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الباب الرابع
نتيجة البحث و مناقشتو
أ.

نظرة عامة عن زلل البحث
 .1ملّف اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا
أ) اسم اجلامعة  :اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا
ب) العنوان

 :شارع  ، G. Obosرلمع ادلركز اإلسالمي ،قرية مينتينج،

منطقة  ،Jekan Rayaمدينة بالنكارايا  ،زلافظة كاليمانتان الوسطى.
 .2حملة تارخيية عن إقامة اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا

كانت اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة أسست عام  . 1997ومسيت ىذه
ادلؤسسة كلية الًتبية اجلامعة بالنكارايا يف أول تأسيسها و افتتحها رئيس

اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة باجنارماسُت احلاج مستور جاىري ادلاجستَت يف عام

 . 1972ويهدف ادلعهد ليكون زلاولة لتلبية احتياجات ادلعلمُت الدينية

اإلسالمية يف كاليمانتان الوسطى .حصلت ىذه الكلية على الوضع ادلسجل
مبوجب ادلرسوم من ادلدير العام اإلسالمية

رقم Kep/D.V218/1975

بتاريخ

13نوفمرب .1975
ويف الفًتة  ،1975-1980كلية الًتبية اجلامعة باالجنكارايا مل تتقدم
جيدا .و عندما كنوا الطالب قادرين على إكمال الدراسة ستة أشخاص فقط
على درجة البكالوريوس و يف سنة  1985كانت كلية الًتبية اجلامعة
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باالجنكارايا انضمام وكالة التعاون خاصة التعليم العايل اإلسالمية
) PTAISاندونيسيا .استنادا إىل رسالة  BKS-PTAISرقم :

(BKS-

BKS-/104/008

 1985 /PTAISبتاريخ 19يناير  1985كلية الًتبية اجلميعة بالنكارايا
قبلت رمسيا كعضو  Kopertisالرابع سورابايا.
و بعد ذلك ،مبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم  9لسنة  1988وقرار وزير
الشؤون الدينية يف عام  ،1988منذ التاسع من يوليو سنة  1988كلية الًتبية
اجلامعة بالنكارايا تكون كلية الًتبية احلكومية اليت كانت أعضاء ىيئة التدريس
واليت ىي جزء من معهد الدولة

اإلسالمية IAIN Antasari

1

باجنارماسُت.

مث دلواصلة تطوير ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية ،بناء على ادلرسوم الرئاسي
رقم  11لعام  1997وادلرسوم رقم  301من وزير الشؤون الدينية يف عام
 ،1997كولية التربية اجلامعة تغَتت حالتو إىل اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة
بالنكارايا  .وىذا مع تغيَت يف وضع من فرصة لصبغ بالنكارايا لتنفيذ إدارهتا
اخلاصة ،وادلؤسسات النامية ،واإلدارات ،والدورات وفقا لالحتياجات
واألوقات.
 .3ملف برنامج تربية اللغة العربية
اسم الربنامج

 :تربية اللغة العربية

العنوان

 :شارع  ، G. Obosرلمع ادلركز اإلسالمي ،قرية مينتينج،
منطقة  ،Jekan Rayaمدينة بالنكارايا  ،زلافظة كاليمانتان
الوسطى.

 1مصادر البيانات  :وثيقة اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا.
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 :شعبة تعليم اللغة العربية الرباعة تنتج العاملة ادلهنية ادلختصة ،

الرؤية

الًتبوية واألخالقية و االجتماعية يف رلال اللغة العربية.
:

ادلهمة

أ)

إجراء األكادديية ادلهنية التعليم يف رلال اللغة العربية

ب) إجراء البحوث ذات الصلة تطوير اللغة العربية
ج) أداء اخلدمة اجملتمعية يف رلال العربية
د) أداء اخلدمة اجملتمعية يف رلال العربية
ه) تقدًن القيم اإلسالمية ادلثالية.
األىداف

:
أ)

توليد العلماء ادلسلمُت ادلؤىلة يف رلال التعليم العريب

ب) كانوا القادرة على إنتاج قوة العلماء مسلم التعليم ادلهٍت
العربية على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي
ج) كانوا القادرة على انتاج العلماء مسلم مدير  /مدير
للتعليم االبتدائي.
.4فًتة القيادة ىف اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا.
الجدول 1
فترة القيادة فى الجامعة اإلسالمية الحكوميّة بالنكارايا

رقم

عام

اسم

1

2

3

قسم
4
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1972-1977 1

احلاج زلمد عمران يوسف

1977-1984 2

الدكتوراندوس سوفارمان

1984-1988 3

الدكتوراندوس زلمد حسُت

عميد

1988-1997 4

الدكتوراندوس احلاج مشسَت

عميد

5

6

7

8

9

1997-2000

2000-2004

2000-2004

2008-2012

حاال2012-

الدكتوراندوس مارجودي بكالويس ىف
احلقوق
الدكتوراندوس احلاج أمحد شرعي ماجستَت
ىف الًتبية
الدكتوراندوس احلاج أمحد شرعي ماجستَت
ىف الًتبية
الدكتور احلاج خَت األنوار ماجستَت ىف
الدراسة اإلسالمية
الدكتور ابن علمي أمحد سالمت فالو
بكالويس ىف احلقوق ،ماجستَت ىف احلقوق

عميد .
عميد

Pjs

Pjs.

