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Abstrak 

 

 Penelitian ini membahas penerapan metode penerjemahan komunikatif 

milik Peter Newmark dalam penerjemahan naskah film Tanah Surga Katanya 

karya Herwin Novianto. Penelitian ini juga membahas teknik penerjemahan yang 

dipakai dalam penerjemahan naskah tersebut sehingga menghasilkan terjemah 

komunikatif yang bisa bisa dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode terjemah komunikatif 

dalam naskah film Tanah Surga Katanya serta teknik penerjemahan yang 

digunakan oleh peneliti di dalamnya. 

 Peneliti memilih metode terjemah komunikatif milik Peter Newmark 

dalam menerjemahkan naskah film Tanah Surga Katanya karena metode tersebut 

lebih berpihak kepada bahasa sasaran dan memudahkan pembacanya dalam 

memahami terjemahan mengingat banyaknya istilah khusus yang berkaitan 

dengan budaya di dalam naskah tersebut. Dalam menerjemahkan naskah, peneliti 

menyimak naskah tersebut kemudian menyalinnya ke dalam tulisan sebelum 

diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Setelah itu, peneliti mengambil sampel 

dari istilah maupun kalimat khusus yang mengandung unsur budaya untuk 

kemudian menganalisis hasil terjemahan tersebut menggunakan teknik yang 

dirujuk dari Peter Newmark. 

 Hasil dari penelitian ini bahwa untuk menghasilkan penerjemahan yang 

komunikatif, peneliti membutuhkan beberapa teknik penerjemahan. Peneliti 

menggunakan sebelas teknik dari jumlah keseluruhan tujuh belas teknik, yaitu 

teknik transferensi, naturalisasi, padanan budaya, padanan fungsional, padanan 

deskriptif, sinonim, transposisi, modulasi, analisis komponen, perluasan dan 

pengurangan, serta kuplet. 

 

Kata Kunci: Film, Tanah Surga Katanya, terjemah komunikasi Peter Newmark. 
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 التجريد

يبحث ىذا البحث يف تطبيق منهج الًتمجة التواصلية لبيتري نيوانرك يف ترمجة  
ذلروين نوفييانتو. ويبحث أيضا يف طرق الًتمجة  نصوص الفيلم اتانه سوركا كااتجنا

ادلستخدمة يف ترمجة تلك النصوص حىت حيصل على الًتمجة التواصلية اليت يفهمها قارء 
لغة اذلدف. يهدف ىذا البحث إىل معرفة تطبيق منهج الًتمجة التواصلية يف ترمجة 

 نصوص الفيلم اتانه سركا كااتجنا وطرق ترمجتها.

لبيتري نيومارك يف ترمجة نصوص الفيلم اختارت الباحثة منهج الًتمجة التواصلية  
لفهم ترمجة ىذه النصوص  هميسهلقارءين لغة اذلدف و  يتحيز إىل اتانه سوركا كااتجنا ِلنو

أن فيها كثري من ادلصطلحات والعبارات اخلاصة ادلتعلقة ابلثقافة. يف ترمجة ىذه  إىل بنظر
لباحثة سيناريو الفيلم وحّولتو إىل الكتابة قبل يًتجم إىل لغة اذلدف. استمعت ا النصوص،

ليت تضمن على الثقافة مث أخذت الباحثة منودجا من ادلصطلحات أو العبارات ا وابلتايل،
 حللت نصوص اذلدف بطرق الًتمجة لبيتري نيومارك. 

حصل البحث على أن للوصول إىل الًتمجة التواصلية، احتاجت الباجثة إىل  
لًتمجة وىي طريقة من سبع عشرة طريقة ا طبقت الباحثة أحد عشربعض طرق الًتمجة. 

