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  الباب الثالث

  مناهج البحث

وبعد أن شرح الباحث النظرية عن أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتابة، فأخذ 

الباحث املناهج املخصوصة للحصول على البيانات للصف احلادي عشر يف املدرسة العالية السلفية 

واملكان جلمع البيانات،و ، وهي نوع البحث، والوقت  مسبانج كولون بوأران بكالوجنانبقسم الدينية 

  طريقة مجع البيانات، وحتليل البيانات.

 نوع البحث  . أ

 اختار و. اتخمتلف الكمى البحث و الوصفى النوعى البحثكما عرف الباحث، أن 

 على تشتمل الىت البيانات جلمع معينة طريقة الباحث فاستخدم. الوصفى النوعى البحث الباحث

. ستفتائيةاال الطريقة الباحث يستخدم ال و  قيةيالتوث الطريقة و ابلةاملق الطريقة و ةداملشاه الطريقة

 على الوصفية التحليلية الطريقة الباحث استخدم, الوصفى النوعى البحث ىف البيانات لتحليل مث

 التحليل طريقة الباحث ستخدمي ال و, املكتوبة بالنظريات ياناتالب جمموعة استخالص سبيل

  .   ياإلحصائ

  لمكان لجمع البياناتالوقت وا  . ب
 حتتو ). عشرة أيام( 2012 فرباير 4حىت  25تاريخ منذ البحث هذا البيانات مجع بدأ وقد

 خضري مصلح وهو ,مسبانج كولون بوأران بكالوجنان املدرسة العالية السلفية مدير إشراف

بانج كولون بوأران مساملكان املقرر للبحث يف املدرسة العالية السلفية بقسم الدينية  وأما. املاجستري

  بكالوجنان

 طريقة جمع البياناتج. 

 فأّما الطرق اليت استخدمها الباحث جلمع البيانات فهي:
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 أ ). طريقة املشاهدة  
وفق  .1الىت قامت ا مشاهدة موضوعات مبحوثة  إما مباشرة أو غري مباشرة الطريقةهى 

قة الىت يقوم ا مشاهد على سبيل استعمال بالتعريف السابق, الطريقة املشاهدة هى الطري الباحث

هذه  استخدم الباحث السمع و األبصار  ملشاهدة موضوعة معينة. إما مباشرة أو غري مباشرة.

 : الطريقة إلكتساب البيانات و املعلومات عن

و الطالب يف عملية التعلم والتعليم بتنفيذ أسلوب تعبري الصور ىف  نيأحوال املعلم .1
 كتابةتعليم مهارة ال

 الوسائل التعليمية يف تنفيذ تعبري الصور ىف تعليم مهارة الكتابة .2
 يف تنفيذ تعبري الصور ىف تعليم مهارة الكتابةعملية التقومي  .3

  ب). طريقة املقابلة 
ضح تعريف ات. قد 2مجع البيانات بتقدمي األسئلة لسانا وجياب لسانا أيضا طريقةهي  

 ستخدمة جلمع البيانات , وهو عملية إعطاء السؤال و اجلوابالطريقة املقابلة هى إحدى الطرق امل

واستخدم ب (أو جمتمع البحث) مباشرة كانت أو غري مباشرة . يبني الباحث (أو الباحثة) و ا

 :هذه الطريقة لنيل البيانات و املعلومات عن الباحث

 تعليم مهارة الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية و خاصة أسلوب تعبري الصور ىف .1
 الكتابة

 .أهداف تنفيذ أسلوب تعبري الصور ىف تعليم مهارة الكتابة .2

    ج). طريقة التوثيق

مكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكري عنها ويكتبها القائم به  تقريروهي 

. وهذه الطريقة هي البحث يف البيانات ألمور أو املتغريات تكون منها 3بالقصد حلفظها وإليصاهلا

املذكرة والنسخة والكتب واجلرائد واالت والنقوش ومذكرة املشاورة ودفرت األستاذ واجلدول وغريها 

                                                
1 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Angkasa,tt),hlm. 72 
2 Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 165 
3Winarno Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsinto, 1972), hlm. 
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ستخدم الباحث هذه الطريقة ليبحث عن البيانات الىت تتعلق او  4اليت تدل على البيانات الواقعية.

  ، وهي كما يلى :باملدرسة

وما الذي يتعلق  مسبانج كولون بوأران بكالوجنانحالة عامة عن املدرسة العالية السلفية  .1
 بالبحث

 تحليل البيانات طريقةد. 

هذه هي اخلطوة األخرية بعد مجع البيانات، وأما الطريقة التحليلية يف هذا البحث فهي 

الطريقة لنيل البيانات الواضحة من طريقة الطريقة التحليلية الوصفية. استخدم الباحث هذه ال

  الرقم.ب ليسبصفة الكلمات والصورة و وهي بيانات اتمع  5التحليلية الوصفية.

عملية تنظيم ترتيب البيانات املتنوعة, إنشاء التنظيم إىل تصميم  فهو البيانات حتليل أماو  

حىت تشري العملية إىل موضوع. و  اتاملباحث, و إنشاء الرتبة أو الفصيلة أى تصنيف أنواع البيان

   توثيقية.بلة, و نتائج املشاهدة و نتائج شتملت البيانات ىف هذا البحث على نتائج املقاا

الذى   Moleongإىل تعريف عملية حتليل البيانات السابق, و بالنسبة إىل نظرية  وبالنسبة

 ستخلص الباحثاو  .6ثحكتشاف نظرية جديدة من بيانات البا قال: هدف البحث النوعى هو 

  و هى كما يلى:

األوىل بعد اية مجع البيانات هى تنظيم مجع البيانات و تنسيقها أو  العملية .1
. و مجع الباحث  البيانات مجيعهم من نتائج املقابلة و نتائج )codification(ترميزها

 .المجماملشاهدة و نتائج التوثيقية. حىت صارت البيانات  بيانا واحدا 

بعد  انات بالنسبة إىل رُتبتها. و أخذ الباحثالثانية هى تصنيف أنواع البي لعمليةاو  .2
 :إىل تصنيف أنواع البيانات بالنسبة. و تنقسم البيانات إىل قسمني ةالعملية السابق

 لغوية تتكون من ناحيةالملشكالت اية. و اللغو لغوية و املشكالت غري الاملشكالت 
أو غري ذلك. و للمشكالت غري اللغوية  النحوعلم  , مناملفردات, من ناحية القواعد

                                                
4Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)hlm. 65 
5
 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.106 

6
  Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif, (Bandung; Rosda Karya, 2002)hlm. 
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التعليم أو وسائل أسلوب من جهة املعلم أو الوقت أو و , الطالبتتكون من جهة 
  التعليم.

ويراد هذا البحث لنيل معرفة أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتابة وما يتعّلق ا من 

  التعليم.األنشطة التعليمية والوسائل يف حتصيل هذا 

  

  

 
 