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس
رئيس

41
.5حالة احملاضرين والطالب من شعبة الًتبية برنامج تربية اللغة العربية
أ)

حالة احملاضرين برنامج تربية اللغة العربية
ويف تنفيذ عملية التعلم  ،اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا لديو
 17زلاضرين دائمُت تربية بالطبع التخصصات شعبة تعليم اللغة العربية.
الجدول 2

قائمة محاضرين ثابتتن لكلية التربية شعبة التربية قسم تعليم اللغة العربية فى
الجامعة اإلسالمية الحكوميّة بالنكارايا

رقم

أسماء المحاضرين

1

احلاجة محيدة ،ماجستَت ىف اآلداب

2

أمحدي ،بكالوريس ىف الدراسة اإلسالمية ،ماجستَت ىف العلوم

3

نور الوحدة ،ماجستَت ىف الًتبية

4

مرسية ،ماجستَت ىف اآلداب

5

الدكتور رفعى ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

6

أمساعيل عزمى ،ماجستَت ىف الفلسفة اإلسالمية
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الجدول 3
قائمة محاضرين ثابتين الذين مناسبين فى مجال المادة اللغة العربية فى الجامعة
اإلسالمية الحكوميّة بالنكارايا

رقم

أسماء المحاضرين

1

احلاجة محيدة MA ،احلاجة محيدة ماجستَت ىف اآلداب

2

أمحدي ،بكالوريس ىف الدراسة اإلسالمية ،ماجستَت ىف العلوم

3

نور الوحدة ،ماجستَت ىف الًتبية

4

مرسية ،ماجستَت ىف اآلداب

الجدول 4
قائمة محاضرين ثابتين الذين غير مناسبين فى مجال المادة اللغة العربية فى
رقم
1

الجامعة اإلسالمية الحكوميّة بالنكارايا
أمساء احملاضرين

توفيق ورمان زلفوظ ،ماجستَت ىف ،

Lc, M.Th.I

2

الدكتوراندوس جسمن ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

3

أمساعيل عزمى ،ماجستَت ىف الفلسفة اإلسالمية
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4

احلاج زين العلمى ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

5

احلاجة ىنينة ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

6

زلمد أرىن ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

7

أمسوايت ،ماجستَت ىف الًتبية

8

الدكتوراندوس .احلاج أمحد شرعي ،ماجستَت ىف الًتبية

9

الدكتوراندوس .فهم ،ماجستَت ىف الًتبية

10

فضل رمحن ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

11

يوليان خلفية ،ماجستَت ىف الًتبية اإلسالمية

12

عبد العزيز ،ماجستَت ىف الًتبية

13

أفٌت رينت ،ماجستَت ىف العلوم اإلنساتية

14

تَتويد سفرة ،النجاح ماجستَت ىف الًتبية

15

الدكتوراندوس سيت معاونة ،ماجستَت ىف الًتبية

16

الدكتوراندوس احلاج سفيان ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

17

الدكتوراندوس احلاج جرىان الدين ،ماجستَت ىف الدراسة اإلسالمية

18

غيتو سوفريادى ،بكالوريس ىف الدراسة اإلسالمية ،ماجستَت ىف الًتبية
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ب) حالة الطالب قسم اللغة العربية السنة األكادديية 2011/2010
الطالب للعام الدراسي  2011/2010قسم تعليم اللغة العربية ىم 8
شخص ،ولكن الذين اختذوا أبدا دورة الًتمجة األول والثاين لطالب السنة
الدراسية  2010كانت ىناك 87أشخاص فقط  ،ذلذا الشخص  1ىو
الطالب شعبة تعليم اللغة العربية من العام الدراسي  2012حىت  8أشخاص
فقط ىو ما سيتم استخدامو كمواد حبثية  .ديكن أن ينظر دلزيد من التفاصيل
2

حول الصورة العامة من ادلوضوعات البحثية يف اجلدول التايل:
الجدول 5

قائمة الطالب قسم تعليم اللغة العربية بالمرحلة 2011/2010
رقم

رقم القيد

اسم

خريج
ّ

ادلرحلة

1

2

3

4

5

1001150015 1

سوسي وينريت

مدرسة ثانوية حكومية ماليكو

2010

1001150016 2

مفتاح األسرار

مدرسة ثانوية حكومية ماليكو

2010

مدرسة ثانوية حكومية فانكاالنبون

2010

مدرسة ثانوية ىداية اإلنسان

2010

 1001150023 3ليليك كيبتيات الصاحلة
1001150024 4

سوفرفيت

1001150018 5

سيت عائشة

2مصادر البيانات  :وثيقة اجلامعة اإلسالمية احلكوميّة بالنكارايا.

مدرسة ثانوية مسلمات هنضة العلماء 2010
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1001150013 6

أوالدينا

مدرسة ثانوية دارالعلوم

2010

1001150020 7

إيندانج سوسيانيك

مدرسة ثانوية داراذلجرة للبنات

2010

مدرسة ثانوية معهد مرشد األمُت

2011

 1111150045 8أولياء موستيك علمياين

ب.

عرض البيانات مشكالت الًتمجة و حلها لطالب شعبة تعليم اللغة العربية مبرحلة
 2010عند مادة الًتمجة
كما ىف مالحظة إىل الطالب قسم تعليم اللغة العربية مبرحلة  2010عند
مادة الًتمجة ىف التاريخ  30مارس  2013الساعة تسعة ىف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية بالنكارايا ،و ىف ذلك الوقت احملاضر يشرح ادلادة القليلة إىل الطالب ،مثّ
احملاضر يعطى سؤال الًتمجة إليهم و الطالب يعمل سؤاال .حينما الطالب يعمل
السؤال ،ىناك الطالب يسأل دائما إىل احملاضر كذلك إىل صحبتهم بنفسو .و
ترى ادلألفة الطالب ماعندىم القاموس و باحلقيقة القموس آلة مهمة لعملية
الًتمجة .و بعض منهم يفتح االنًتنت القاموس أو يف جوجل ترمجة.
من ذلك البيان ،أ ّن الطالب قسم تعليم اللغة العربية عندىم مشكالت ىف
الًتمجة .مشكلة ىي األشياء الىت تسبب ادلسألة و مل تستطيع أن حتلها لذالك
تكون الكيفية حلل ادلسألة .و ىف ىذا البحث تبحث ادلألفة مشكالت الًتمجة
لطالب قسم تعليم اللغة العربية مبرحلة  2010عند مادة الًتمجة و حلها.
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 .1مشكالت الًتمجة لطالب قسم تعليم اللغة العربية مبرحلة  2010عند مادة الًتمجة
مشكلة ىي األشياء الىت تسبب ادلسألة و مل تستطيع أن حتلها لذالك تكون
الكيفية حلل ادلسألة .و مشكالت ىف ىذا البحث ىي:
 )1مشكلة المفردات
صعوبة ادلفردات ادلوجودة لقلة ادلعلومات عن اللغة اجملهولة .وديكن التغلب
3