النقل والتجنس والتكافؤ الثقايف والتكافؤ الوصفي والتكافؤ الوظيفي وادلرادف والشفافية 
 التخفيض وادلقاطع أو التكامل.والتشكيل وحتليل ادلركب والتوسيع و 

 

 .لبيتري نيومارك ، الًتمجة التواصبيةاتانه سوركا كااتجنافيلم، ال :الكلمة ادلفتاحية
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 تقديركلمة شكر و 

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل لو عوجا قيما. وىو الذي  
أرسل رسولو ابذلدى وبعثو ليتمم مكارم اِلخالق. الصالة والسالم على نبينا دمحم صلى 

 ابلضاد. الناطقنيهللا عليو وسلم وىو أفصح 

أجد ىذا فًتة ال حول يل النتهاء ىذا البحث وال قوة لتأليفو إال ابهلل. يف أول  
غة اإلندونيسية. ولكن بعد لغة ادلصدر ىي اللكون أسهل ِلن ادلوضوع، أفكر أنو سي

، حصلت على بعض التهديدات والصعوابت اليت جعلتين متشائمة لالستمراره. تعميقو
متيقنة  ولكن التشجيع واالرشادات والنصائح من الوالدين والرفاق وادلعلمني جعلتين

 ىذا البحث. النتهاء

لى أي نظرية اليت أحصل ع ت أان مبوضوع حبثي الذي يتعلق ابلفيلم. قبل أنفكر  
تدافعو كاجلنس اِلدّب، أّكدت نفسي أبن الفيلم من اجلنس اِلدّب. فبحثت عن اجلنس 

سيد ماريو كالرار، اخلابر يف النمسا. وحصلت على نظرية اليت تدعمو وىو للاِلدّب، 
 فأشكره على نظريتو عن اجلنس اِلدّب.

فضيلة اِلستاذ الدكتور أمحد فتح  ادلاجستري كعميد كلية اِلداب والعلوم  رشكأ 
والدكتور دمحم  الثقافية والدكتوراندوس مصطفى ادلاجستري كرئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا

حىت أستطيع أن شكرا كثريا عبة اللغة العربية وأدهبا شحانف أنواري ادلاجستري ككاتب 
 ىذه الشعبة.أنتهي دراسيت يف 

حيت  وتشجيعرشادات و اإلشكرا كثريا على ادلاجستري الدكتور إبن بردة  وأشكر 
 شيء ليس مستحيل إذا بذلنا جهدان للوصول إليو. ن كلأتيقن أب

الكثرية يف إكمال وإصالح  أشكر اِلستاذة سليمة على مساعدهتا ،وال أنسى 
 أشغلها كثريا. الثمينة حىت، وعلى أوقاهتا ترمجيت



 ي
 

وأشكر هللا كثريا، ولدت من بطين أمي وأعيش حتت جناحيها وبني ذراعي أّب  
لكبري الذي يقيدين للمشي وراءه مها. وأشكر أخي اومل أستطيع أن أسعدالذي حيضنين 

 أخي الصغري الذي يساعدين يف كثري من اِلمور.و 

اخلربات و ادلعلومات على  فخورا وكذلك "أوالال" مث أشكر "ادلعطيات" 
 يف ادلناظرة العلمية. عسى أن تكون متطورة ومتقدمة مع سري الوقت.الكثرية مارسات وادل

لفصل "ج"، فبدوهنم أان لسُت أان. ورفاقي لوال أنساكم رفاقي يف اجلامعة خاصة  
وأشكر شكرا جزيال ذلاؤالء الذين يساعدين حىت  يف ادلعهد الذي يستغرقون أوقاهتم معي.

  أمتكن للوصول إىل أخري دراسيت. جراكم هللا أحسن اجلزاء.

