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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

هرا الباب ًبدث الجىاهب اإلاخػللت بمىهج البدث، وهى ٌشخمل غلى اإلادخل 

لت البدث ومىضىع البدث ومياهه وأداة البدث وظٍسلت حمؼ البُاهاث وئحساءة  وظٍس

 حمؼ البُاهاث وأشلىب جدلُل البُاهاث وجثلُث صدق البُاهاث.

 طريقة البحث 1.3

  Taylorو  Bodganاإلادخل الىىعي. ذهس أكُم هرا البدث باشخخدام

أن البدث الىىعي هى ئحساءة مً  (2ص  1002) Suwandiو  Basrowi( أن 2991)

ئحساءاث البدث التى جدصل البُاهاث الىصفُت هدى الىالم أو الىخاباث ومىكف 

عت البدث الىىعي، حػترف الباخثت مىضىع البدث وما شالىاس اإلاشاهد. بىا

شػسه في الحُاة الُىمُت. شبب خُاز هىع مدخل هرا البدث هى مدخل مىاشب 

باكامت هرا البدث. ومىضىع هرا البدث هى "جدلُل ألاخعاء في جسحمت هص اللغت 

ت.  صتهدف هرا اإلادخل ئلؤلاهدوهِصُت ئلى الػسبُت بجامػت ئهدوهِصُا التربٍى ى َو

( وصف البُاهاث اإلاخػللت بأخعاء خىاصل جسحمت هص اللغت 2آلاجُت : 

ؤلاهدوهِصُت ئلى الػسبُت بخير الخىظُم والىاكؼ والخدكُم، والترحمت لعالب كصم 

ت. أما اإلاساد باألخعاء الصابلت فهى  حػلُم اللغت الػسبُت بجامػت ئهدوهِصُا التربٍى

ت ودالل ت مً هاخُت صسفُت وهدٍى ( حػٍسف أشباب وكىع 1ُت و أخعاء لغٍى

ت والداللُت في الترحمت و  ت 3ألاخعاء الصسفُت والىدٍى ج مجمىع مئٍى ( جدٍز

ت والداللُت في جسحمت هص اللغت ؤلاهدوهِصُت ئلى  ألاخعاء الصسفُت والىدٍى

 الػسبُت.
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مىكؼ الباخثت في البدث الىىعي مجمعي. ئنها باخثت هفصها ومخععت 

ُلها وجفصيرها ومىاكشتها وصىاغت هخائج هرا البدث. وفاغل حمؼ البُاهاث وجدل

ودوز الباخثت هى أداة البدث الىىعي. واإلاساد باألداة الصابلت هى الباخثت هفصها 

 جيىن فاغال لجمُؼ غملُاث هرا البدث.

لت تهدف ئلى  لت البدث اإلاصخخدمت هي ظٍسلت وصفُت. هره العٍس فعٍس

هما غادتها. وجصمُم البدث اإلاصخخدم  وصف البُاهاث الىاكػُت أو اإلاظاهس ججسي 

ٍست.  هى جدلُل اإلادخىي. فهرا الخدلُل ًترهز غلى بدث مدخىي اإلاػلىماث الخدٍس

فُىدوف في  ( أن دزاشت 261ص  1002) Suwandiو Basrowiهما كاٌ هٍس

لت البدث حصتهدف ئلى بدث الىخائج الخيسخُت والصادكت مً  اإلادخىي هي ظٍس

 ُاكها.البُاهاث باشدىاد ئلى ش

 البحث ومكاهه مىضىع 1.3

 البدث مىضىع 3.1.2

هرا البدث هى مػلم دزس الترحمت وحمُؼ ظالب  مىضىعاإلاشترن أو 

 6في شمصخير  2كصم حػلُم اللغت الػسبُت الرًً ًدبػىن غملُت حػلم الترحمت 

لت حػُين اإلاشترن حػخمد غلى الخىظس 1022ئلى  1026للػام الدزاس ي  . ظٍس

 اإلاػين )اإلاػاًىت الهادفت(. هرا مشترن البدث هى هما ًلي:

 2مػلم دزس الترحمت  -

 2الرًً ًدبػىن دزس الترحمت  لبتظ 33 -

ال شً في أن اإلاشترن الصابم ًيىن مسحؼ البُاهاث واإلاصخجُب لصهىلت 

هخابت هرا البدث. الصبب آلاخس هى مشترن البدث لدًه الىكذ اليافي لخبلُغ 

 اإلاػلىماث اإلادخاحت.
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 ميان البدث 3.1.1

ميان هرا البدث اإلاصخخدم ألداء غملُت البدث ًلؼ بجامػت ئهدوهِصُا 

ت جدذ الػىان في الشازع الدهخىز شدُابىدي زكم   30203باهدوهج  119التربٍى

هىان بػض السغاًاث والاغخبازاث غً اخخُاز حاوي الغسبُت ئهدوهِصُا. 

