     

, س هيه املضثلة باتحاما مو ومل حب ل ومضك اتل ةقو  الااث ت :مضثلة االتاتعااد.  
, وو خ الاراتات السابقة اليت هلا عالقة بل, وحتاما أدواتل, وتقو  باتصعهعل

.وتباولت البظضمات اليت هلا عالقة هبا  

.مقو  الااثو س هيه املضثلة جبعخ الاها ات وحتلهلاا ومباق اتاا :مضثلة الاتب ها.    

مثّ . اتغله ل وجتلهاهاملضثلة مفعل الااثو حب ل ومقو  بس هيه : مضثلة اءهناي.  
مقا  للعباق ة للافامل عبل مثّ مقو  باتعاملل و تصحهحل على أتاس مالثظات 

. املباق ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


