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  " ۲۰۱۳–۲۰۱۲ احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام الدراسي

أن يناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت  من جلنة املناقشة رجوأو 
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رسل ن يحات و التعديالت على حسب احلاجة،بعد املالحظة بالتصح

  : نسخة هذا البحث العلمي لطالب

  عيدا نور محيدة:    االسم

  ٠٩٣٢١١٠٢٧:   رقم الطالب 

إىل اللغة  "كان الناقصة"  ترمجةعن ع ا نو األحتليل  ":     العنوان

وجنو اإلسالمية جبامعة وايل س اللغة العربية طالب قسم تعليملاإلندونيسية 

  " ۲۰۱۳–۲۰۱۲ احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام الدراسي

حث العلمي بأسرع وقت يناقش هذا البأن  من جلنة املناقشة نرجوو 

  .باهتمامكم شكرا  ،ممكن

  السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاتهو 
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  صملخ

اللغة  طالب قسم تعليملإىل اللغة اإلندونيسية  "كان الناقصة"  ترمجةعن ع ا نو األحتليل  :وضوع  امل

 وجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام الدراسيجبامعة وايل س العربية

۲۰۱۲–۲۰۱۳ 

    محيدة نور عيدا :االسم     

 ٠٩٣٢١١٠٢٧ :الرقم      

 

"كان الناقصة" إىل اللغة اإلندونيسية لطالب   ترمجةعن ع ا نو األليل حت يناقش هذا البحث

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام 

يأتى هذا على خلفية ما هناك ترمجة كان الناقصة إىل اللغة اإلندونيسية . ۲۰۱۳–۲۰۱۲ الدراسي

ملساعدة القارئ ىف فهم النص باللغة الغربية. كألة ىت مل تذكر معناها و ألن الرتمجة  ىف الكتاب ال

حىت انتاج الرتمجة ينبغى له أن حتل. و الطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو 

يتعلمون املادة  ۲۰۱۳–۲۰۱۲اإلسالمية احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام الدراسي 

. ة، إذن ينبغى لباحثة أن حتلل إنتاج ترمجة كان الناقصة إىل اللغة اإلندونيسية لتلك الطالبالرتمج

ترمجة كان الناقصة إىل اللغة تنوع كيف تسعى هذه الدراسة لإلجابة على أسئلة حبثية و هي:  

ج املستوى اإلندونيسية لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مساران

و من أجل اإلجابة على هذه األسئلة املركزية، قامت   ؟۲۰۱۳–۲۰۱۲الرابع ىف العام الدراسي 

و مجع البيانات فيها  ،جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج الباحثة بإجراء دراسة ميدانية

تحصل عليها بإستخدام وقد قامت الباحثة بتحليل البيانات امل من خالل اإلختبارية و التوثيقية،

 حتليل الوصفى.

أن  ترمجة كان الناقصة إىل اللغة اإلندونيسية : انتهت هذه الدراسة إىل نتائج من أمهها لقد

ىف  لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج املستوى الرابع

و غري  ٪ ٨٢،٢١ و حسنة ,غري حسنة نوعان و مها حسنة و ۲۰۱۳–۲۰۱۲العام الدراسى 

للطالب، هناك  تنوع ترمجة كان الناقصة مبعىن اتصافه به على وجه الدوامأن و  . ٪ ١٨،٧٨حسنة 

 نواع، و تنوع ترمجة كان الناقصة مبعىنأ وتنوع ترمجة كان الناقصة مبعىن صار هناك ستةستة أنواع، 

 .عشر نوعا هناك مخسة اتصاف املسند إليه باملسند ىف املاضى



 
 ح 

ينبغى لكل طالب من طالب قسم تعليم اللغة العربية أن يطبقوا املادة احملصولة من  لذلك

درس اللغة ىف قسم تعليم اللغة مل و القراءة و يدبروا ىف ترمجة كان الناقصة إىل اللغة اإلندونيسية كثريا

يشرح نقطة املسألة ىف  بات إليهم كثريا, وير ى النظريات فحسب, بل و عليه التدالعربية ال يعط

 ترمجتهم.
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ABSTRAK 
 

Judul : Analisis Keragaman Penerjemahan “Kana Naqishoh” ke Bahasa 
Indonesia pada Mahasiswa PBA IAIN Walisongo Semarang Semester 4 
Tahun Ajaran 2012-2013. 

Penulis : Ida Nur Chamidah 
NIM : 093211027 

 
Skripsi ini membahas analisis keragaman penerjemahan “Kana Naqishoh” 

ke bahasa Indonesia pada mahasiswa PBA IAIN Walisongo Semarang Semester 4 
tahun ajaran 2012-2013. Kajian ini dilatarbelakangi dengan adanya penerjemahan 
kana naqishoh ke bahasa Indonesia pada suatu kitab yang tidak sesuai dengan 
maknanya. Padahal tarjamah adalah memindah makna dan tarjamah juga 
merupakan instrumen yang digunakan untuk membatu pembaca memahami teks 
yang berbahasa asing. Sehingga hasil penerjemahan perlu dianalisis. Dan 
mahasiswa PBA IAIN Walisongo Semarang Semester 4 Tahun Ajaran 2012-2013 
adalah mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tarjamah. Jadi peneliti perlu 
menganalisis hasil penerjemahan kana naqishoh ke bahasa Indonesia pada 
mahasiswa tersebut. 

Kajian ini untuk menjawab permasalahan “bagaimana keragaman 
penerjemahan kara naqishoh ke bahasa Indonesia pada mahasiswa PBA IAIN 
Walisongo Semarang Semester 4 tahun ajaran 2012-2013”? 

