
 ۰۲۰۲بمرحلة  اللغة العربيةتعليم  شعبة لطالب مشكالت الترجمة

 لنكارايا.بافى الجامعة اإلسالمية الحكومّية عند مادة الترجمة 

 الجامعي البحث
 (S-1مقدم إلكمال بعض الشروط و للحصول على درجة سرجانا )

 التربية فى شعبة اللغة العربية. لقسم
 

 
 

 إعداد 
 ةأولياء رحمن

۲۰۲۰۰۱۲۲۲۰ 
 لنكاراياالجامعة اإلسالمية الحكومية با

 قسم التربية شعبة تعليم اللغة العربية

۰۲۰٤    م /۰٤۵۱ ه  

 



 المشرف تقرير

 إن ىذا البحث اجلامعي الذى كتبتو الباحثة: 

  : أولياء رمحنة   اإلسم 

 ۹۰۹۵۵۱۹۹۹۰:  رقم التقييد 

   ۰۹۵۹ مبرحلة اللغة العربيةتعليم  شعبة لطالب مشكالت الًتمجة:  موضوع البحث 

 لنكاراياباىف اجلامعة اإلسالمية احلكومّية عند مادة الًتمجة 

قد نظرنا حق النظر، و أدخلنا فيو من التقديالت و االصالحات الالزمة ليكون على 

الشكل ادلطلوب الستيفاء شروط ىف إمتام الدراسة و احلصول على درجة سرجانا ىف 

 م ۰۹۵۱-۰۹۵٤غة العربية بقسم الًتبية للعام الدراسي تعليم الل شعبة

 م ۰۹۵٤حتريرا بالنكارايا، أغسطس 

 ادلشرف األول 

 

 

 أحمدى، الماجستير

۰۰٧۰۰۲۰۲۰۲۲۵۰۰۰۲۲٦ 

  ثاىنادلشرف ال

 

 

  ، الماجستيران محفوظرمتوفيق و 

۰۰٧۵۰۰۰٧۰۲۲۱۲۰۰۲۲۵ 



 تقرير المناقشة
 إن ىذا البحث اجلامعي الذى كتبتو الباحثة: 

  : أولياء رمحنة   اإلسم 

 ۹۰۹۵۵۱۹۹۹۰:  رقم التقييد 

   ۰۹۵۹ مبرحلة اللغة العربيةتعليم  شعبة لطالب مشكالت الًتمجة:  موضوع البحث 
 لنكاراياباىف اجلامعة اإلسالمية احلكومّية عند مادة الًتمجة 

  م ۰۹۵٤حتريرا بالنكارايا، أغسطس 

 ادلوافقة

 ادلشرف األول

  

 أحمدى، الماجستير

۰۰٧۰۰۲۰۲۰۲۲۵۰۰۰۲۲٦  

ثاىنادلشرف ال  

 

  ، الماجستيران محفوظرمتوفيق و 

۰۰٧۵۰۰۰٧۰۲۲۱۲۰۰۲۲۵ 

 ادلعرف

 نائب رئيس قسم الشؤون األكادمييكية
 

 

 الدكتوراندوس فهم، الماجستير

۰۰٦۰۲۱۰۲۰۰۰۰۲۵۰۲۲۵ 

الًتبية قسمرئيس   
 

 

 تيرويد سفرة النجاح، الماجستير

۰۰٧۰۲۰۰٤۰۲۲۵۰۰۰۲۲۰ 



 موافقة لجنة المناقشة 
 :قد أجريت ادلناقشة على البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة

  : أولياء رمحنة   اإلسم 

 ۹۰۹۵۵۱۹۹۹۰:  رقم التقييد 

   ۰۹۵۹ مبرحلة اللغة العربيةتعليم  شعبة لطالب مشكالت الًتمجة:  موضوع البحث 
 لنكاراياباىف اجلامعة اإلسالمية احلكومّية عند مادة الًتمجة 

تعليم اللغة العربية  شعبة( ىف s-1وقررت اللجنة بنجاحها و استحقاقها درجة سرجانا )
 بقسم الًتبية كما تستحق ان تلتحق بادلرحلة الىت ىي أعلى من ىذه ادلرحلة. 