 الجامػت الصابلت لخيىن ميان البدث، وهي:

ت هي مإشصت مً اإلاإشصاث الحيىمُت،  أوال، حامػت ئهدوهِصُا التربٍى

فيها كصم حػلُم اللغت الػسبُت بيلُت حػلُم اللغاث وألادب. في هرا اللصم، 

. يهدف ذلً 6في شمصخير  2وحب غلى العالب أن ًدزشىا دزس الترحمت 

الدزس ئلى جيىن العالب ليي ًيىهىا ماهٍسً في أداء الترحمت. والترحمت مً 

لى اللغت ؤلاهدوهِصُت أو بالػىض. ئضافت ئلى ذلً، جسغب اللغت الػسبُت ئ

 الباخثت في أداء جدلُل ألاخعاء غىد العالب أزىاء حػلم الترحمت.

 أداة البحث وطريقة حمع البياهات 1.1

بىاء غلى اشخخدام اإلادخل الىىعي، ئهما جيىن أداة البدث هي الباخثت 

هأداة البدث هفصها. "البدث الىىعي ًدخاج ئلى اشخخدام الباخثت 

(Sukmadinata ،1023  90ص.) 

في كٌى آخس، ئهما أداة البدث الىىعي هي الباخثت هفصها، وهي أداة 

( أن ألاداة ؤلاوصاهُت وظُفتها حػُين 306ص  1023) Sugiyonoاوصاهُت. هما كاٌ 

ج  جسهيز البدث واخخُاز اإلاصخجُب همسحؼ البُاهاث وئكامت حمؼ البُاهاث وجدٍز

هىغُت البُاهاث وجدلُل البُاهاث وجفصيرها ومىاكشاتها وصىاغت الخالصت مً 

 هخائج البدث.

حا. في البدث الىىعي، ال ًيىن مىضىع البدث أو مشيلت البدث واض

وهخائج البدث اإلاسحىة لم جىً واضحت. وجصمُم البدث افتراض ي وهى ًخعىز بػد 

الدخٌى ئلى بدث مىضىع البدث. بجاهب ذلً، ًدخاج البدث الىىعي ئلى هُل 

اإلاصلماث بأن الىاكػُت صفتها ولُت ودًىامُىُت وال جىفصل ئلى مخغيراث البدث. 
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يرة. ئضافت ئلى ذلً، لم جخعىز ئذا اهفصلذ اإلاخغيراث فياهذ جلً اإلاخغيراث هث

لاٌ ئن الباخثت هي مفخاح  أداة البدث كبل حػُين وضىح اإلاشيلت اإلابدىزت. ٍو

ألاداة. جلىم الباخثت بخػُين الػُىت ومىبؼ البُاهاث وحمؼ البُاهاث وجصيُفها 

 وجدلُلها وجلدًمها وبدثها في الباب الخالي.

 :هره ظسق حمؼ البُاهاث اإلاصخخدمت وهي هما ًلي

سي  3.3.2  الاخخباز الخدٍس

ئكامت الاخخباز الخدٍسحي حصتهدف ئلى مػسفت هفاًت ظالب كصم حػلُم 

اللغت الػسبُت في جسحمت هص اللغت ؤلاهدوهِصُت ئلى اللغت الػسبُت. بػد مػسفُت 

ت مً  خىاصل الاخخباز، جصف الباخثت جلً البُاهاث وجصيُف ألاخعاء اللغٍى

ألاخعاء. أمان هص الترحمت فهى مأخىذ  الترحمت في الجدٌو وبُان جصدًم جلً

 مً بػض الشبياث في ؤلاهترهذ.