كن ىذه البحث حبثا كامال وأرجو القراء  والباحثني إلعطاء اإلنقادات ولكن مل ي 
 يعا.جو أن يكون ىذا البحث انفعا لنا مجواإلقًتاحات حىت يكون أجيد. وأر 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
األخرين. كالآللة االتصالية، الفهم  إىلالفكرة  نقلاللغة ىي أىم العناصر يف إن 

سف أن نتصل ي فكرة. فمن ادلؤ أ نقلعلى اللغة ادلستخدمة ىو شرط من الشروط ل
 إىلضلتاج  ىخر لغة أ إىلالفكرة من لغة  نقل، لادلستخدمة. إذا يفهم لغتناأبحد ال 
 الًتمجة.
دون تغيَت  ىر خلغة أ إىلعملية الًتمجة ىي عملية لتحويل ادلعاين من لغة  

نشاء ألن أىم األشياء البد لنا أن . ال نستطيع أن نًتجم فكرة أو نصا كما 1خصائصها
د مة عنال مفهو وال تز  عنها الًتمجة والفكرة ادلًتمجة بُت وادلناسبة االتفاق هنتمها أي
 ادلستمع.

غَت الشفهية. الًتمجة  والًتمجة قسمُت، الًتمجة الشفهية إىلتنقسم والًتمجة نفسها   
الًتمجة غَت الشفهية ىي ترمجة ادلستمع. أما  إىلالشفهية مباشرة على فعلها من ادلًتجم 

رحية والكتب كثَت من اجملاالت مثل ترمجة نص ادلسوجدانىا يف   أو كتابة اليت شلكنة نص
 .subtitle لعنوان الفرعي أوونص الفيلم ادلسمى اب

ىو الكلمة أو شبو اجلملة أو اجلملة وقعت يف حتيت التلفاز أو  العنوان الفرعي 
 اللغة األخرى. إىلاللغة األصلي  إىل ةلبيان عن احلوار اجلار ادلًتمجالشاشة أو الفيلم 

نعرف سوى تقسيم األدب يف شكل الشعر  حىت اآلن ال ايت،النظر  بعضيف  
ب ، على سبيل ادلثال الكتالؤلدب األساسية التقليدية نظريةالكتب  يف بعض والنثر.

مقدمة يف تقدير األعمال والكتاب  2غنتور اتريغانينري ذل ادلبادئ األساسية لؤلدب
________________ 

1
  Akmaliyah, Teori dan Praktik Terjemah Indonesia-Arab, (Depok: Penerbit Kencana, 

7112), hlm 7 

Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Sastra, (Bandung: Angkasa, 6431).
7
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شكل الشعر والنثر. أما يف  إىلم نقسأن االدب يسنجد فيها  3ألمُت الدين األدبية
دب يف القصائد الغنائية وادللحمة سم األينق، 4زلاضرات يف النقد األدبالكتاب 

 إىلولكن اذا أتملنا  واألساطَت والقصص وادلقاالت اليت تدخل يف شكل الشعر النثر.
ث، قدمت األدب يف شكل آخر وىي الشكل البصري. اذا كانت يدات العصر احلر تطو 

 يتم تقدميها يف شكل بصري.تم عرضها، فإن الفيلم ىو صورة حية يادلسرحة ىي قصة 
أستاذ اللغة اإلصلليزية والدراسات األمريكية  رأيدب بيتم دعم الفيلم كنوع من األ 

أنو  .5An Introduction to Literary Studies يف كتابو من جامعة إنسربوك، ماريو كالرار
القصة والشعر وادلسرحية والفيلم. ويف ىذا احلال صلد كثَت من  إىليرى أبن األدب ينقسم 

 إىللغة أخرى على سبيل ادلثال الفيلم اإلندونيسي ادلًتجم  إىلمن لغة  ةًتمجادلاألفالم 
 أو األدلانية أو اليبانية وغَتىا.اللغة اإلصلليزية 

الذي يقص عن  2112جو ىَتوين نوفيانتو سنة أخر الفيلم اتانه سوركا كاتنجا  
. طيبةماليزاي حبثا عن حياة  إىلنو يقرر االنتقال ّد يعيش يف إندونيسيا رغم من أن ابج

بُت إندونيسيا وماليزاي بكاليمانتان حيث أن رلتمعها ال  الدولةوقع ىذا الفيلم يف حدود 
نا كثَت من اللغات مع أنو يرسل ل إىل ًتجم. ىذا الفيلم مل يسيةاإلندوني ويةاذليعرفون 

 وطنهم. إىلرسالة مهمة عن عظمة حب رلتمع إندونيسيا 
ية وادلصطلحات ادلتعلقة أن نص ىذا الفيلم يضمن على كثَت من الشعور الوطن 

 ألن تًتمجو، على سبيل ادلثال: ةتذب الباحثهبا حىت جت
11:13:20 -- >11:13:33 

…Pasukan Gurkha tu lari tunggang langgang lintang pukang balik 

kampung. 