على ىذه الصعوبة بتوفَت القاموس يتضمن ادلفردات القياسية.

جترب الطالبة ادلشكلة و ىي سوسى ونرتى ( .)Susi Winartiكما قالت
ّ
سوسى ونرتى عن مشكالت ادلفردات عند مقابلة" :إين حفظت ادلفردات ال تزال
قليال وليس كثَتا ،فأما النص الًتمجة لكثَت ،لذلك قمت بًتمجة النص أفضل بقدر
4

ما استطعت".

جيرب الطالب و ىو مفتاح األسرار ( .)Miftahul Asrarكما
كذالك أيضا ّ
قال مفتاح األسرار عن مشكالت ادلفردات عند مقابلة" :فإنٍت ال أحفظ ادلفردات
5

الكثَتة ،مثّ ما عندى القاموس".

يسمى مع الطالبة و ىي ليليك كيبتيات الصاحلة (

Lilik Kibtiyatus

 .)Solihahكما قالت ليليك كيبتيات الصاحلة عن مشكالت ادلفردات عند
مقابلة" :ما عرفت من ادلفردات قليال جدا ،وإهنا ادلفردات بسيطة وكثَت ما أمسعها،
وأما ادلفردات العلمية كانت من حق الصعب ،ألن لو كانت ادلفردات العادية

3مًتجم من
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 187

4مقابلة مع سوسي وينريت ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
5مقابلة مع مفتاح األصرار ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
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ديكن العثور عليها يف القاموس ،ولكن إذا ادلفردات العلمية ما توجد يف القواميس
6

العادية ،وكان لديها قاموس من تلقاء نفسها ،و أهنا مل تكن لدي".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سوفرافيت ( .)Supraptiكما قالت سوفرافيت
عن مشكالت ادلفردات عند مقابلة" :عندما وجدت مع ادلفردات العلمية فإنو من
حق الصعب ،ولسيما عندى القاموس واحد فقط و ىو القاموس إندونيسيا-
7

عرب".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سيت عائشة ( )Siti Aisyahكما قالت سيت
عائشة عن مشكالت ادلفردات عند مقابلة ":وأما صعوبىت يف ترمجة كان يف نقص
8

ادلفردات أيضا ،ما حفظت ادلفردات كثَتة بل قليلة".

يسمى مع الطالبة و ىي أوالدينا ( )Auladinaكما قالت أوالدينا عن
مشكالت ادلفردات عند مقابلة" :عندي مشكالت الًتمجة ىف ادلفردات ألنٍت
9

أعرف ادلفردات قليال جدا ،و ليس كثَتا".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي إيندانج سوسيانيك ()Endang Susianik
كما قالت إيندانج سوسيانيك عن مشكالت ادلفردات عند مقابلة" :وأما
ادلفردات اليت أعرفها فقط ادلفردات اليت كثَتة ما أمسعها ،لذلك أجد أنو من
10

الصعب أن أترجم النص"

6مقابلة مع ليليك كيبتيات الصاحلة ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
7مقابلة مع سوفرافيت ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
8مقابلة مع سيت عائشة ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
9مقابلة مع أوالدينا ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
10مقابلة مع إيندانج سوسيانيك ىف التاريخ  25أكتوبر 2013
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كذلك أيضا مع الطالبة و ىي أولياء موستيك علمياين (

Aulia Mustika

 .)Ilmianiكما قالت إيندانج سوسيانيك عن مشكالت ادلفردات عند مقابلة:
11

"إنٌت حفظت و عرفت قليلة من ادلفردات ،ولسيما ادلفردات ما مسعت قبلها".
سوى ادلقابلة معهم ،ترى ادلألفة من جتريبة الًتمجة و ىي سؤال يعٌت:
 .1يَا اَيُّ َها ِّ
الذيْ َن امنُ ْوا الَ تَ تَولوا قَ ْوًما غضب اهلل َعلَْيهم.
اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى اإلندونيسية

سوسى ونرتى

Wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu …..
suatu kaum yang di murkai oleh Allah

مفتاح األسرار

Hai orang-orang yang beriman jangan lah diantara
kamu ….. suatu kaum yang di murkai oleh Allah

سوفرافيت

Wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu …..
suatu kaum yang di murkai oleh Allah

إيندانج سوسيانيك

Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu …..
suatu kaum yang di murkai oleh Allah

ِ
سنًا فيضعفه له ضع ًفا َكثِْي َرًة.
َ .2من ذا اَّلذ ْي يقرض اهلل قرضاً َح َ
اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى اإلندونيسية

سوسى ونرتى

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

مفتاح األسرار

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. sebaikbaiknya maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

11مقابلة مع أولياء موستيك علمياين ىف التاريخ  25أكتوبر 2013
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Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

ليليك كيبتيات الصاحلة

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

سوفرافيت

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

سيت عائشة

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

أوالدينا

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

إيندانج سوسيانيك

Barang siapa yang ….. kepada Allah ….. yang baik
maka Allah ….. sebanyak-banyaknya.