 اإلاالخظت 3.3.1

لت الخدلُل وأداء الىخابا اإلاالخظتمً الىاضح  ث اإلاىخظمت غً هي ظٍس

لت ئلى اإلاسء أو اإلاجمىغت مباشسة.  اإلاىكف بالىظس أو اإلاالخظت هره العٍس

اإلاباشسة ئلى خالت مُدان البدث. ليي  الخظتحصتهدف ئلى الىظس وم

جدىٌى الباخثت صىزة أو بُاهاث غً اإلاشيلت اإلابدىزت. )بصسوي 

 (.93ص  1002وشىاهدي، 

مػلم  ئلى مشترن البدث وميان البدث، هى  جلىم الباخثت بمالخظت

وخالت فيها  1022ئلى  1026للػام الدزاس ي  6 وظالب مصخىي  2دزس الترحمت 

الباخثت غملُت الخفاغالث  لترحمت. بجاهب ذلً، جالخظاجددر غملُت وشاط 

بين اإلاػلم العالب أزىاء الخػلم واشخجابت العالب ئلى دزس الترحمت ومػىكاث 

 غملُت الخػلم.
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 الاشخبُان 3.3.3

جُبها اإلاسجُبىن. هما كاٌ  ٍست ٍو الاشخبُان ٌػنى كائمت ألاشئلت الخدٍس

Sukmadinata (1023  ئن الاشخبُان هى ظٍسلت حمؼ البُاهاث غير 129ص )

اإلاباشسة )لِض هىان غملُت الدصاؤالث بين الباخثت واإلاصخجُب(. ًدخىي 

الاشخبُان غلى ألاشئلت التى ًجُبها اإلاصخجُبىن. جأهُدا إلحابت اإلاصخجُبين، 

حصخخدم الباخثت الاشخبُان بمصخىي غىجخمً. في هرا البدث، ًدخىي 

ُان غً مػىكاث الخالمُر في وشاط جسحمت هص اللغت ؤلاهدوهِصُت ئلى الاشخب

 اللغت الػسبُت.

 اإلالابلت 3.3.3

اإلالابلت هي مدادزت بأهداف مػُىت بين اإلالاِبل وهى ملدم ألاشئلت 

واإلالاَبل وهى مجُب ألاشئلت. بىاشعت اإلالابلت، حصخىشف الباخثت اإلاػلىماث 

%. ئضافت ئلى الاشخبُان 20-20بين  اإلادخاحت، لخىٌى مصخىي الاشخجابت الػالي

 الصابم، جياد اإلالابلت أن جيىن اشخجابتها غالُت.

 إحراءة حمع البياهات 1.3

حساءة حمؼ البُاهاث في هرا البدث حشخمل غلى بػض الخعىاث وهي ئ

حػُين مىضىع البدث وميان البدث ودزاشت اإلالدمت وجصيُف أداة البدث وحمؼ 

ا وبدثها وجفصيرها ومىاكشتها. لىُل الىضىح، جبين بُاهاث البدث وجدلُلها وجلدًمه

 الباخثت آلاجُت:

 حػُين مىضىع البدث وميان البدث 3.3.2

في هره الخعىة، حصخىشف الباخثت اإلاػلىماث اإلاخػللت بالجامػت 

هميان البدث. ئكامت اشخىشاف اإلاػلىماث بىاشعت الجسائد واإلاجالث 

بػد جىٌى اإلاػلىماث اإلادخاحت، وؤلاهترهذ واإلاػلم والزمالء مً ظالب الجامػت. 

ت  جخخاز الباخثت ظالب كصم حػلُم اللغت الػسبُت بجامػت ئهدوهِصُا التربٍى

 همىضىع البدث.
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 دزاشت اإلالدمت 3.3.1

دزاشت اإلالدمت حػنى اليشاط لبدث اإلاػلىماث اإلادخاحت ليي حػسف 

الباخثت مشيلت البدث واضحت. في هره الدزاشت، جلىم الباخثت باإلالازبت ئلى 

ىضىع البدث ومياهه وكساءة الىظٍساث اإلاخػللت بهرا البدث والبدىر م

 الصابلت.

 جصيُف أداة البدث 3.3.3

كبل جصيُف أداة البدث، جىخب الباخثت مشبً أداة البدث. ذلً 

اإلاشبً ٌصتهدف ئلى جلدًم صىزة اليشاط الػامت التى جلىم بها الباخثت. بػد 

واإلالابلت وهرلً جىحُه  شبً، جصىف الباخثت جىحُه اإلاالخظتهخابت اإلا

سي والاشخبُان.  الاخخباز الخدٍس

 حمؼ بُاهاث البدث وهخابتها 3.3.3

سي  في هره الخعىة، حصخخدم الباخثت جىحُه الاخخباز الخدٍس

 واإلاشاهدة والاشخبُان واإلالابلت لجمؼ البُاهاث.

