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 الباب الثالث

 البحث جيةمنه

 وقت البحث . أ
 تعليم قسم لطالب الرتمجة مشكالتلبحث  ةالباحث وستخدمتفوقت الذي 

 احلكوميةامعة اسإلالمية اجليف  عند مادة الرتمجة 0202رحلة مب اللغة العربية
 خطة تقرتح الباحثةف 0202 مايوفيما يلي: يف شهر مارس و شهر  بالنكارايا
يف ادليداين  ةبحث الباحثتف  0202 أكتوبر شهر لبتمبري و شهر  ىف و البحث

 ل  البيااات .حتو 
 البحث  زل  . ب

 .بالنكارايا احلكوميةامعة اسإلالمية اجليف  ةبحثو الباحثتالبحث الذي ل ح فم
 قسم لطالب الرتمجة مشكالتأّن الطالب عندىم ألهنا موجود مادة الرتمجة و 

و مل يكن البحث متساويا  عند مادة الرتمجة 0202رحلة مب اللغة العربية تعليم
 بالبحث الذي تبحث الباحثة.

 موضوعو و مرؤوس البحث . ج
ىف  0202رحلة مب اللغة العربية تعليم قسم طالبمرؤوس ىف ىذا البحث ىو ف 

بالنكارايا، الذين ىم قد أخذوا مادة الرتمجة، إم الرتمجة اجلامعة اسإلالمية احلكومّية 
 قسم لطالب الرتمجة مشكالتالبحث ىو  الثاىن. و موضوعاألوىل و الرتمجة 

 .عند مادة الرتمجة 0202رحلة مب اللغة العربية تعليم
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 اوع البحث و مدخلو . د
( وىي عند بوغدان و Kualitatifإن ىذه الدرالة ىف ىذا البحث درالة كيفية )

كتابة  ( خطوة البحث الىت: حيص  منو بيااات وصفية  Bagdan dan Taylorتيلور )
و كان التعريف األخرى  كاات أم لفهية من الناس و من األخالق قد تأملت.

( عند مها البحث الكيفي ىو تقليد معني ىف Kirk dan Millerرأي كري  و ميلر ) 
العلوم اسإجتماعية األلالية يعتمد على اظرة الناس لواء كاات ىف اللغة أم ىف 

ثة ىف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي اسإصطالح. و ادلنهج الذي تقوم بو الباح
(Metode Diskriptif ألاو جيمع البيااات من الكلمات و الصورة و ليس من )

( ألّن Data Kualitatifاألرقام. و احلقائق ىف ىذا البحث تسمى باحلقائق كيفية )
  1الباحثة تعرب تعبريا لفظيا إىل اتيجة البحث.

تعليم  شعبة لطالب الرتمجة شكالتم، لتعريف و تعبري عن الدرالة و هبذه
 احلكوميةامعة اسإلالمية اجليف  مادة الرتمجةعند  0202رحلة مب اللغة العربية
 بالنكارايا.

 مجع البيااات .  طريقةه
ىف مجع البيااات الكاملة، والشفافة،  ةسعي الباحثتىف مجع البيااات،  و

ىف مجع البيااات ادلناىج  ةستخدم الباحثتبذلك  ة أحسن ما ميكن ويحوالصح
 اآلتية:

 

                                                           
 مرتجم من  1

J.Lexy.Moleong,MA. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2005, hal 4 
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 ادلالحظة .0
( ىى ادلراقبة يعملها بالقصد عن ظواىر اجتماعية Observasiادلالحظة )

 البيااات الىت حيفر ىف ىذه الطريقة ىي:  2و ىي ظواىر النفسي لتسجي .
عند مادة  0202رحلة مب اللغة العربيةتعليم  قسم طالب أاشطة  ( أ

 .الرتمجة
عند  0202رحلة مب اللغة العربيةتعليم  قسم لطالب كيفية الرتمجة   ( ب

 .مادة الرتمجة
عند  0202رحلة مب اللغة العربيةتعليم  قسم لطالب ج( مشكالت الرتمجة
 مادة الرتمجة. 

عند  0202رحلة مبتعليم اللغة العربية  قسمد( ولائ  مستخدمة لطالب 
 مادة الرتمجة.

 ادلقابلة .0
ىى احملادثة مع الغرض. فتعقد احملادثة بني احلزبني  (Wawancara) ادلقابلة

و ادلقاَب  الذى قدم اسإجابات. طريقة ادلقابلة  ألئلةومها ادلقاِب  الذى طرح 
 3ادلقصودة ىى ليحص  الباحث البيااات من ادلخرب وجها بوجو على الفور.