 أعضاء جلنة ادلناقشة: 

 )                              (         ، الماجستير نور الوحدة. ۰

 )                              (ة حميدة، الماجستير      الحاج. ۰

 ، الماجستير              )                              (أحمدي. ۵

 زين العلمى، الماجستير   )                              ( الحاج. ٤

      إلسالمية احلكومية بالنكارايا رئيس اجلامعة ا   

  

     أحمد سالمت فالو،الماجستير ابن علمي الدكتور                                 

۰۰٧۱۲۰۲۰۰۰۰۰۲۵۰۲۲۰  رقم التوضيف                                



 ملخص البحث

اجلامعة  يفمادة الًتمجة ىي ادلادة اليت يأخذىا طالب شعبة تعليم اللغة العربية 
 تعليم شعبة طالببناء على ادلالحظات األولية، كان . بالنكارايااإلسالمية احلكومية 

الية و ادلعاىد، حيث كانوا رجون من ادلدارس العمنخىم  ۰۹۵۹رحلة مب اللغة العربية
و لكّن  و ىم يتنولون النتائج اجليدة ىف مادة الًتمجة على دروس اللغة العربية. يدرسون

ليس من ادلمكن أن الطالب ادلتخرجني من ادلدارس العالية و ادلعاىد ستجدون الصعوبة 
 ىف الًتمجة.

رحلة مب اللغة العربية تعليم شعبة لطالب الًتمجة ما مشكالتفأسئلة البحث ىي 
اللغة  تعليم شعبة لطالب الًتمجة عن مشكالت ما ىو احللّ و  مادة الًتمجةعند  ۰۹۵۹
 مادة الًتمجةعند  ۰۹۵۹بادلرحلة  العربية

تستعمل يف ىذا البحث الطريقة الوصفية و ادلدخل الكيفي باخلطوات : مجع 
تحقيق. و أما طريقة مجع البيانات الو  ستنتا اإلالبيانات و اختزاذلا و عرضها و 

 شعبة طالبىو و مرؤوس ىف ىذا البحث  و ادلقبلة و الوثائقية. ادلالحظةفتستعمل 
  .بالنكاراياىف اجلامعة اإلسالمية احلكومّية  ۰۹۵۹مبرحلة  اللغة العربية تعليم

 اللغة العربيةتعليم  شعبة لطالبالًتمجة نتيجة البحث تدل على أن مشكالت 
 و احلرفية و القواعد ادلفردات و: ىف ناحيةحبيث  عند مادة الًتمجة ۰۹۵۹مبرحلة 

الذى ينفذىا الطالب لتلك  لّ أما احلو مشكلة ادلادة.  ادلفردات الثقافية و اجملازات
ادلشكالت منها: طلب ادلساعدة من اصدقاء او احملاضر و فتح كتاب القواعد و فتح 

 القاموس و اإلنًتنت و حفظ مرة أخرى. 

 



ABSTRAK 

Mata kuliah tarjamah merupakan salah satu mata kuliah yang tempuh oleh 

mahasiswa prodi pendidikan bahasa arab di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Palangka Raya. Pada observsi awal, mahasiswa prodi bahasa arab angkatan 2010 

merupakan alumni dari madrasah aliyyah dan pondok pesantren, dimana di 

sekolah itu guru mengajarkan bahasa arab. Mereka juga mendapatkan nilai yang 

sangat bagus pada mata kuliah tarjamah akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

bagi mereka mengalami problematika-problematika dalam penerjemahan 

sekalipun mereka alumni madrasah aliyyah dan pondok pesantren. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa problematika-

problematika perjemahan bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa arab angkatan 

2010 pada mata kuliah tarjamah, dan apa langkah-langkah yang ditempuh bagi 

mahasiswa prodi bahasa arab angkatan 2010 terhadap problematika-problematika 

penerjemahan pada mata kuliah tarjamah.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, dengan langkah- langkah pengumpulan data, redukdi data, penyajian 

data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk menggali data digunakan 

instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah para mahasiswa prodi bahasa arab agkatan 2010 STAIN Palangka Raya. 

Dari hasil penelitian ditemukan kesimpulan bahwa kesulitan penerjemahan 

bagi mahasiswa angkatan 2010 pada mata kuliah tarjamah terdapat pada aspek: 

Kosa kata, tata bahasa, harfiyah, kosa kata metafora dan peribahasa, dan kesulitan 

terhadap materi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi 

problematika penerjemahan bagi mahasiswa angkatan 2010 pada mata kuliah 

tarjamah dengan cara: Meminta bantuan kepada teman dan dosen, membuka buku 

qawaid, membuka kamus dan internet, mengulang kembali baik itu kosakata, 

qawaid maupun materi.   