سي. ئكامت هرا الاخخباز حصتهدف ئلى مػسفت هفاًت ظالب  - الاخخباز الخدٍس

اللغت الػسبُت في جسحمت هص اللغت ؤلاهدوهِصُت ئلى اللغت كصم حػلُم 

 الػسبُت.

، ججمؼ الباخثت الىزُلاث وجلخُصها. وجىخب اإلاالخظت  . بىاشعت ااإلاالخظت -

الباخثت ما في مُدان البدث وما ًخػلم بهرا البدث. وئكامت اإلاشاهدة 

 مفخىخت

الاشخبُان. وهى ظٍسلت حمؼ البُاهاث غير اإلاباشسة )لِض هىان غملُت  -

الدصاؤالث بين الباخثت واإلاصخجُب(. ًدخىي الاشخبُان غلى ألاشئلت التى 

ًجُبها اإلاصخجُبىن. جأهُدا إلحابت اإلاصخجُبين، حصخخدم الباخثت الاشخبُان 

. في هرا البدث، ًدخىي الاشخبُان غً مػىكاث Guttmanبمصخىي 

 الخالمُر في وشاط جسحمت هص اللغت ؤلاهدوهِصُت ئلى الػسبُت
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مدادزت أو حصاؤالث بين اإلالابل واإلاصخجُب. تهدف اإلالابلت ئلى اإلالابلت. وهي  -

جىٌى ألاحىبت الدكُلت واإلاسحىة. بػملُت اإلالابلت، جدىٌى الباخثت اإلاػلىماث 

 ئلى ألاخىاٌ اإلادخاحت اإلاالخظتغير اللفظُت ,ئكامت 

 البُاهاث اإلاجمىغتجدلُل  3.3.0

 بػد حمؼ البُاهاث وهخابتها، جدللها الباخثت هما ًلي:

سي الري ًدخىي غلى  - ئكامت جدلُل البُاهاث بىاشعت جلصُم الاخخباز الخدٍس

هصف اللغت الػسبُت وجسحمخه ئلى اللغت الػسبُت. والباخثت ًلصم ألاخعاء 

ج مجمىع ألاخعاء. ت اإلاىحىدة في الىص وجدٍز  اللغٍى

بىاشعت هخابت الخعاب وخسهت وحه  اإلاالخظتئكامت جدلُل بُاهاث خىاصل  -

 اإلاػلم والعالب واشخجابت الخالمُر ئلى دزس الترحمت.

البُاهاث وخرفها غير ُل بُاهاث خىاصل الاشخبُان بخللُص ئكامت جدل -

 اإلادخاحت. وجصفها الباخثت باشخخدام البُان الىصفي.

لت ئكامت جدلُل خىاصل اإلالابلت بىاش - عت جدلُل خىاصل الابخبُان وظٍس

ئهخاج خاصل اإلالابلت وخرفها غير اإلادخاج وجصفها الباخثت بالخخصدام 

 البُان الىصفي.

 جلدًم هخائج البدث ومىاكشتها 3.3.6

البُاهاث التى خللتها الباخثت ملدمت هىخائج البدث. جلً البُاهاث 

 بخلً الىخائج. مبدىزت ومخػللت بالىظٍساث اإلاىاشبت. وجصىؼ الباخثت جلخُصا

ئحساءة البدث غً "جدلُل ألاخعاء في جسحمت هص اللغت ؤلاهدوهِصُت 

 ٌ ت" ملدمت بىاشعت هرا الجدو  ئلى الػسبُت بجامػت ئهدوهِصُا التربٍى

 

 



 

73 
Ineu Nurtresnaningsih, 2017 
ANALISIS KESALAHAN TERJEMAHAN TEKS INDONESIA - ARAB DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3 صىرة

 إحراءات البحث 

( أن ئكامت جدلُل البُاهاث الىىغُت ججسي غلى 91ص  1023) Sugiyonoذهس 

زالزت أوكاث، وهي كبل دخٌى اإلاُدان وفي اإلاُدان وبػد اهتهاء مً اإلاُدان. هما كاٌ 

Mertler (1022  ئن جدلُل البُاهاث الىىغُت ٌشخمل غلى غملُت الخدلي 139ص )

الخفصُلُت وهخابت جصمُم  اإلاالخظتؤلاهخاحُت. أي ئكامت ذلً الخدلُل جدخاج ئلى 

 البُاهاث وصُاغت الفسضُت فأهثر وجصيُف الخالصت والىظٍساث الػامت.