 البيااات الىت حيفر ىف ىذه الطريقة ىي:
عند  0202رحلة مب اللغة العربية تعليم قسم لطالبمشكالت الرتمجة  ( أ

 . مادة الرتمجة
                                                           

 مرتجم من 2
Joko Subagyo, Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 63  

 مرتجم من 3
J.Lexy.Moleong,MA. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2005, hal 186 
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رحلة مب اللغة العربية تعليم قسم لطالبحّ  مشكالت الرتمجة   ( ب
 عند مادة الرتمجة. 0202

  ائقيةالوث .2
( ىي البحث عن البيااات الىت كاات مكتوبة او Dokumentasiالوثائقية )

 4ادلذكرة ادللحوظة و غريمها.احملاولة لتناول البيااات من مطالعة الكتاب و 
 البيااات الىت حيفر ىف ىذه الطريقة ىي:

تعليم  قسمتاريخ اجلامعة اسإلالمية احلكومية بالنكارايا، و خاصة  ( أ
 . عند مادة الرتمجة 0202رحلة مب اللغة العربية

 . ملحوظة الطالب عن حاص  الرتمجة مبادة الرتمجة ( ب
 صدق البيااات . و

( ىو لضمان ك  ما يالحظو و يبحثو Pengabsahan Dataصدق البيااات )
الباحثة مطابقا و موثوقا باحلقيقة و ادلوجودة. تستخدم الباحثة ىذا األمر حلفظ و 

 لضمان أن البيااات اجملموعة موجودة.
لتكون البيااات الصحيحة، قارات الباحثة بني ادلصادر وادلصادر األخرى. و 

 Teknik( أو بتقنية صدق البيااات )Tringulasi)تسمى ىذه الطريقة بادلقاراة 

Pengabsahan Data .الىت تستفيد شيئا آخر لتحقيق عن تلك البيااات ) 
و التقنية ادلطابقة ذلذا البحث ىى مقاراة ادلصادر، تعىن ادلقاراة والتحقيق عن 

و  5فية.ادلعلومات الىت تُ َتَحصَُّ  من لائر الوقت و اآللة ادلتفرقة ىف الطريقة الكي
 لوصول إىل ىذه األمور بالطرق اآلتية: 

                                                           
 مرتجم من 4

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 135 
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مقاراة البيااات من حاصلة ادلالحظة حباصلة ادلقابلة ىف ادليداىن إىل مرئوس  .0
 البحث إّم مباشرة أو غري مباشرة. 

مقاراة البيااات من حاصلة ادلقابلة حباصلة الوثائقية ادلتعلقة إىل مرئوس  .0
 البحث.

 حظة حباصلة الوثائقية ادلتعلقة.مقاراة البيااات من حاصلة ادلال .2
 طريقة حتلي  البيااات . ز

(، ذلا طرق على منهج ميلز و حابريمان Analysis Dataىف حتلي  البيااات )
(Milles dan Huberman( الذى أَلََّفو لغيواا ،)Sugiyono يرى أن )حتلي   تقنيات

 6البيااات ىف البحث الكيفي بأحد ادلراح  اآلتية:
 (Data Collection)مجع البيااات  .0

ىو جتمع الباحثة البيااات من ادلصادر أكثر ما ميكن لعملية  مجع البيااات
 ادلناقشة ىف البحث يكون من ألئلة البحث عن ىذا البحث.

ىف مجع البيااات، فتجمع الباحثة مجيع البيااات من ادلالحظة، و ادلقابلة، و 
الوثائقية الىت تتعلق عن مسألة البحث مث تغري إىل الكتابات ادلقروءة، مث حتليلها 

عند مادة  0202بادلرحلة  اللغة العربية تعليم قسم لطالبمبشكالت الرتمجة 
 بالنكارايا.ة ىف اجلامعة اسإلالمية احلكوميّ  الرتمجة

  (Data Reductionاختزال البيااات ) .0
                                                                                                                                                               

 مرتجم من 5
J.Lexy.Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2005, hal 178 

 مرتجم من 6
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: CV.ALFABETA, 

2009, hal. 246-253 
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اختزال البيااات ىف البحث الكيفي ىو ما ينطوى على األاشطة الىت حتاول 
البيااات اجملموعة أكم  ما ميكن، مث ختتار الباحثة إىل بعض ادلفاىيم، و بعض 

 الفئات، و بعض ادلواضيع. 
اجملموعة و ادلختلطة  من البحث مث ىف اختزال البيااات، البيااات الكثرية و 

   حددهتا و دخلتها و وجهتها الباحثة لتحلي  ادلسألة أو حتديد ادلسألة.

 (Display Dataعرض البيااات ) .2
عرضت البيااات من األخبار ادلنظمة الىت دتكن التنتاجها. عرض البيااات 

ظمة على ىى اوع من التحلي  يقصد هبا أن البيااات و األخبار اجملموعة من
 شك  اخلطوط البيااية، والشبكة، و ادلخططة. 

ىف عرض البيااات، لتوضيح و تبسيط رلموعة البيااات ىف فهمها فصمم 
 التصميم اتيجة أو التنتاجا، هبذا  احل  كاات البيااات اجملموعة مقدمة.

 (Conclusion Drawing Dan Verifyingو حتقيق ) إلتنتاج .4
قصورا على البيااات ادلطابقة اجملموعة السابقة مث و التحقيق م لتنتاجاسإ كان

تستنتجها حلصول إىل دتام البحث حىت ال تكون البيااات ادلأخوذة منحرفة من 
البيااات ادلتحللة وعسى أن يكون ىذا البحث زلددا و مطابقا عن أحوال 

 ادليداين.
اللغة  تعليم قسم لطالبىف ىذا البحث عن مشكالت الرتمجة  إلتنتاجأما 
 و مشكالت ما تتعلق هبا. عند مادة الرتمجة 0202رحلة مب العربية