________________ 
3
  Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra: Cara Mudah Memahami Karya Sastra, 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1166). 
4
 البحوث(بتول قاسم ناصر، محاضرات في النقد األدبي، )مركز الشهيدين الصدرين للدراسات و  

5
  Mario Klarer, An Introduction to Literary Studies, (London: Rouledge, 1111). 
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د عبارات اليت ال جتىي من ال lintang pukang و  tunggang langgang العبارةأن 
 لي:لعربية. فًتمجة ىذه الكلمة كما تتكافئها يف اللغة ا
   :لغة ادلصدر

 

 زذلم ىرابً امن إىلورخا هرب جيش كي :لغة اذلدف
بطريقة مجعهما  ةالباحث ، ترمجتاحلال. فبهذا ذلما معنا واحدا عبارتُت الن ىاتُتإ

lari terbirit-birit atau pontang-panting dalam berlariحيت صار ادلعٍت 
6

  ويف العربية 
 ’.هربي’مًتمجة ب 
ابستخدام بعض ىذا الفيلم  ًتمجةالباحثة ل تريداعتمادا على ىذه ادلشكلة،  

 اذلدفلغة  إىلتوجو  حيث أهنابيتَت صلومارك يف شكل الًتمجة التواصلية الطرق ادلخًتعة ل
 .صدرلغة ادل إىلبنسبة 

 
 حتديد البحث  .ب 

 لي:كما ت  مسائل حبثها ة البحث ادلذكورة، حددت الباحثةيخلفاعتمادا على 
كيف تطبيق منهج الًتمجة التواصلية لبيًت صلومارك يف ترمجة نصوص الفيلم   .1

 ؟اتانه سوركا كاتنجا
 ؟اتانه سوركا كاتنجاما ىي طرق الًتمجة ادلستخدمة يف ترمجة الفيلم  .2

 
 أغراض البحث  .ج 

 تغرض الباحثة يف اختيار ىذا البحث كما يلي: 

________________ 
6
  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, 7116. 

Pasukan Gurkha lari tunggang langgang, lintang pukang 

balik kampung. 
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تطبيق منهج الًتمجة التواصلية لبيًت صلومارك يف ترمجة نصوص  ولكشف دلعرفة .1
 .اتانه سوركا كاتنجاالفيلم 

اتانه سوركا  الطرق ادلستخدمة يف ترمجة نصوص الفيلم  ولكشف دلعرفة .2
 .كاتنجا

 
 فوائد البحث

اليت  يوادلستمع عند القرّاءىذا البحث يف رلال الًتمجة من  فوائدترجو الباحثة 
 حتتوي على فائدتُت كما تلي:

 الفوائد النظرية .1
ترجو الباحثة اشًتاك ىذا البحث يف تطوير ترمجة األفالم كنوع األدب 

 اجلديد، واألخص ابستخدام منهج الًتمجة التواصلية لبيًت نيومارك.
 الفوائد العملية .2

لمستمعُت والباحثُت التشجيع ل إعطاء ذا البحث يفهبترجو الباحثة 
إىل جارخ  نصوص األفالم كي تزداد األفالم اإلندونيسية ادلعروفة ًتمجةل

 البلدة.
 