 



 كلمة الشكر و التقدير

 لرحيمبسم اهلل الرحمن ا

ادلستقيم  الصراط إىل عباده وأرشد القوًن دين اإلسالم جعل الذي هلل احلمد
 وجعلنا اهلل أمجعني وصحبو آلو وعلى األمني الرسول زلمد سيدنا على والسالم والصالة
 .بعد أما أمني، الدارين يف السادلني منهم

إليو  والتقدير الشكر علي ينبغي جاللو، جل اهلل بتوفيق البحث ىذا انتهى فقد
شكري  أقدم ,ذلك إىل إضافة .ومربوكة نافعة علوما يل اهلل يزيد حىت وتعاىل سبحانو
 :وىم ادلبارك البحث ىذ ساىم من إىل وتقديري

و أمي العزيزة احملبوبة روليات و أخىت  بكالورس يف اإلقتصاد، أيب العزيز أمحدى. ۵
 الصغرية عّف كرمية الذين يشجعونين مبحبتهم، حفظهم اهلل ىف الدنيا و األخرة. 

كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية أمحد سالمت فالو، علمي ابن الدكتور. ۰
 ببالنكارايا.

 يد سفرة النجاح ادلاجستري كعميد كلية الًتبية.و األستاذة تري . ۳
مت دو توفيق ورمان زلفوظ ادلاجستري بإشرافهما احت ادلاجستري األستاذ أمحدى. ٤

 الباحثة ىذا البحث.
 الذين علموىن العلوم صابرين و سللصني. يتاو أستاذ يأساتذ. ۱
نور جّنة و سىت و ىم  9002يت الكرمية ىف شعبة تعليم اللغة العربية بادلرحلة اوعزيز . ٦

 سالمة و أخينا سورى ريوناتا و إقرء فردانا و أربعني و أسيف وجيايا. 



، سوسي وينريت و ىم 9000ىف شعبة تعليم اللغة العربية بادلرحلة أصحايب  كذالك. ٧
إيندانج ، أوالدينا، سيت عائشة، سوفرفيت، ليليك كيبتيات الصاحلة، رارسمفتاح األ
 . علمياين أولياء موستيك، سوسيانيك

و زمالئي احلباء ىف شعبة تعليم اللغة العربية الذين يساعدونين ىف كّل شيئ حىت ال . ٨
 أستطيع أن أذكر واحدا فواحدا منهم.

أعماذلم. نسأل اهلل التوفيق و  جزاىم خري جزاء على حسن صنعهم و خلوص
 الرمحة، أمني.
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 ورقة الشهادة 
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 لنكاراياباىف اجلامعة اإلسالمية احلكومّية عند مادة الًتمجة 
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 الشؼار

هِدج ِلنَْفِسِه ﴾ ه ََّما ُيج ه
ِ
َد فَا َ  ﴿ َو َمْن ٰجه

 ٦سورة  الؼنكبوت: 

“Dan barang siapa yang berjihad, maka 

sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 

dirinya sendiri”. 

(Al-Ankabut: 6) 

 

 



 

 الإهداء

ىل :  أ هدي هذا البحث اجلامؼي اإ
 وو هام أ محدي، باكلورس يف الإكتصاد و روليات  وادلّي احملرتمني احملبوبني

 هللا  و حفظهم أ خىت الصغرية غّف هرميةو  غىس هللا يرمحهام نام ربياين صغريا

 .ىف السالمة الإميان و الإسالم ىف ادلهيا و ال خرة و أ بلامه

 يت، جزا مه هللا خري اجلزاءامجيع أ ساثذي و أ س تاذ 

ىل هناًة  مجيع أ هايل اذلين سؼدون ًدػاهئم حىت و صلت اإ

 نتابة هذا البحث اجلامؼي 

ساري  او أ هيت اهوسخريا س أ مري ادلين الصدًق و محمد أ رى فيم أ حصايب

 نثري اهامتهمم و مساػدهتم  رمخوات

 اجلامؼى ىف امتام هذا البحث 
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