أولياء موستيك علمياين

اوالدهن حولين كاملين
 والوالدت يرضعن.3
ّ
ترجمة إلى اإلندونيسية

الطالبة/اسم الطالب

Para ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua
bulan …..

مفتاح األسرار

Para ibu seharusnya menyusui anaknya selama dua
bulan …..

سوفرافيت

 مشكالت الًتمجة يعٌت مشكلة ادلفردات،من مقابلة و جتريبة الًتمجة أعاله
 كذالك ما،ألهنم ال تزال قليال وليس كثَتا ىف ادلفردات
ّ أكثر من الطالب يشعرىا
.عندىم القاموس
) مشكلة القواعد2
توجد الصعوبات يف القواعد كثَتة حىت على ادلًتجم ادلستوعب على كتب
 و ادلفعول الشامل يف اجلملة الكربى، و الفاعل، كصعوبة يف تعيُت الفعل.القواعد

50
الىت تتكون من أنواع الكلمات .و ديكن التغلب على ىذه الصعوبة باستيعاب
12

قواعد الصرف و النحو و البالغة إما نظرية أو عملية.

جتّرب الطالبة ادلشكلة و ىي سوسى ونرتى ( .)Susi Winartiكما قالت
سوسى ونرتى عن مشكالت القواعد عند مقابلة ":أجد الصعوبة يف الًتمجة ألنٍت
13

غَت ماىرة يف القواعد و ىو النحو والصرف".

جيرب الطالب و ىو مفتاح األسرار ( .)Miftahul Asrarكما
كذالك أيضا ّ
قال مفتاح األسرار عن مشكالت القواعد عند مقابلة ":وجدت أيضا مشكلة
14

الًتمجة ىف القواعد و ىو النحو و الصرف ،ال أفهم جيدا عن القواعد".
يسمى مع الطالبة و ىي ليليك كيبتيات الصاحلة (

Lilik Kibtiyatus

 .)Solihahكما قالت ليليك كيبتيات الصاحلة عن مشكالت القواعد عند
15

مقابلة":وأنٍت ال أفهم حق الفهم عن النحو والصرف"

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سوفرافيت ( .)Supraptiكما قالت سوفرافيت
عن مشكالت القواعد عند مقابلة":إنٍت ضعيفة يف القواعد وخصوصا النحو
16

والصرف".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سيت عائشة ( )Siti Aisyahكما قالت سيت
عائشة عن مشكالت القواعد عند مقابلة" :دلا حتدث عن قواعد اللغة فتحدث
12مًتجم من
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 187

13مقابلة مع سوسي وينريت ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
14مقابلة مع مفتاح األصرار ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
15مقابلة مع ليليك كيبتيات الصاحلة ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
16مقابلة مع سوفرافيت ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
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إىل النحو والصرف ،و إين الأتقن على ذلك عالوة ،فإنو جيعلٌت من الصعب أن
17

يًتجم نصا".

يسمى مع الطالبة و ىي أوالدينا ( )Auladinaكما قالت أوالدينا عن
18

مشكالت القواعد عند مقابلة" :وأنٍت ال أفهم حق الفهم عن النحو والصرف"
سوى ادلقابلة معهم ،ترى ادلألفة من جتريبة الًتمجة و ىي سؤال يعٌت:
Siswi yang rajin akan lulus dalam ujian

اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى العربية

سوسى ونرتى

الطالب اجملتهد ينجح ىف اإلمتحان

مفتاح األسرار

الطالب اجملتهد ينجح ىف اإلمتحان

سوفرافيت

الطالب اجملتهد ينجح ىف اإلمتحان

Fatimah mendalami ilmu-ilmu agama

اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى العربية

سوسى ونرتى

سفقت فاطمة العلم الدين

مفتاح األسرار

سفقت فاطمة العلم الدين

سوفرافيت

سفقت فاطمة علم الدين

17مقابلة مع سيت عائشة ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
18مقابلة مع أوالدينا ىف التاريخ  4أكتوبر 2013

4.

5.
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إيندانج سوسيانيك

سفقت فاطمة العلم الدين

Kaum muslimin Indonesia menunaikan ibadah haji ke Mekkah alMukarromah

اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى العربية

سوسى ونرتى

حيجون مسلمون اندونيسية إىل ادلكة ادلكرمة
ّ

مفتاح األسرار

حيجون إىل ادلكة ادلكرمة
مسلمون اندونيسية ّ

ليليك كيبتيات الصاحلة

حيجون مسلمون اندونيسية إىل مكة ادلكرمة
ّ

سوفرافيت

حيجون مسلمون اندونيسية إىل مكة ادلكرمة
ّ

سيت عائشة

حيجون مسلمون اندونيسية إىل ادلكة ادلكرمة
ّ

أوالدينا

ادلسلمون اإلندونيسي اداء احلج إىل ادلكة ادلكرمة

إيندانج سوسيانيك

سفقت فاطمة العلم الدين

6.

من مقابلة و جتريبة الًتمجة أعاله ،مشكالت الًتمجة يعٌت مشكلة القواعد
ألهنم ال يستوعبون كثَتا من النحو و الصرف
أكثر أيضا من الطالب يشعرىا ّ
كمثل ىف فرق بُت ادلؤنث و ادلذكر و بُت مضاف و مضاف إليو و بُت مجلة إمسية
و مجلة فعلية.

53

 )3مشكلة الحرفية
مشكالت احلرفية ،خصوصا فيما يتعلق باسم اإلنسان و ادلدينة .و ديكن
التغلب على ىذه الصعوبة بالتحاول على القدرة يف اللغتُت ،و مها اللغة النقلية و
19

اللغة األصلية.

