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َماَء ُكلََّها ُثمَّ َعرََضُهمأ َعَلى الأَمَلِئَكِة فَق َالَ   َسأ َماِء َهؤَلِء ِإنأ ُكنأُتمأ  َوَعلََّم آَدَم اْلأ أَنأبُِئوِني بِأَسأ
تَنَ ا إِنََّك أَنأَت الأَعلِيُم الأَحِكيمُ 31َصاِدِقيَن )    (  32) ( ق َاُلوا ُسبأَحاَنَك َل ِعلأَم لَنَ ا ِإَلَّ َما َعلَّمأ
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 االعتماد من طرف جلنة املناقشة 

ترمجة النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية لدى طالب ”: البحث العلمي بعنوان
الثانوية   الثالث يف مدرسة رخاء  للبنني أبمونتاي"الفصل  حممد  . اليت كتبها  اإلسالمية 

. قد دافع الباحث عن هذه الرسالة العلمية  170102021041، رقم القيد :  فيصل علي
العربية، و تلك  أمام جلنة املناقشة و تقرر قبوله شرطا لنيل درجة السرجان يف تعليم اللغة  

 يف:
 اخلميس  :    اليوم

 2022ينايري  20 :    التاريخ 
 )أ(  86 :  ويكون مقبوال بدرجة 

 عميد كلية الرتبية والتعليم
 احلكومية بنجرماسني جبامعة أنتساري اإلسالمية

 

 ، املاجستري محدانالدكتور احلاج 
 196604051993031005رقم التوظيف : 

  وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتيذ : 
 التوقيع االسم

 الدكتوراه احلاجة نور ليلى، املاجستري   .1
 

 

 فتح هللا منادي، املاجستري  .2
 

 

 عارف رمحن حكيم، املاجستري  .3
 

 

 

 



 ه
 

 الطالب إقرار 

 أن املوقع أدنه وبيانيت كاآليت:
 حممد فيصل علي:    االسم

 170102021041:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية   القسم 
 : الرتبية والتعليم   الكلية

حضرته لتوفري الشرط لنيل درجة السرجان يف تعليم   ذيالعلمي ال  البحث  اأقررت أبن هذ
أنتسار  جبامعة  والتعليم  الرتبية  العربية كلية  حتت   ياللغة  بنجرماسني  احلكومية  اإلسالمية 

 املوضوع: 
ترمجة النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية لدى طالب الفصل الثالث يف مدرسة رخاء 

 الثانوية اإلسالمية للبنني أبمونتاي
من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. و إذا ادعى أحد يف  بنفسي وما زورته ته وكتبتهحضر  

من أتليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأن أحتمل املسؤولية على ذلك،  املستقبل أنه
اإلسالمية   يولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الرتبية والتعليم  جبامعة أنتسار 

 ني.احلكومية بنجرماس
 اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.  ا، وحررت هذاهذ

 م 2021-12-12بنجرماسني،

  

  



 و
 

 الشكر والتقدير 

 

احلمد هلل رّب العاملني، الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم و 
أرسله   الذي  على سيدن وموالن حممد  والسالم  والصالة  الصراط التعليم،  إىل  هاداي  هللا 

 املستقيم، وعلى آله وصحبه واتباعه ابخللود يف دار البقاء والنعيم. أما بعد 
احلمد هلل عز وجل الذي قد أعطى الباحثة نعمة كثرية حىت تستطيع أن يتّم البحث العلمي ف

احلكومية  اإلسالمية  أنتساري  جبامعة  والتعليم  الرتبية  السرجان يف كلية  درجة  لنيل  شرطا 
ترمجة النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية لدى طالب الفصل بنجرماسني حتت املوضوع:  

 رخاء الثانوية اإلسالمية للبنني أبمونتاي  الثالث يف مدرسة
 يف هذه الفرصة تقدم الباحث شكرا جزيال إىل : 

احلاج   .1 الدكتور  الكرمي  املاجستري. عميدمحدانفضيلة  والتعليم جبامعة   ،  الرتبية  كلية 
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

ا .2 عارف رمحن لعربية، و فضيلة املكرم حسب هللا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة 
املاجستري جبامعة    حكيم  والتعليم  الرتبية  يف كلية  العربية  اللغة  تعليم  لقسم  سكرتريا 

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
عارف    املشرف الثاين :، املاجستري. و فتح هللا منادياملشرف األول :  فضيلة املكرم   .3

. ، املاجستريىاحلاجة نور ليل   اهالدكتور رمحن حكيم، املاجستري. واملشرف الثالث:  
للباحث يف كتابة هذا   ، املاجستري، على إرشادمهمكرتييناملناقشة :  سكرتريا  واآلخر  

 البحث العلمي.
الرتبية والتعليم   .4 العربية يف كلية  اللغة  تعليم  املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم  فضيلة 

بنجرماسني   احلكومية  اإلسالمية  أنتساري  املعارف  جبامعة  و  العلوم  عّلموين  الذين 
 املتنوعة فلهم أحسن الشكر والتقدير. جزاهم هللا خري اجلزاء.



