
 الباب الثالث
 منهجية البحث

 نوع مدخل البحث  .أ 
تعليم الكتابة البحث هو البحث امليداين، أي البحث عن  نوع

منبع العلوم اإلسالمي  الثالث مبعهد صفرحلة املتوسطة اإلسالمية يف الللم
. البحث امليداين هو أنشطة حبثية تنفذ يف مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية

معينة، سواء املؤسسات أو املنظمات اجملتمعية واملؤسسات بيئات جمتمعية 
احلكومية، من خالل زايرة األسر والشركات وغريها من األماكن. إىل جانب 

 بيعية. يتم مجع البياانتذلك، ميكن إجراء البحوث على الكائنات الط
 1.مباشرة عن طريق املقابلة واملالحظة

 تصميم البحث .ب 
لوصفي، والتصميم الوصفي هو هذا البحث مصمم ابلتخطيط ا

والبحث الوصفي هو دراسة  2.التصميم حبيث يصف املتغري يف حالة حقيقية
وصفية، ويف الدراسة الوضفية  شرحت الباحثة عما وقع يف اجملال أو امليدان 
البحثي شرحا مفصال. بعد أن مجعت البياانت وصنفتها حبيث النوع والصفة 

، 3أو احلال. ويف النهاية تتم شرح البياانت أو اخلالصة يف النهاية
ث عن تعليم الكتابة للمرحلة واستخدمت الباحثة هذا التصميم لتبح
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اإلسالمية يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات املتوسطة 
 مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

 موضوع البحث .ج 
هذا البحث هو تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة  يف أّما املوضوع

ت مبنطقة للبنامبعهد منبع العلوم اإلسالمي الثالث  صفاإلسالمية يف ال
 .بنجر كاليمنتان اجلنوبية

ختطيط تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع  .1
 العلوم اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

تنفيذ تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .2
 كاليمنتان اجلنوبية.اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر  

تقومي تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .3
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

 ذايت البحث  .د 
مبعهد منبع العلوم اإلسالمي اللغة العربية  ةالذايت يف هذا البحث هي مّدرس

 مبطقة بنجر كاليمانتان اجلنوبية.
 ياانت ومصادرها الب .ه 

 البياانت  .1
 البياانت اليت حتتاج يف هذا البحث هي نوعان، مها: 

 البياانت األساسية (أ 
 :أما البياانت األساسية يف هذا البحث فهي 



ختطيط تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  (1
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

تنفيذ تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  (2
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

تقومي تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  (3
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

 الداعمة (البياانت الثانوية )  (ب 

البياانت الثانوية هي البياانت عن خلفية موقع البحث اليت تشمل على حملة 
اترخيية لتأسني معهد منبع العلوم اإلسالمي، وأحوال الطلبة وأحوال املدرسني وأحوال 

 املوظفني وأحوال األجهزية يف هذا املعهد.

 مصادر البياانت  .2
 للحصول على البياانت احملتاجة إليها:

، هم رئيس املدرسة واملوظف اإلداري مبعهد منبع العلوم املخربون ( أ
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.

، من الكتب والواثيق عن املعهد، للحصول لعلى البياانت يف الوثيقة ( ب
التعليم اللغة العربية هناك، اليت تستطيع أن تكمل املعلومات الواردة يف 

 هذا البحث
 أساليب مجع البياانت  .3

 املستخدمة يف هذا البحث كما يلي: طريقة مجع البياانت
 املالحظة ( أ



استخدمت الباحثة املالحظة للوقوف على علمية التعليم بني املدرس 
 والطلبة يف الفصل مباشرة وحاالت اآلالت املدرسية وحاالت الطلبة. 

 املقابلة  ( ب
استخدمت الباحثة املقابلة جلميع البياانت املتعلقة حبالة تدريس اللغة 

للبنات مبنطقة بنجر كاليمانتان العربية يف معهد منبع العلوم اإلسالمي 
 اجلنوبية، وموقف مدرسة اللغة العربية عن تدريس الكتابة يف هذا املعهد.

 (  التوثيقج
 مصادرها من البياانت التوثيق أسلوب يستخدم فيها الباحثة جلمعو 
الواثئق الورقية والصور  على املصدر هذا و تتكون. البشرية الغري

 املدرسني والطلبة، يف خلفية عن والتسجيالت الصوتية الفوتوغرافية
 .واترخيه التعليم ختطيط وتنفيذ وتقومي

 أسلوب حتليل البياانت  .4
 أسلوب حتليل البياانت يف هذا البحث كما يلى:

وهو عملية تلخيص األشياء  reduksi data))تنقيص البياانت  .1
الرئيسية واختيارها وتركيزها إىل األمور املهمة اليت تتعلق مبوضوع 

مبعهد  البحث حىت يسهل البحث جلمع البياانت عن تعليم الكتابة
 منبع العلوم اإلسالمي مبطقة بنجر كاليمانتان اجلنوبية.

أي تقدمي البياانت ببيان قصري أو  (display data)عرض البياانت  .2
 ابلعمود وابلصلة بني الطبقة. 



 conclusiondrawin)أخذ االستنباط والتحقيق  .3

&verification)احثة إلجابة عن األسئلة اليت متتواستخدمتها الب  
 4حتديدها يف املسألة.
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 تصميم القياسات

 اليوجد ختطيط التدريس

 تنفيذ التدريس
 يوجد
 

 يوجد لكن غري واضح
 

 اليوجد
 

 49-0 79-50 100-80 القاء السالم

 49-0 79-50 100-80 قراءة كشف احلضور

مراجعة الدروس يف 
 49-0 79-50 100-80 األسبوع املاضي

 49-0 79-50 100-80 شرح املواد الدراسية

 49-0 79-50 100-80 تقومي املواد الداسية

 تقومي التدريس
 يوجد
 

 لكن غري واضح يوجد
 

 اليوجد
 

 يومية تدريبات
80-100 50-79 0-49 



 اإلعمادة
80-100 50-79 0-49 

 80-100 50-79  

 

 100-90جيد جدا: 

 89-80جيد: 

 79-60كفاية: 

 59-0انقص: 

 

 