جتّرب الطالبة ادلشكلة و ىي سوسى ونرتى ( .)Susi Winartiكما قالت
سوسى ونرتى عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :عندما أترجم أمساء األشخاص،
و السيما عن اسم غريب ،فأنا يف حَتة ما ينبغي أن أترجم ،كذالك عن أمساء
ادلدينة ،وأجد الصعوبة يف وضع احلروف العربية ،على سبيل ادلثال ىف اسم ادلدينة
بالنجكارايا ،بُت أن يستخدم حرف الباء أو الفاء ىف أولو".

20

جيرب الطالب و ىو مفتاح األسرار ( .)Miftahul Asrarكما
كذالك أيضا ّ
قال مفتاح األسرار عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :ال أستطيع أن أترجم عن
21

اسم غريب و أمساء ادلدينة".

يسمى مع الطالبة و ىي ليليك كيبتيات الصاحلة (

Lilik Kibtiyatus

 .)Solihahكما قالت ليليك كيبتيات الصاحلة عن مشكالت احلرفية عند مقابلة:
22

"كنت صعبة ىف أمساء األشخاص كمثل إمسى الغرب (  )Alexandriaو غَتىا".

19مًتجم من

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 187
20مقابلة مع سوسي وينريت ىف التاريخ  30سبتمرب 2013

21مقابلة مع مفتاح األصرار ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
22مقابلة مع ليليك كيبتيات الصاحلة ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
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كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سوفرافيت ( .)Supraptiكما قالت سوفرافيت
عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :عند ترمجة أمساء األشخاص ،وخاصة
األجانب ،فإنو من الصعب جدا ومربكة ،كما على سبيل ادلثال ىف امسي يعٌت
23

سوفرافيت الذي جيعلٍت ىف اخللط".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سيت عائشة ( )Siti Aisyahكما قالت سيت
عائشة عن مشكالت احلرفية عند مقابلة " :أشعر صعبة ىف اسم األجنيب وادلدينة
أو البلد ،مثل اسم األجنيب والبلد تايلند فإنو جيعلٍت اخللط".

24

يسمى مع الطالبة و ىي أوالدينا ( )Auladinaكما قالت أوالدينا عن
مشكالت احلرفية عند مقابلة" :كنت صعبة ىف أمساء األشخاص كمثل إمسى
الغرب (  )Alexandriaو غَتىا".

25

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي إيندانج سوسيانيك ()Endang Susianik
كما قالت إيندانج سوسيانيك عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :عندما أترجم
أمساء األشخاص ،و السيما عن اسم غريب ،أمساء ادلدينة".

26

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي أولياء موستيك علمياين (

Aulia Mustika

 .)Ilmianiكما قالت أولياء موستيك علمياين عن مشكالت ادلفردات عند
مقابلة " :كذالك ىف أمساء األشخاص و أمساء ادلدينة الىت مل أمسع قبلها ،ال
27

أستطيع أن أترمجو".

23مقابلة مع سوفرافيت ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
24مقابلة مع سيت عائشة ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
25مقابلة مع أوالدينا ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
26مقابلة مع إيندانج سوسيانيك ىف التاريخ  25أكتوبر 2013
27مقابلة مع أولياء موستيك علمياين ىف التاريخ  25أكتوبر 2013
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: ترى ادلألفة من جتريبة الًتمجة و ىي سؤال يعٌت،سوى ادلقابلة معهم
 احتاج عربي لدى م جريجورى مراسل جريدة التميس على اتهامه بالتعصب.7
ترجمة إلى اإلندونيسية

الطالبة/اسم الطالب

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

سوسى ونرتى

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

مفتاح األسرار

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

ليليك كيبتيات الصاحلة

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

سوفرافيت

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

سيت عائشة

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

أوالدينا

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

إيندانج سوسيانيك

Orang Arab itu berdalih di depan ….. pada surat kabar
….. yang menuduhnya fanatik

أولياء موستيك علمياين

 مشكالت الًتمجة يعٌت مشكلة احلرفية،من مقابلة و جتريبة الًتمجة أعاله
ألهنم ال تستطيع أن تًتجم أمساء األشخاص و اسم غريب و
ّ يشعرىا الطالب
.أمساء ادلدينة و غَت ذلك

56

 )4مشكلة المفردات الثقافية و المجازات ()Metafora
تًتجم ادلفردات الثقافية بطريقة نفسها .ادلراد بادلفردات الثقافية ىى التعبَت
الذى يتصف بو التقاليد ،و عادة األعراف ،و الثقافة السائدة عند متحدثُت اللغة
28

األصلية .و يتكون فيو عادة متحدثُت اللغة األصلية.

جترب الطالبة ادلشكلة و ىي سوسى ونرتى ( .)Susi Winartiكما قالت
ّ
سوسى ونرتى عن مشكالت ادلفردات اإلبارات و األمثال الثقافية و اجملازات عند
مقابلة":وجدت أيضا مشكلة ادلفردات األمثال ،اإلبارات ألنٍت غَت مفهم
29

جيدا".

جيرب الطالب و ىو مفتاح األسرار ( .)Miftahul Asrarكما
كذالك أيضا ّ
قال مفتاح األسرار عن مشكالت ادلفردات اإلبارات و األمثال الثقافية و اجملازات
عند مقابلة" :ال أستطيع أن أترجم عن اإلبارات و اجملازات و األمثال ،ال ّن من
30

الًتكيب متفرق".