 ز
 

مبنطقة   .5 الدين  وزارة  رئيس  املكرم  أواترالحو فضيلة  ر ،  و سونغي  أمحد  شادي،  احلج 
 . املاجستري

رئيس   .6 املكرم  الثفضيلة  رخاء  أمونتاي  امدرسة  اإلسالمية  نور  ،نوية  ألفيا  ،  احلج 
مدرسة  و مجيع املدّرسني واملوظفني يف    خاصة "حنفي إدار، السرجان" و   ،اجستريامل

 الذين قبلوين للبحث. رخاء الثنوية اإلسالمية أمونتاي 
والشكر اجلزيل لوالدان احملبوابن وجلميع األصدقاء الذين أعطوين مساعدة والتوجيه   .7

 والتسهيل للباحثة يف كتابة هذا البحث العلمي. 
لباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، وما أحسن فوت ايال   

 للقارئني أن يقرتحوا للباحث ابقرتاحات إصالحية. 
 صة و للقارئني على وجه عام. آمنيعسى هللا أن ينفع هبذا البحث العلمي للباحث خا

م 2021-12-22بنجرماسني،  
 الباحث

 
 

 حممد فيصل علي 
 

  



 ح
 

 هداءاإل 
 

 البحث العلمي هدي هذا أ
 "مسلحاين احلاجة املرحومة" وأمي " شهر الراجياحلاج إىل والدي الكرميني احملبوبني أيب "

أشكركما آالف املرات على عدم التوقف عن التشجيع الدعاء وتقدمي الدعم واملشورة  
حىت أنتهي من هذا البحث العلمي. ال ميكنين رد كل النضاالت والتضحيات اليت قمت 

تلو األخرى، لكن مع هذا البحث العلمي آمل أن يصبح دليالً ونتيجة ملا مت   هبا واحدة 
القيام به حىت اآلن. حبيث ميكن رؤية ابتسامة حلوة على شفتيكما. اللهم أطيل حياهتما،  

 .العاملني وصح دائًما لطاعتكما، وابرك يف الدنيا واآلخرة. امني ايربّ 
واألستاذ عارف رمحن  ، املاجستريفتح هللا  األستاذ  وإىل أساتيذي وحماضرايت، وخاصة 

. أشكركم، ال ميكنين السداد لك ألنكم وجهت كثريًا وساعدت يف املاجستريحاكيم، 
 .إكمال هذا البحث العلمي 

 .وإىل إخوان وأخوات والعائلة كتشجيع يف كل خطوة على الطريق
 .العربيةوإىل أصحايب يف قسم تعليم اللغة 

الذين قدموا الدعاء والتشجيع بفرح وحزن. ألنين أستطيع أن أكمل هذا أشكركم مجيًعا 
البحث العلمي منكم مجيًعا، وابلطبع ال ميكن فصلنا مجيًعا عن حمبة هللا ورمحته حىت 

ألتقي بكم مجيًعا، شكرا كثريا على حسناتكم وعفوا على كل أخطائي. سهل هللا لنا لنيل  
 النجاح 
 

 الباحث   

     

   فيصل علي مدحم        



 ط
 

 ملخص البحث 
. ترمجة النص العريب إىل اللغة اإلندونيسية لدى طالب 2021،  حممد فيصل علي

الفصل الثالث يف مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية للبنني أبمونتاي. املشرف األول 
: األستاذ عارف رمحن  الثاين  املاجستري. واملشرف  منادي،  فتح هللا  األستاذ    :

 املاجستري.حكيم، 
 

الرئيسية : الفصل  الكلمات  اللغة اإلندونيسية لدى طالب  العريب إىل  النص  ترمجة 
 الثالث يف مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية للبنني 

الرتمجة هي كفاءة يف تعبري أفكار ما إىل لغة مستهدفة بدون نقص ما يف لغة  
اللغة العربية أبكثر تكثيف  مصدر. يف هذا البحث، وجد الباحث املدرسة هلا تعليم  

من مدارس أخرى. ولكن ليس لديها مادة خاصة يف الرتمجة. هي مدرسة رخاء الثانوية  
 اإلسالمية للبنني أمونتاي. 