 ثصنيف أداة البحث دراسة املقدمة

 مشبك البحث

 ثىحيه الاخحبار الححريري 

 ثىحيه الاسحبيان

 ثىحيه املقابلة

 حمع البياهات

 الاخحبار الححريري 

الخظتاإلا  

 الاشخبُان

 اإلالابلت

مىضىع جعيين 

 البحث ومكاهه

 جدلُل البُاهاث

البُاهاث للُصج  

 جلدًم البُاهاث

جدلُم البُاهاث 

 وخالصتها

ثقديم البياهات 

 وبحثها

 هحائج البحث
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ُاغتها ئضافت ئلى ذلً، جدلم الباخثت البُاهاث وجصيُفها وحػىيها وص

ئلى صُاغت اإلاشيلت . ئكامت وشاط جدلُل البُاهاث الىىغُت ججسي ختى نهاًت 

غملُت البدث. أما وشاط جدلُل البُاهاث فِشخمل غلى جصغير البُاهاث 

 (.91ص  Sugiyono ،1023وحػٍسضها وجدلُلها )

 هره هي زالزت أهمىذج مخفاغالث في جدلُل البُاهاث:

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  1.3صىرة 

 (371ص  3131) Mahsunعناصر أهمىذج ثحليل البياهات املحفاعلية. 

بىاء غلى الىظٍست الصابلت، اشخخدمذ الباخثت أشلىب جدلُل 

 البُاهاث هما ًلي:

اإلاجمىغت، وهي البُاهاث البُاهاث، خُث الباخثت جللُص للُص ج .2

صىاغت الخلخُص واخخُاز ألاخىاٌ ألاشاشُت وجسهيز ألاخىاٌ اإلاهمت 

ومبدث اإلاىضىع وجصمُمه. فالبُاهاث اإلاصغسة جلدم صىزة واضحت 

 وحصهل غلى الباخثت في أداء حمؼ البُاهاث الخالُت.

 حػٍسض

  البُاهاث
  حمؼ البُاهاث

البُاهاث للُصج  

الخالصت 

  والخدلُم
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حػٍسض البُاهاث. بػد جصغير البُاهاث، جبدو أن الخعىة الخالُت هي  .1

هرا الخلدًم هى بُان كصير باشخخدام الىص هىع . جلدًم البُاهاث

 الىصفي والجدوز والػالكت بين اإلاإزساث وغير ذلً.

. الخعىة ألاخيرة هي صىاغت الخالصت والخدلُم الخالصت أو الخدلُم .3

 مً البُاهاث اإلاجمىغت.

 ثثليث صدق البياهات 1.3

اإلاظاهس مً ول الىىاحي باكامت جدلُم  مالخظتلُث ٌػنى اإلاصعى في الخث

دام بػض مساحؼ اإلاػلىماث والعسق. في هره الخعىة، الىخائج بىاشعت اشخخ

( ئن 220ص  1009) Wasilahججمؼ الباخثت وجخخبر صدق البُاهاث. هما كاٌ 

لت جسحؼ مً اإلاػلىماث أو البُاهاث بخجمُؼ بػض ظسق حمؼ  الخثلُث ٌػنى ظٍس

 البُاهاث.

 الخثلُث، جلىم الباخثت باآلجُت:في خعىة 

ٍست ببُاهاث  هخائجملازهت بُاهاث  3.0.2  اإلاالخظت هخائجالاخخباز الخدٍس

 بدىاصل الاشخبُان اإلاالخظت هخائجملازهت  3.0.1

 معابلت اإلاساحؼ ألاشاشُت واإلاساحؼ ؤلاضافُت 3.0.3

 ظلب اشخجابت العالب ئلى اإلاػلىماث التى بلغها اإلاػلم 3.0.3

هدى هاخُت زأي العالب واإلاػلم وغير ملازهت الحالت مً بػض الىىاحي،  3.0.0

 ذلً