يسمى مع الطالبة و ىي ليليك كيبتيات الصاحلة (

Lilik Kibtiyatus

 .)Solihahكما قالت ليليك كيبتيات الصاحلة عن مشكالت مشكلة ادلفردات
28مًتجم من

Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,
hal. 149

29مقابلة مع سوسي وينريت ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
30مقابلة مع مفتاح األصرار ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
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الثقافية و اجملازات عند مقابلة" :وجدت أيضا مشكلة ادلفردات األمثال ،اإلبارات
31

ألنٍت غَت مفهم جيدا".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سوفرافيت ( .)Supraptiكما قالت سوفرافيت
عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :ال أستطيع أن أترجم عن اإلبارات و اجملازات
32

و األمثال ،ال ّن من الًتكيب متفرق".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي سيت عائشة ( )Siti Aisyahكما قالت سيت
عائشة عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :وجدت أيضا مشكلة ادلفردات
33

األمثال ،اإلبارات ألنٍت غَت مفهم جيدا".

يسمى مع الطالبة و ىي أوالدينا ( )Auladinaكما قالت أوالدينا عن
مشكالت احلرفية عند مقابلة" :ال أستطيع أن أترجم عن اإلبارات و اجملازات و
34

األمثال ،ال ّن من الًتكيب متفرق".

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي إيندانج سوسيانيك ()Endang Susianik
كما قالت إيندانج سوسيانيك عن مشكالت احلرفية عند مقابلة" :وجدت أيضا
مشكلة ادلفردات األمثال ،اإلبارات ألنٍت غَت مفهم جيدا".

35

كذلك أيضا مع الطالبة و ىي أولياء موستيك علمياين (

Aulia Mustika

 .)Ilmianiكما قالت أولياء موستيك علمياين عن مشكالت ادلفردات عند

31مقابلة مع ليليك كيبتيات الصاحلة ىف التاريخ  30سبتمرب 2013
32مقابلة مع سوفرافيت ىف التاريخ  18أكتوبر 2013
33مقابلة مع سيت عائشة ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
34مقابلة مع أوالدينا ىف التاريخ  4أكتوبر 2013
35مقابلة مع إيندانج سوسيانيك ىف التاريخ  25أكتوبر 2013
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مقابلة" :ال أستطيع أن أترجم عن اإلبارات و اجملازات و األمثال ،ال ّن من الًتكيب
36

متفرق".

سوى ادلقابلة معهم ،ترى ادلألفة من جتريبة الًتمجة و ىي سؤال يعٌت:
 .8الجزاء من جنس العمل
اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى اإلندونيسية

سوسى ونرتى

Upah adalah sebuah amal

مفتاح األسرار

Suatu balasan sesuai pekerjaan

ليليك كيبتيات الصاحلة

Upah adalah sebuah amal

سوفرافيت

Suatu upah ada balasannya

سيت عائشة

Upah adalah sebuah amal

أوالدينا

Upah adalah sebuah amal

إيندانج سوسيانيك

Suatu upah adalah sebuah amal

أولياء موستيك علمياين

Suatu upah sesuai dengan sebuah pekerjaan

Nasi sudah menjadi bubur

اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى اإلندونيسية

36مقابلة مع أولياء موستيك علمياين ىف التاريخ  25أكتوبر 2013

9.
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سوسى ونرتى

الرز عصيدة
كان ّ

مفتاح األسرار

الرز عصيدة
يكون ّ

ليليك كيبتيات الصاحلة

الرز عصيدة
كان ّ

سوفرافيت

الرز عصيدة
يكون ّ

سيت عائشة

الرز عصيدة
كان ّ

أوالدينا

الرز عصيدة
كان ّ

إيندانج سوسيانيك

الرز عصيدة
يكون ّ

أولياء موستيك علمياين

الرز عصيدة
كان ّ
Menyelam sambil minum air

اسم الطالب/الطالبة

ترجمة إلى اإلندونيسية

سوسى ونرتى

يغوص مع يشرب ىف ادلاء

مفتاح األسرار

يغوص مع يشرب ىف ادلاء

ليليك كيبتيات الصاحلة

الغوص بينما مياه الشرب

سوفرافيت

الغوص بينما مياه الشرب

سيت عائشة

السباحة و شرب ادلاء ساعة

أوالدينا

السباحة و شرب ادلاء ساعة

10.

60
إيندانج سوسيانيك

يغوص مع يشرب ىف ادلاء

أولياء موستيك علمياين

يغوص مع يشرب ىف وقت واحد

من مقابلة و جتريبة الًتمجة أعاله ،مشكالت الًتمجة يعٌت مشكلة ادلفردات
ألهنم ال تسلط على اجملازات و اإلبارات
الثقافية و اجملازات يشعرىا الطالب ّ
كذالك كيفية ترمجتها متفرقة.
 )5مشكلة المادة
كمشكلة ىف أساليب تدريس الًتمجة بسرعة شرح احملاضر فيها ،حىت مل
يفهمها الطالب .أو كانت ادلادة كثَتة حىت الطالب ال يستطيع أن حيفظ ادلادة.
جترب الطالبة ادلشكلة و ىي سوسى ونرتى ( .)Susi Winartiكما قالت
ّ
سوسى ونرتى عن مشكالت ادلادة عند مقابلة":و ىف ادلادة الًتمجة األوىل و الًتمجة
37

الثاىن كثَتة ،و عندما ادلدرس يشرح ادلادة يكون سريعا".

جيرب الطالب و ىو مفتاح األسرار ( .)Miftahul Asrarكما
كذالك أيضا ّ
قال مفتاح األسرار عن مشكالت ادلادة عند مقابلة" :عندما ادلدرس يشرح ادلادة
38

يكون سريعا ،و ىف ادلادة الًتمجة األوىل و الًتمجة الثاىن كثَتة".

يسمى مع الطالبة و ىي أوالدينا ( )Auladinaكما قالت أوالدينا عن
مشكالت احلرفية عند مقابلة" :كذالك يكون ادلدرس سريعا ىف الدرس ،إما ىف
39

الًتمجة األول و الًتمجة الثاىن".
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كذلك أيضا مع الطالبة و ىي أولياء موستيك علمياين (

Aulia Mustika

 .)Ilmianiكما قالت أولياء موستيك علمياين عن مشكالت ادلفردات عند
مقابلة" :ىف ادلادة الًتمجة األوىل و الًتمجة الثاىن كثَتة ،و عندما ادلدرس يشرح ادلادة
40

يكون سريعا".

