
 
 

 1 

 الثالث الباب

 البحث يةمنهج

 البحثو وقت محل  .أ 

 محل البحث .1

ارايا ىف شارع زلل ىذا البحث يقع ىف ادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء بالنك

االعتماد  للمدرسة درجة إهنا طى.مدينة بالنكارايا كاليمانتان الوسىف  14بيالو رقم 

. ىذه ادلدرسة حتصل مناقبا كثرية ىف أنواع كما للمدرسة احلكومية  ةتااويادل

 ادلاابقات الدينية و اللغوية  و غريىا.

 وقت البحث .2

ىف شهر يونيو  41ىف شهر أبريل إىل التاريخ  41تاريخ من  بدأوقت البحث 

6142. 
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 مصادر البيانات .ب 

 البيانات األساسية .1

لبيانات األساسية اليت حصلها الباحث ىي نتيجة مالحظة عند قيام تطبيق ا

 عند قيام تطبيق التعليم الثاين ىف تلك ادلدرسة.

 البيانات الثانوية .2

اللغة العربية  ةاليت حصلها الباحث ىي احملصولة من مدرس الثانويةالبيانات 

عدد الطالب لكل للطالب ىف الفصل الثامن. البيانات ىي الصحيفة اليت فيها 

 فصل.

 مجتمع البحث .ج 

رلتمع كل فصول ذلا عدد متنوع.  1ن رلتمع البحث ىو مجع ادلفعول ادلبحوث.إ

طالبا و ىف الفصل  11طالبا و ىف الفصل الثامن ب ذلا  11ىف الفصل الثامن أ ذلا 

 طالبا. 443اجملموعة  طالبا. 93الثامن ج ذلا 

 أداة البحث .د 

  الباحث ىي نتيجة اإلختبار أو اإلنشاء.أداة البحث اليت ياتعملها 

                                                           
1
Sulistyo Basuki, Metode  Penelitian, 2006, hlm 182 
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 جمع البيانات .ه 

ىذا البحث الكمي ماتعمل التقنيات جلمع  لتحصيل البيانات ادلتجردة،

 البيانات منها:

 االمتحان .1

مقصودا  حلافز أو احملرك ادلقدم إىل شخصطريقة االمتحان ىي رلموعة ا

لتحصيل اإلجابة اليت تكون أساسا لتعيني رقم اخلصائص ادلعينة فيو و تقدير أو 

ياتعمل الكاتب ىذا اإلختبار  2تصوير الناحيات ادلعينة ىف سلوك الرجل.

لتحصيل نتيجة درس اللغة العربية ىف الطالب مث حيلل أنواع األخطاء من ناحية 

 .الكتابة الصرف ىف

 التوثيق .2

من أنواع الطرق جلمع البيانات احملصلة ىف ادلالحظات ادلهمة التوثيق ىو 

ادلتعلقة بادلشكالت ادلبحوثة حىت حتصل البيانات الكاملة ليات على أساس 

حظة الوثيقة. التقريب فقط. ىذه الطريقة تاتعمل جلمع البيانات ادلوجودة ىف ادلال

                                                           
2
Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali, 

2004, H. 139. 



39 
 

 
 

أكثر استعماال  وظيفة البيانات اليت صدرت من الوثيقة ىف البحث االجتماعي،

 3.ة بادلشاىدة و ادلقابلةللبيانات الركيزة و ادلتممة للبيانات التمهدية ادلتواجد

 تحليل البيانات .و 

حتليل البيانات ىو فعلية ادلطاردة و ترتيب نظامي من ناخة ادلقابلة و 

َمع لزيادة الفهم لكي ي ىمالحظة ادليدان و األدوات األخر  الباحث أن  اتطيعالىت ُتج

التحليل ياتخدم تحليل البيانات ىف ىذا البحث الكمي ل4.غريو يباط لل حيضر

الوصفي. أما الرمز ادلاتعمل ىف ىذا التحليل ىو رمز نابة مئوية. تقنية حتليل 

( 4من تقنية تعديل من غونتور تاريغان: ) ةاألخطاء اللغوية ىف ىذا البحث مأخوذ

األخطاء و تصنيفها  ( التعرف عن6)جة اإلنشاء أو االختبار مجع البيانات مثل نتي

 5األخطاء. ( شرح1ترتيب األخطاء )( 9)

ب و إنشاءىا. ائق نتيجة اختبار الطالياتطلع الباحث الوث ىف ادلرحلة األوىل،

ف الباحث األخطاء الواقعة ىف نتيجة اختبار الطالب و يصن   ىف ادلرحلة الثانية،

األخطاء الواقعة ىف مجيع عينة البحث.  يندمج الباحث  ىف ادلرحلة الثالثة، إنشاءىا.
                                                           

3
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualititatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, H. 158. 

4
Syamsudin AR dan Vismania S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, Bandung: 

SPs UPI dan PT Remaja Rosdakarya, 2006, H. 110. 
5
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, Bandung: Angkasa, 2011,  

H. 152 
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كل األخطاء الواقعة ادلصنفة تالال ىف القائمة. ىف ادلرحلة الثالثة, يعمل الباحث 

فعل  منعملية نابة مئوية  ىف األخطاء ادلوافقة بتصنيفها. ادلثال: عدد األخطاء 

 51خطأ. فعدد كلها  25 ادلصدرخطأ و  15 فعل ادلضارعخطأ و  11 ادلاضى

جلميع عينة الطالب من فعل ادلاضى وفعل ادلضارع وادلصدر خطأ. كم عدد األخطاء 

 ىف وجو نابة مئوية )%(؟

 كان الباحث ياتعمل قائمة لتالال تصنيف األخطاء:

 التردد التصنيف

 11 فعل ادلاضى

 15 فعل ادلضارع

 25 اادلصدر

 59 عدد كلها
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 (p= f/n x 100%)الرمز لتحصيل نابة مئوية )%( ىو 

 %32,2% = 100×  11/51:  فعل ادلاضى

 %25,42% = 100×  15/51:  فعل ادلضارع

 %42,57% = 100×  25/51:  ادلصدر

 

 نسبة مئوية التردد التصنيف

 %32,2 11 فعل ادلاضى

 %25,42 15 فعل ادلضارع

 %42,57 25 ادلصدر

 %011 59 عدد كلها

 

 

 

 

 

 


