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انًالخض
في تعهى انهغح انعزتيح ُْاك تعغ طعٕتاخ انتعهى نذٖ انطالب يثم اَخفاع درخاخ
االختثار انيٕيئ ،اَخفاع قذرج انطالب عهٗ تزخًح انُض انعزتئ ،االفتقار إنٗ انتحفيز
يٍ اآلتاء ٔاأليٓاخ.
نذا تٓذف ْذِ انذراسح إنٗ يعزفح يا نذٖ انطالب يٍ يشاكم في تزخًح انُض انعزتي عهٗ
يٕاد انهغح انعزتيح ٔيعزفح يذٖ قذرج انطالب عهٗ تزخًح انُظٕص انعزتيح .في ْذا انثحث
استخذو انًُٓح انٕطفي انُٕعي تاستخذاو طزيقح انًقاتهح كًٕاد دراسيح .أيا يٕػٕع انثحث
فٕٓ يشكهح تزخًح انطالب في انًذرسح انًتٕاسطح اإلسالييح دار األييٍ تانُكاريا فظم
انثايٍ تى تحث يا يظم إنٗ عشزج أشخاص ٔإخزاء انًقاتالخ يعٓى .استُتاج َتائح ْذِ
انذراسح نهعٕايم انذاخهيح أٌ تعغ انطالب أقم دافع يٍ اآلتاء حتٗ يحفزٔا أَفسٓى إنٗ
خاَة أٌ تعغ انطالب أقم اْتًايا تذراسح انهغح انعزتيح إال نًطانة انًٕاد يٍ انًذرسح.
تيًُا يٍ انعٕايم انخارخيح نهًزافق انًذرسيح انتي ال تزال غيز كافيح تحيث يظثح ْذا
انعايم عذو قذرج انطالب عهٗ تزخًح انُض انعزتي.
كهًاخ انثحث  :انًشكالخ تزخًح
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PROBLEMATIKA MENTERJEMAH TEKS QIRA'AH PADA MATA PELAJARAN
BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH DARTUL AMIN
PALANGKA RAYA
ABSTRAK
Dalam pembelajaran bahasa arab ada beberapa kesulitan belajar siswa diantaranya rendahnya
nilai ulangan harian, rendahnya kemampuan siswa dalam menerjemah teks bahasa arab, dan
kurangnya motivasi dari orangtua. oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apa permasalahan-permasalahan siswa dalam menerjemah teks bahasa arab pada
mata pelajaran bahasa arab dan mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam
menerjemah teks berbahasa arab. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dengan menggunakan metode wawancara sebagai bahan studi. Adapun yang
menjadi objek penelitian adalah problematika menerjemah siswa di Madrasah Tsanawiyah
Darul Amin Palangka Raya adapun subjeknya adalah siswa kelas VIII sebanyak 10 orang
yang diteliti dan diwawancarai. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini dari faktor
internal bahwa sebagian siswa kurang motivasi dari orangtua sehingga mereka memotivasi
dirinya sendiri disamping itu pula sebagian siswa kurang berminat dalam mempelajari bahasa
arab kecuali karena tuntutan mata pelajaran dari sekolah tersebut. sedangkan dari faktor
eksternal yaitu sarana-sarana sekolah yang masih kurang memadai sehingga hal ini menjadi
faktor kurangnya kemampuan siswa dalam menerjemah teks berbahasa arab.
Kata kunci: Problematika Terjemah

QIRA'AH TEXT TRANSLATING ISSUEON ARABIC SUBJECT OF CLASS VIII
STUDENTSIN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL AMIN PALANGKA RAYA
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ABSTRACT
In learning Arabicthere were some learning difficulties among students such as poor score of
daily test, poor of student ability in translating Arabic texts, and lack of motivation from
parents. Thus, this study aimed to find out what were the students issues in translating Arabic
texts in Arabicsubject and knew the extent of students' ability to translate arabic texts. This
research used qualitative descriptive approach by using interview method as study material.
