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الثالثالباب
البحثمناهج

البحثنوع.أ
يفاملفاعيلعنالوصفيالتحليلعلىقامميدانيانوعياحبثاالبحثهذانوعكان

اإلسالميةسوجنووايلجبامعةالرتبيةكليةيفالعربيةاللغةتعليمقسملطلبةالرتمجةنصوص
هذاتكون. مسيحيمن٢٠١٠/٢٠١١الدراسيالعاميفالسادساملستوىمسارانجاحلكومية
.الرتمجةيفاالجتماعوحالةالنظرياتمنالبحث

هذاأخذوالرتمجة،اخلمسةاملفاعيلوهياملستخدمةالنظريةوتعميقمطالعةوبعد
عنيبحثفكرياجتاه–البحثهذاإىلبالنسبة–وهوفكريااجتاهااألخطاءحتليلالبحث
.والتحسنيالتحليلقبلترمجتهميفاملفاعيلاستخداميفاإلحصائيأخطاء

البحثومكانوقت.ب
social" (االجتماعحالة"بـالنوعيالبحثيفاإلحصائيSpradleyمسى

situation (هيالبحثهذايفاعاالجتمفحالة١.والعملوالفاعلاملكانتتضمناليت
وايلجبامعةالعربيةاللغةتعليملقسمالطلبةترمجةيفأندونيسيبذوقالعريبالنصاختالط
الرتبيةكليةهوفاملكاناالجتماعحالةتضمنتهماإىلوباإلضافة. احلكوميةاإلسالميةسوجنو

العربيةاللغةتعليمقسمطالبهوالفاعلو ٢مسارانج،احلكوميةاإلسالميةسوجنووايلامعةجب
الدراسيالعاميفالسادساملستوىيفجيلسوهوالرابعة،الرتمجةادةمبيشرتكالذي

هيالرتمجةوعملية. فيهاوجنحالثالثالنحومبادةآخذاوكانمسيحي،من٢٠١٠/٢٠١١
.مسيحينم٢٠١١أبريل٣ومارث٣بنيمايفالبحثهذاوردو .فيهاالعملوجود

العربيةإىلاألندونيسيةالنصوصمجةبرت وأنسبأحقالطلبةهؤالءأنالبحثرأى
الطالبفيهايرتجممادةوهيالرابعة،الرتمجةمادةالشرتاكهمو الثالثالنحومادةيفلنجاحهم

حتتوينسخثالثمنهمواحدكلمنالبحثهذاوأخذ. العريبالنصإىلاألندونيسيالنص
حتتويمستقلةفقرةيفواحداموضوعابالنسخوأعىن. إمجاالمفاعيلعشرمخسةاألقلعلى

1 Sugiyono, Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2008), hal. 215-216.
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املوضوعكليفثالثةأمثالأومثالنأوواحدمثللهواحدفمفعول،مسةاخلفاعيلاملعلى
٣.هفوةأوزلةيعتربوإمناخطأيعتربالاألخطاءمنواحدامرةالطالبهيصدر ماألن. املقرر

البياناتجمع.ج
اجلهدمنكثريإىلحتتاجاليتاجلادةاملرحلةهيأوالبحثمراحلأدقاجلمععملية

على: شليبأمحدالدكتوروقال. والتجربةالحظةواملوالسماعبالقراءةيرتبطفنوهيوالوقت،
بعضإىلسريشدهأنهالظنفأغلبالدراسةخربةلهمنمعيتحدثأنالطالب
البياناتةطالعمبلبحثاذاهلجديرميدانيا،نوعياحبثاالبحثكونمنوانطالقا٤.املراجع

.البحثذااملتعلقةاملعلوماتطلبيفوغريهااملكتبيةواملراجعاملصادرمنهاداعتماو 
:٥نوعنيإىلالبياناتمصدروانقسم

.مباشرةالبياناتعلىاحلصوليفالباحثمنهيستفيدماكلوهواألساسياملصدر.١
العربيةاللغةتعليمقسملطلبةالرتمجةنصوصهيالبحثهذايفاألساسيةاملصادرو 

ميكنالأساسي،مصدراملصدرانفهذان.والرتمجةاملفاعيلحثوتبحتتوياليتواملراجع
احلاجةشدةيفالبحثهذاوكان. الرتمجةنصوصبدونلهايلحتو األخطاءعلىاحلصول

.عمليتهيفينطلقمنهااليتواملفاعيلالرتمجةعنالنظرياتإىل
ايكتملاليتغريمهاو والوثائقالكتبمنباملوضوعيتعلقماكلوهوالثانوياملصدر.٢

.مباشرةغريسبيلعلىالبحثهذاعليهوحيصلاألساسياملصدر
احلصوليفكطرقالتاليةالطرقالبحثهذااستخدمالبيانية،املصادرألنواعوفقا

:وهيالبيانات،على
املقابلةطريقة.١

درمصامنمباشرةغريأوكانتمباشرةاألسئلةبتقدميالبباناتمجعوهي
العربيةاللغةتعليمقسمطلبةأيالبحثهذافاعلإىلمقدمةالطريقةهذهو ٦البيانات،

البحثهذاختلصالطريقة. اخلمسةاملفاعيلتشملاليتالنحومادةأخذهمملعرفة

منشورات: السعوديةالعربيةاململكة-رياض(،وأساليبهمناهجهاالناطقنيلغريالعربيةتعليمطعيمة،أمحدرشدي٣
.٥٣. ص،)١٩٨٩–أيسيكو–والثفافةوالعلومللرتبيةاالسالميةاملنظمة