 التحقيق املكتيب  .د 
 ضمن علي البحوث ادلشبهةي اعمداف اعنصور  ند البحث، كان التحقيق ادلكتيبع

 ادلادي. موضوعو إما من موضعو الرمسي أو
الباحثة البحوث كاألطروحات وادلقاالت اليت تضمن علي ترمجة مل جتد  حىت اآلن،
ادلوجودة بحث يف الشعور الوطنية ىناك حبث ي . ولكناتانه سوركا كاتنجانصوص الفيلم 

البحث لصفى فطرى  حبث مشبو يف موضوعو الرمسي يعٌت ىذا الفيلم. وىناك أيضا يف
 2110أنساء من التخصص دراسة الًتمجة جبامعة شريف ىداية هللا جاكرات سنة 
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 Penerjemahan Komunikatif Buku Amir fil Bilad al-Aqzam Karya Tsuraya ابدلوضوع

„Abd al-Badi‟
اليت تبحث يف ترمجة الكتاب أمَت يف البالد األقزام لثرايء عبد البادع  7

يف ترمجة  ستخدمةبعض البحوث وادلقاالت تبحث يف الطرق ادلوىناك  وطرق ترمجتو.
ت دلساعدة حبثها كما البحوث واألطروحة وادلقاالاستخدمت الباحثة  .نصوص الفيلم

 تلي:
تربية اللغة اإلجبليزية جبامعة األطروحة لتَتا نور فطراي من دراسة العليا يف ختصص 

 Translation Technique of English toابدلوضوع  2115دمحمية سوراكارات سنة 

Indonesian Subtitle in Doraemon “Stand by Me” Movie
بحث يف الطريقة اليت ت 8

إىل  من اللغة اإلصلليزية ادلًتجم Stand by Meادلفضلة ادلستخدمة فيها ونوعية الًتمجة لفيلم 
 ىي اادلفضلة ادلستخدمة فيهأن الطريقة على  حصلت ىذه األطروحةاللغة اإلندونيسية. 

  (established equivalence). عادلةادل طريقة
 Semangat Cinta Tanah مسارنج ابدلوضوع PGRIادلقالة حملمد راشدي جبامعة 

Air dalam Naskah film Tanah Surga Katanya karya Herwin Noviato
بحث اليت ت 9

 بُت إندونيسيا وماليزاي. الدولةقعة يف حدود االو قائق احلياة حب يف دتثيل ىذا الفيلم ادلناسب
، جبامعة جاكرات 2112يف مايو  Kata, vol.1, no.1ادلقالة لنادية األمر يف اليومية 

 Kriteria dalam Penerjemahan Subtitle Film Django Unchained احلكومية ابدلوضوع

dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia
10

طرق ومنهج الو  تكافؤالبحث يف ت يتال 
 .Django Unchained الًتمجة ادلستخدمة واألخطاء ادلوجودة يف ترمجة الفيلم

________________ 
2
  Shafa Fitri Annisa, Penerjemahan Komunikatif Buku Amir fi Bilad al-Aqzam Karya 

Tsuraya ‘Abd al-Badi’, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1164. 
8
  Tira Nur Fitria, Translation Technique of English to Indonesian Subtitle in Doraemon 

“Stand By Me” Movie, Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 1162. 

1
  Muhammad Rosyidi, Semangat Cinta Tanah Air dalam Naskah Film Tanah Surga 

Katanya Karya Herwin Novianto, Universitas PGRI Semarang. 
11

  Nadiatul Amri, Kriteria dalam Penerjemahan Subtitle Film Django Unchained dari 
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, Jurnal Kata vol 6, no 6, Mei 1162, Universitas Negeri Jakarta. 
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جبامعة  2112يف يناير  DEIKSIS, vol.9, no.1 لضياء احلق يف اليومية ادلقالة
 Penerjemahan Subtitle dari Bahasa Inggris ke dalam ابدلوضوع PGRI إيندرافرستا

Bahasa Indonesia (Penelitian Analisis Isi pada Subtitle Film Contrabond)11 .
 .Contrabondيف نصوص الفيلم  ادلوجودة ادلقالة للبحث يف طرق الًتمجة هتغرض ىذ