معرفة األخطاء اليت فعلها طالب مدرسة رخاء  هو    اهلدف يف هذا البحثو 
اءة طالب مدرسة  كف  و كم من األخطاء يف ترمجة الطلبةو  الثانوية اإلسالمية يف الرتمجة 

 رخاء الثانوية اإلسالمية أبمونتاي يف الرتمجة. 
النوعي البحث  املالحظة  و   ،يوصف  دخلمب  هذا  هي  البيانت  مجع  أساليب 

 هو مدرس العربية وطالب الفصل الثالثموضوع البحث    . واالختبار  واملقابلة والتوثيق
أخطاء الطالب يف الرتابط   ، فأما ذايت البحث هيوترمجة النص العريب لدى الطالب  

حتليل البيانت ابستخدام  .املنطقي وإرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية ومعىن الرتمجة
إرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية وإرشادات الرتابط املنطقي الذي كتبه غوريس كراف،  

 ا الدكتور حممد شريف هداية هللا.تقومي الرتمجة اليت كتبه
)  الدراسة  هذه   لنتائج   ابلنسبة   أما وجدت  1هي:  ترمجة    عشرون خطأ(  يف 
عن إرشادات عامة هلجاء   ةخارج  4أخطئة مفسدة ترابط منطقي، و  5 (2الطالب. )

يف قراءة أسلوب اللغة   2و  ،  يف كلمة مل ترتجم  2، ويف ترمجة كلمة  7اإلندونيسية، و
مادة    املصدر. مع عدم  اإلندونيسية جيدة  إىل  العريب  النص  ترمجة  الطالب  يستطيع 

 . 79،45مبتوسط درجات   الرتمجة يف مدرستهم



 ي
 

 

ABSTRAK 

MUHAMMAD FAISAL ALI, 2021. Terjemah Teks Arab ke Bahasa Indonesia 

Oleh Siswa Kelas 3 Madrasah Aliyah NIPA RAKHA Amuntai. 

Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing I : 

Fathullah Munadi, MA dan Pembimbing II : Arif Rahman Hakim, 

M.Pd 

Kata Kunci : Terjemah Teks Arab ke Bahasa Indonesia Oleh Siswa Kelas 3 

Madrasah Aliyah NIPA RAKHA. 

Penerjemahan merupakan kemampuan mengungkapkan suatu ide ke bahasa 

sasaran tanpa mengurangi ide tersebut dari bahasa sumber. Pada penelitian ini, 

peneliti menemukan sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Arab 

lebih intensif dari sekolah pada umumnya akan tetapi tidak terdapat mata pelajaran 

Terjemah, yaitu Madrasah Aliyah NIPA RAKHA Amuntai. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja kesalahan 

siswa MA NIPA RAKHA dalam terjemah dan berapa kesalahan siswa dalam 

terjemah serta mengetahui kemampuan siswa MA NIPA RAKHA dalam terjemah. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Deskriptif yang teknik analisis data menggunakan Reduksi data, 

Display data, dan Kesimpulan. Proses Pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori koherensi. Dan 

subjek penelitian ini yaitu Guru Bahasa Arab dan Siswa MA NIPA RAKHA 

Amuntai dan Terjemah Siswa Objek penelitian ini yaitu kesalahan terjemah 

berdasarkan koherensi, PUEBI, dan makna. Analisis data menggunakan teori 

koherensi oleh Gorys Keraf, PUEBI, dan pedoman penilaian terjemah oleh Dr. 

Moch. Syarif Hidayatullah, M. Hum. 

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat dua puluh 

kesalahan siswa dalam penerjemahan teks Arab ke bahasa Indonesia. Lima 

Kesalahan yang merusak koherensi kalimat, empat kesalahan yang tidak sesuai 

dengan PUEBI, tujuh kesalahan terjemah kata dan dua kesalahan pada kata yang 

tidak diterjemah, dan dua kesalahan pada kaidah bahasa sumber. Siswa dapat 

menerjemahkan teks Arab ke Bahasa Indonesia dengan baik meskipun tidak ada 

mata pelajaran terjemah di sekolah mereka. Hal ini juga dikarenakan adanya 

bimbingan latihan menerjemah di sela pembelajaran oleh pengajar dan dilihat dari 

hasil rata-rata 79,45. 
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