رية،الرمحنعبد٤ .٤٦. ص،)١٩٨٨اجليل،دار: بريوت(،واملصادرالبحثعلىأضواءعَم
5 Sugiyono, Metode, hlm. 225. Lihat juga Syamsuddin AR. & Vismaia S. Damaianti,

Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Rosyda Karya, 2006), hlm. 61.
6 M. Ali, Penelitian Kependidikan, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 83
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األولفالنصيفوذلكالثالث،النحومادةيفاملفاعيلتلكلواأقبقدالطلبةهؤالءبأن
.مسيحيمن٢٠١٠/٢٠١١دراسيعاممن

التوثيقطريقة.٢
القائمويكتبهاوالتفكريالبياناتعلىتدلاليتاحلادثةعنمكتوبتقريروهي

مبادةاشرتكواالذينالطلبةأنعرفالطريقة،هذهستخدامفبا٧.وإيصاهلاحلفظهابالقصد
ثالثةإىلعددهموصلمسيحي،من٢٠١٠/٢٠١١الدراسيالعاميفالرابعةالرتمجة

تعليمبقسمدروسهميلتحقونألمامنالثاملستوىيفجيلسونطلبةمنهم.ومخسني
منالسادساملستوىيفجيلسونطلبةومنهم،مسيحي٢٠٠٧السنةيفالعربيةاللغة

املقررالفاعلمنوانطالقا. مسيحي٢٠٠٨السنةيفالقسمبنفسدروسهمالتحاقهم
ونوايكأنمنونخليقكلهمبأنرفعُ أيضاوا. طالباوأربعنيستةإىلبلغفعدده
.الثالثالنحومادةيفجناحهممنفاعلني

)proyektif(اإلبرازطريقة.٣
الطريقةهلذه. البياناتعلىاحلصوليفالنادرةالطرقمنالطريقةهذهتعد

teknik(إبرازيتقنيق،)teknik asosiasi(مجعيتقنيقتقنيقيات؛مخسة konstruksi(،
-teknik memilih(ترتييب- إختاريتقنيق،)teknik menyiapkan(جتهيزيتقنيق

mengurutkan(،تعبرييوتقنيق)teknik ekspresif .(اإلبرازيالتقنيقالباحثواختار
)teknik konstruksi(،عليهاحيصلاليتالنتائجببحثالباحثيقومالتقنيقهذاويف

٨.حبثهغراضبأمناسباالباحثيصنعهاممالفاعليربزهالذيالشيئأوالفاعلمن

.حللهااليتالرتمجةنصوصعلىالبحثهذاحصلالطريقة
البياناتتحليل.د

ويتمسك . ال تنفع البيانات اليت حيصل عليها الباحث شيئا إال بعد إقامته بتحليلها
أمرا ضروريا يف كل حبث علمي، من كونه سبيال إلعطاء اخلربات عن قيمة ومعاين هذا التحليل

أن حيللها كيف ما شاء حىت تصبح ذات املعاين يف إجابة املسألة ى الباحثعلف. ومنافع البحث
البياناتليلحتنشاطيتكون) Mile dan Huberman(وهابرمانميلقال٩.املناسبة وحلها

7 Winarmo Surahmad, Ed., Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,
(Bandung: Transito, 1990), hlm. 123.

8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 215-216.
9 Moh. Nazir, Metode, hlm 346.
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data(البياناتعرض،)data reduction(البياناتمناحلد: رئيسيةنقاطثالثمن

display(،التحقق/ واالستنتاجات)conclusions/ verification.(١٠

الالئقة،الطرقواملعلوماتالبياناتمنعليهحصلماحتليليفالبحثهذااستخدم
:يليكماوهي

االستقرائيةالطريقة.١
هذهقامت. القاعدةوتقارنوتفحصالنموذجأواألمثلةتعرضطريقةوهي

اخلاصةتتبعومنالعامة،القاعدةإىلاجلزئياتمنالفكرانتقالأساسعلىالطريقة
إىلاخلاصأواجلزئياتمناالنتقالهيأخرىوبعبارة١١.العامةاألحكامإىلللوصول
أثناءوجدهعمااألخطاءبتحليلحثالبهذاقامالطريقة. العامأوالكليةالقضايا

.الرتمجةنصوصمالحظته
الوصفيةالطريقة.٢

وحتليلهامقارنتهامثواملعلوماتاحلقائقمجععلىالطريقةهذهاعتمدت
املسئلةبيانالطريقةهذهحتاولولذلكحبث،لكلمستخدمةالطريقةوهذه١٢.وتفسريها
.املسائلتلكيفاحملتوياملعىنفهمألجلتصويبهاأيوحتليلهااملوجودة

املائويةلنسبةابالتكررتوزيعطريقة.٣
بالنسبةهاتكرر علىتدلاليتالبياناتمناجلداويليفامللخصقائمةوهي

الطلبةعددملعرفةالطريقةهذهالبحثهذاستخدما١٣.فصوهلامنفصلكليفاملائوية
علىاحلصولويف.اخلمسةاملفاعيلبتناسبكلمةيرتمجونماعنداخلطأيفيقعوننالذي
حتليلهخبالفاألربع،النواحيمجيعمناألخطاءالبحثهذاأخذاملائوية،القيمةهذه

: هيالطريقةهذهمعادلةوكانت.النحوياخلطأمنينطلقالذي

التكرر= املائويةالنسبةبالتكررتوزيع يعتوز 
x١٠٠%

n =كلهمالفاعلعدد

10 Sugiyono, Metode, hlm. 246.
.٢٠٢. ص،تعليمطعيمة،أمحدرشدي١١

12 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), hlm. 209-210.

13 J. Supranto, Statistik:Teori dan Aplikasi, Edisi VI, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm 63.
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