The research object was the translating issue of students in Madrasah TsanawiyahDarul Amin
Palangka Raya. The subjects were 10 students from class VIII who were examined and
interviewed. The conclusions were from the internal factor there were some students lack
motivation from parents so they motivated themselves thus were some of the students who
were less interested in learning Arabic excepted for the subjects demand from the school. The
external factors were school facilities whichwere still inadequate so these became the lack
factor of students' ability intranslating Arabictexts.
Key words: Translation Problematic
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
كل الثناء والشكر من وجود اهلل سبحان اهلل وتعاىل على كل نعمة توفيق وىدية لو استكمال أطروحة
بعنوان " مشكالت الترجمة نصوص القراءة في تعليم اللغة العربية للتالميذ فصل الثامن في
المدرسة المتواسطة اإلسالمية دار األمين ببالنكارايا " .والصالة والسالم على حبيب اهلل حممد
صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني.
يدرك املؤلف أن كتابة ىذه الورقة ىناك العديد من أوجو القصور والضعف ،وىذا يرجع إىل
قدرة ومعرفة املؤلف ال يزال حمدودا .وبالتايل ،مع كل التواضع ،وكتاب تلقي واالقًتاحات من خمتلف
األطراف لكمال ىذه الورقة.
اىل جانب ذلك ،يدرك الكتاب أيض أن حتقيق النجاح يف إعداد ىذه األطروحة ال ينفصالن
عن التواضعة ،والكتاب شكر تيوما بفضل:
 .1فضيلة السيد فهمي ،م .ف .د ،عميد كلية الًتبية والتعليم قسم تعليم الذي أعطى اإلذن
لصاحب البالغ ياجراء البحوث.
 .2فضيلة السيدة روضة اجلنّة ،م .ف .د ،نائبة العميد كلية الًتبية والتعليم قسم تعليم.
 .3فضيلة السيدة سانيت إرليانا ،م .ف .د ،قسم تعليم اللغة الذي أذن عنوان أطروحة.
 .4فضيلة السيدة الدكتورة محيدة ،املاجستي  ،كمشرفة الثاىن؛ الذي لديو الكثي من الوقت لتقدًن
التواجيو والتحفيز والتوجيو يف كتابة ىذه الرسالة حىت ميكن حلها بشكل جيد.
كما املستشارين احملاضرين الذين سعداء لتقدًن مدخالت يف الكلية.
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الشعار
طهِ ٗحا فَهَّۥ
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اإلهداء
أىدى ىذا البحث لقول الشكر و التقدير إىل:
 .1جوزي حمبوب ( ىندرا ) و ّأمي ( مشسية نور ) و أيب ( أأن رياضى ) احملبوبان اللذان قد حبّاين
و ربياىن و دعاين دائما و أعطاين كل اخليات .لن استطيع أن أجزى كلها .اللهم اغفر ذنوهبمم
و ارمحهم كما ربياين صغيا.
 .2أخوايت أخيت ياىن ستياوةى ،أخيت رمحا يوليا شكرا على أدعيائكم و دفعكم.
 .3ولدين رزق اهلل ّفوز التحرير أحبك ىف اهلل.
 .4أصدقائي أخىت ميال و أخىت إيكا و أخىت إجيا و ماريا ألفة  ،الذين قد دفعوين حبسن املعاونات
و التشجيعات ىف اإلمتام ىذا البحث املتو ِ
اضع ،أشكركم مجيعا أسأل اهلل تعاىل لكم التوفيق و
النجاح
 .5الطلبة ىف الفصل الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار األمني ببالنكارايا الذين اتسعوا
أوقاهتم ملساعدة ىذا البحث .جزاكم اهلل أوفر اجلزاء.
 .6كل املعاونني الذين مدوا أيديهم حيث أنو ال ميكن ذكرىم واحدا فواحدا ،و أسأل اهلل أن
يوفقهم و يوفر هلم املساعدة ىف الدنيا و اآلخرة.
شكرا كثيرا و جزاكم اهلل خير الجزاء
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