Dan untuk menjawab permasalahan itu, peneliti melakukan kajian 
lapangan di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan 
mengumpulkan data dengan tes dan dokumentasi dan peneliti menganalisis data 
dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil yang terpenting dari kajian ini adalah hasil penerjemahan kana 
naqishoh ke bahasa Indonesia pada mahasiswa PBA IAIN Walisongo Semarang 
Semester 4 tahun ajaran 2012-2013 ada dua macam, yaitu baik dan tidak baik, 
yang baik 21,82% dan yang tidak baik 78,18%. Dan keragaman penerjemahan 
kana naqishoh yang bermakna “menjadi” ada enam macam, yang bermakna 
“selamanya” ada enam macam dan yang bermakna “dahulu” ada 15 macam. 

Oleh karena itu, sebaiknya bagi para mahasiswa PBA untuk menerapkan 
materi-materi yang telah diperoleh dari membaca dan banyak berlatih 
menerjemahkan kana naqishoh ke bahasa Indonesia. Dan bagi pengajar di jurusan 
PBA sebaiknya tidak hanya memberi teori-teori saja, tapi juga melatih mahasiswa 
dan menjelaskan potongan masalah dalam tarjamah mereka. 
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  إهداء

  اهدي اجلهد البسيط إىل:

    

 فيدةم و املاجستري ليأمحد إمساع سادة املشرفني و حممودة وأمي سامتن العزيزين أيب والديّ . ١

املاجستري ال يزالون أن يشجعواين يف كل وقت و حال ويبالوا يب كل املباالة  حىت ال يليق 

 يب إال الشكر على اهللا بعنايته والشكر اجلزيل عليهم.

 مجيع أساتيذي الذين يعلموين من الصغر حىت اآلن.. ٢

 مجيع املدرسني واحملاضرين يف كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية احلكومية وايل سوجنو مسارانج.. ٣

 ،اوإمتامه ه الرسالةهذ كتابة يف والدوافع واخلدمات املساعدات منحوا قد الذين زمالئي. ٤

 . ٢٠٠٩ سنة العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة إخويت على األخصو 
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  كلمة الشكر والّتقدير
وّفق من شاء من عباده ألداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادة  احلمد هللا الذي

، سيدنا حبيبنا حممدم على . والصالة والسالالراسخنيعاقلني وأفهمنا من علوم العلماء جعلنا من الو 

 .املنريةشريعته ب ونتمسكيلذين كانوا وعلى أله وأصحابه ا

إىل كلية الرتبية جبامعة واىل سوجنو مقدمة  ة، وهذه رسالةالبسيط قد انتهت كتابة هذه الرسالة

أن  ةكاتبت لنشر اللغة العربية. ويصلح للكون من احملاوالالمية احلكومية مسارانج رجاء أن تاإلس

  : ومن هؤالءوإمتامها  الرسالة إكماليف مساعدة  اشكر إىل من يساعدهيقدم ال

 عدة العلوم فيها. ةالباحث تتناولجامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، . ١

كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية  فضيلة السيد الدكتور شجاعي املاجستري. ٢

  .احلكومية مسارانج

   .كلية الرتبيةب يس قسم تعليم اللغة العربيةكرئ املاجستريد الليث عاشقني السيّ فضيلة . ٣

ل املاجستري كاملشرف األول الذي يوجه و يرشد الباحثة ىف كتابة ي. فضيلة السيد أمحد إمساع٤

  هذه الرسالة.

اإلرشادات والتوجيهات يف كتابة  منح يتال ةالثاني ةشرفاملك املاجستريمفيدة  ةدالسيّ  فضيلة .٥

 .  مشغوالا هذه الرسالة البسيطة أثناء

إىل سبيل  اوأرشدوه ةفضيلة السادات سائر املدّرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا الكاتب. ٦

 العلم.

الذين ربياين صغريا واصطربا على تربية واعتنيايب يف   حممودةوأمي  سامتن فضيلة والدّي أيب. ٧

 حتصيله.  كربي وغرسا يف قليب حب العلم وشجعاين على طلبه وأخذ يدّي إىل 

على و  ،اوإمتامه ه الرسالةهذ كتابة يف والدوافع واخلدمات املساعدات منحوا قد الذين زمالئي. ٨

 .٢٠٠٩ سنة العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة إخويت األخص

على األخص عند   و جدوىالرسالة نافعة وعسى أن جيعل هذه  والتوفيقاهللا يسئل 

 ني.. واحلمد هللا رب العاملالقارئني
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- ٢٠١٢ جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام الدراسيالعربية 

٢٤.......................................................................٢٠١٣  



 
 ن 

  ٢٤.......................................................أ.تنوع الرتمجة.........

  ٢٤................................................منها.. ة.النصوص املرتمج١

  ٢٤.................................................إليها. ة.النصوص املرتمج٢

قسم تعليم اللغة حتليل األنواع عن ترمجة "كان الناقصة" إىل اللغة اإلندونيسية لطالب  ب.

 جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج املستوى الرابع ىف العام الدراسيالعربية 
٣١.................................................٢٠١٣-٢٠١٢ 

  

  ٤٨...............................................ختتام.................الباب اخلامس: اإل

  ٤٨.................................................................أ.اخلالصة....

  ٤٨...................................................ب.اإلقرتاحات.............

  ٤٨......................................................ج.اإلختتام.............
 

   المراجع

   المالحق

 ةالباحث ترجمة

  

  