من مقابلة و جتريبة الًتمجة أعاله ،مشكالت الًتمجة يعٌت مشكلة ادلادة
يشعرىا الطالب أل ّن ادلادة كنت كثَتة و احملاضر كان سريعا ىف شرح ادلادة.
و باإلضافة ادلذكرة ،تفعل ادلألفة مقابلة مع احملاضر الذي يدرس مادة الًتمجة
عن مشكالت الًتمجة و ىو األستاذ أمحدي ( .)Ahmadiو قال احملاضر " :ومن
مشكالت الًتمجة ذلم ىف ادلفردات الناقصة ،أل ّن يف الًتمجة ينبغي أن تعرف عن
ادلفردات .مثّ مشكالت الًتمجة بعدىا ىف النحو الصرف ،و إذا ال نعرف النحو
الصرف فنشعر صعوبة يف الًتمجة .كذالك لبد ذلم أن نعرف أيضا عن توكيل لغة
ادلصدر ،إذا كان نفهم لغة ادلصدر سيكون سهلة لنا لنقل لغة ادلصدر إىل لغة
41

األخرى ،إنشاء اهلل".

حل مشكالت الًتمجة لطالب قسم تعليم اللغة العربية مبرحلة  2010عند مادة
.2
ّ
الًتمجة
كل مشكلة تكون الكيفية حلل ادلسألة ،كذلك دلشكالت الًتمجة لطالب
قسم تعليم اللغة العربية مبرحلة  2010عند مادة الًتمجة .أما حلل مشكالت
الًتمجة كما ياىل:
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 )1طلب ادلساعدة من اصدقاء أو احملاضر
كما قالت سوسي وينريت" :كنت أفعل اجلهد للتعلم و تذكر النحو
والصرف ،فإذا مل أكن أفهم بشكل صحيح عن النحو والصرف سألت مع
األصدقاء الذي يعرف أكثر عن قواعد اللغة مث سألت نفس الصديق الذي يعرف،
42

وإذا كان األصدقاء مل يعرفوا فأسأل من احملاضر".

وكذلك كما قال مفتاح األصرار" :أسأل مع أصدقائي الذي يعرف أفهم إذا
43

ىم ال يفهم أيضا فأسئل احملاضر".

وبادلثل مع ليليك كيبتيات الصاحلة اليت تقول " :لقد فعلت زلاولة لفهمها
شيئا فشيئا عن النحو والصرف ،فإذا الأفهم سألت مع األصدقاء الذي ىو أكثر
44

الفهم .إذا وجدت ادلفردات الصعبة فأسأل أحد األصدقاء الذي يعرف أفضل".

مث قالت سوفرافيت أيضا " :حاولت أن أذكر النحو والصرف مث فتحت
45

القاموس األول ،وإن مل يكن يف قاموس لذا طلبت من احملاضرين".

كذلك قالت إيندانج سوسيانيك" :سألت من الصديق أو نفس
46

احملاضر".
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و قالت أولياء موستيك علمياين" :إذا وجدت مشكالت و ال ديكنٍت أن
أعمل بنفسو فأسأل احملاضرين".

47

من مقابلة أعاله ،جهود دلعاجلة مشكالت الًتمجة لطالب عند مادة الًتمجة
ىي تسأل نفس الصديق الذي يعرف كذالك احملاضر .
 )2فتح كتاب القواعد
قالت سيت عائشة" :احضرت الكتب الدليل عن النحو والصرف يف درس
الًتمجة ،وإذا الأتذكر عن تلك القواعد فاستطعت أن أرى مرة أخرى يف الكتب
48

الدليل".

كذلك قالت إيندانج سوسيانيك" :وقصارى جهدي لًتمجة النص إذا كنت
49

الأستطيع لرؤية الكتب الدليل عن النحو والصرف".

من مقابلة أعاله ،جهود دلعاجلة مشكالت الًتمجة لطالب عند مادة الًتمجة
ىي تفتح كتاب القواعد النحو و الصرف.
 )3فتح القاموس و االنًتنت (جوجل ترمجة)
كما قالت سوسى وينريت" :فتحت االنًتنت القاموس أو يف جوجل ترمجة،
50

وعادة ما جيب أن يكون موجودا ىناك".

وبادلثل مع ليليك كيبتيات الصاحلة اليت تقول" :إذا وجدت ادلفردات الصعبة
51

فأقوم بفتح القاموس ىف اإلنًتنت".
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مث قالت سوفرافيت أيضا" :فتحت القاموس األول ،أو أنا أعتمد على شبكة
52

اإلنًتنت وجوجل قاموس ترمجة أو ادلوسوعة".

وكذلك قالت سيت عائشة" :إين دائما أمحل القاموس ،لذلك إذا كان ىناك
ادلفردات اليت مل أعرفها ،فرأيت القواميس أو أترجم ىف جوجل ترمجة (

Google

53

.")Translate

مث قالت أوالدينا" :وإذا ال أستطيع فأنظر القواميس".

54

كذلك قالت إيندانج سوسيانيك" :إذا مل وجدت أيضا ادلفردات الصعبة أو
55

فأقوم بفتح القاموس ىف اإلنًتنت ".

و قالت أولياء موستيك علمياين" :فتحت االنًتنت القاموس أو يف جوجل
56

ترمجة ،وعادة ما جيب أن يكون موجودا ىناك ،وال ديكن أن تكون خاطئة".

من مقابلة أعاله ،فمن ادلعروف أن جهود الطالب يف معاجلة مشكلة
ادلفردات يف ترمجة النص العريب إىل اإلندونيسية بتذكَت ادلفردات قدر اإلمكان،
وبرؤية القاموس أو فتحو ،زلاولة الطالب على حل مشاكل الًتمجة يف ترمجة أهنا
سوف نرى على شبكة اإلنًتنت أو قاموس ترمجة جوجل.
 )4حفظ مرة أخرى إما ادلفردات و القواعد و ادلادة
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كما قالت سوسى وينريت" :أنا أذكر أوال إذا ال أفهم ،و أجرب مرة أخرى
57

ىف البيت ".

58

وكذلك كما قال مفتاح األصرار" :أنا أتعلم مرة أخرى ىف البيت ".

مث قالت أوالدينا" :أنا أحاول أن أتذكر أوال مثّ و أذكر مرة أخرى الدرس ىف
59

البيت".

من مقابلة أعاله ،جهود دلعاجلة مشكالت الًتمجة لطالب عند مادة الًتمجة
ىي تتذكر ادلفردات مث حتاول دلطابقتها بعبارة أخرى أذكر مرة أخرى الدرس ىف
البيت.
و قال أستاذ أمحدى عن جهود الطالب دلعاجلة مشكالت الًتمجة أعاله
كما ياىل " :لبد ذلم عن حيفظون ادلفردات الكثَتة و يفهمون النحو و الصرف
باجليّد مثّ عندما يًتمجون النص أحسن ذلم أن يقرؤون أوال مثّ يفهمون لغة ادلصدر

قبل يًتمجون إىل لغة األخرى".

60

ج .مناقشة دلشكالت الًتمجة و حلها لطالب شعبة تعليم اللغة العربية مبرحلة 2010
عند مادة الًتمجة
واستنادا إىل ادلقابلة و ادلالحظة و وثئقية أعاله فمن ادلعروف أن
مشكالت الًتمجة تتكون من :مشكلة القواعد اللغة ادلرتبطة بو علم النحو
والصرف عند الطالب كانت من الصعوبة للغاية بالنسبة ذلم ،وأن قدرهتم زلدودة
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إلتقان قواعد اللغة خاصة ىف علم النحو والصرف .و كثَت من األحيان من ذوي
اخلربة مشكلة النص أو القضية يف الًتمجة من قبل الطالب  .وتنشأ بسبب رلموعة
متنوعة من ادلشاكل اليت تواجو مثل ىذه ادلشاكل النحوي ىذه ادلشكلة  .فسبب
صعوبة الطالب ىف فهم قواعد اللغة ىو عدم وجود رقابة ىف علم النحو والصرف
حيث تصعبهم ألداء األنشطة الًتمجة أن الطالب اليزالون غَت معرفة ادلفردات
وحفظها األوىل ادلفردات العلمية ،األمثال ،والتعابَت ،فمن جانب عن عدم وجود
قاموس كأداة يف ترمجة النص ،حبيث جتدون صعوبة .كانت معروفة لًتمجة ادلقابلة
اسم الشخص واسم الدولة أو ادلدينة صعبة ،وخصوصا يف وضع احلروف العربية
الذي جيب أن تكون صعوبة للطالب .كذالك ،توكيل لغة ادلصدر ،إذا كان
نفهم لغة ادلصدر سيكون سهلة لنا لنقل لغة ادلصدر إىل لغة األخرى.
ذلك ادلشكالت سواء على الرأي أمحد عزا )

Izzan

 (Ahmadالصعوبات

اللغوية ىف عملية الًتمجة فيما تلي :األول ،صعوبة ادلفردات ادلوجودة لقلة ادلعلومات
عن اللغة اجملهولة .الثاين ،توجد الصعوبات يف القواعد كثَتة حىت على ادلًتجم
ادلستوعب على كتب القواعد .الثالث ،الصعوبة احلرفية ،خصوصا فيما يتعلق
باسم اإلنسان و ادلدينة .و ديكن التغلب على ىذه الصعوبة بالتحاول على القدرة
61

يف اللغتُت ،و مها اللغة النقلية و اللغة األصلية.

سوى ذلك ،لرأي شهاب الدي ) (Syihabuddinمشكلة ادلفردات الثقافية و
اجملازات ( .)Metaforaبالناحية النظرية ،تًتجم ادلفردات الثقافية بطريقة نفسها.
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ادلراد بادلفردات الثقافية ىى التعبَت الذى يتصف بو التقاليد ،و عادة األعراف ،و
الثقافة السائدة عند متحدثُت اللغة األصلية .و يتكون فيو عادة متحدثُت اللغة
62

األصلية.

مثّ مشكلة ىف أساليب تدريس الًتمجة بسرعة شرح احملاضر فيها ،حىت مل يفهمها

الطالب.

جهود دلعاجلة مشكالت الًتمجة لطالب عند مادة الًتمجة ىي تسأل نفس
الصديق الذي يعرف كذالك احملاضر .و كذالك دلعاجلة مشكالت الًتمجة لطالب
عند مادة الًتمجة ىي تفتح كتاب القواعد النحو و الصرف .مثّ الطالب يف معاجلة

مشكلة ادلفردات يف ترمجة النص العريب إىل اإلندونيسية بتذكَت ادلفردات قدر

اإلمكان ،وبرؤية القاموس أو فتحو ،زلاولة الطالب على حل مشاكل الًتمجة يف
ترمجة أهنا سوف نرى على شبكة اإلنًتنت أو قاموس ترمجة جوجل .و جهود
دلعاجلة مشكالت الًتمجة لطالب عند مادة الًتمجة ىي تتذكر ادلفردات مث حتاول
دلطابقتها بعبارة أخرى أذكر مرة أخرى الدرس ىف البيت.

 62مًتجم من
Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,
hal. 149