يوجو الباحث  م النظرية التكافئية دلوان ابكَتاستخداأن أي ستنباط من ىذا البحث إلا
على الكلمات  تكافؤاليف طبقات الكلمات و  تكافؤوىي ال تكافئات للحصول إىل ثالث

 اجلمل. يف الًتكيب تكافؤوال
 Pendidikan Bahasa dan Sastra, vol.16, no.2يف اليومية  ادلقالة ألمحد فضلي

 Ideologi dalam Penerjemahan Budaya: Analisis padaجبامعة دمحمية جاكرات ابدلوضوع 

Novel Terjemahan “Negeri 5 Menara” Karya Ahmad Fuadi
. تغرض ىذه ادلقالة 12

وأثرىا  Negeri 5 Menaraلتصوير الطرق وادلنهج واإلديولوجي ادلستخدمة يف ترمجة الرواية 
طريقة الطرق ادلستخدمة ىي أن  على تكافؤ الكلمات واجلمل. حيصل ىذا البحثعند 

الوصفي والتعديل  تكافؤالوظيفي وال تكافؤالثقفي وال تكافؤالتحويل والتجنس وال
 والتعويض والتخفيض والتوسيع واالثنان وادلالحظات.
يف سبتمبَت  Wanasastra, vol.9 no.2ادلقالة دلرشد كسمَت انصريل يف اليومية 

 Terjemahan Aspek Budaya dalam Subtitleجاكرات ابدلوضوع  AKOM BSIب 2112

Film Date Night
13

تغرض ىذه ادلقالة للحصول إىل التصوير الدقيقي من اجملال الثقايف  .
يف ىذه اجملال الثقايف ادلوجود  على وحيصل البحث .Date Nightيف ترمجة نصوص الفيلم 

________________ 
11

  Ziyaul Haq,  Penerjemahan Subtitle Dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia 
(Penelitian Analisis Isi pada Subtitle Film Contraband), Jurnal DEIKSIS vol 4 no 6, Januari 1162, 

Universitas Indraprasta PGRI . 
17

  Ahmad Fadly, Ideologi Dalam Penerjemahan Budaya: Analisis pada Novel Terjemahan 

“Negeri 2 Menara” Karya Ahmad Fuadi, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, vol. 61  no. 1, 

Oktober 1161, Universitas Muhammadiyah Jakarta. 
13

  Mursyid Kasmir Naserly, Terjemahan Aspek Budaya Dalam Subtitle Film Date Night, 
Jurnal Wanasastra vol 4 no 1, September 1162, AKOM BSI Jakarta. 
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الثقافة ادلادية والثقافة االجتماعية واألنشطات والعرف واالعتقاد  من جانب يعٍت الًتمجة
 احمللي والعادات واإلشارة.

 
 البحث منهج .ه 

 نوع البحث .1
 لّ حلهتدف  ا وصفيةً ستخدم طرقحبث نوعي ي ىوىذا البحث 

 14.احلاليف  ها الباحثةادلشكالت اليت تواجهجابة إلادلشكالت أو 
 مصادر البياانت .2

 Tanah Surga من سيناريو الفيلما البحث ذدر البياانت ذلامص يتأت

Katanya ومراجع مكتوبة 2112ىَتوين نوفيانتو، الذي بث يف عام  وعمل ،
 ألطروحة ادلمكنة الستخدامها.او  اليوميةتمدة من الكتب ومقاالت سلتلفة مس

 مجع البياانت .3
طريقة ال. فيو مع البياانتجل الطريقة االستماعيةا البحث ىذستخدم ي
ل على البياانت عن طريق االستماع. صحت اليتطريقة الىي  يةاالستماع

يف ولكن أيضا  لفظياق فقط ابستخدام اللغة ىنا ال يتعل ‘االستماع’صطل  ادل
 15.الكتابة

 حتليل البياانت .4
 يستخدم ىذا البحث منهج الًتمجة التواصلية لبيتَت نيومارك وطريقة

 .وفي لتحليل البياانت ادلوجودة وت طرحيتالًتمجة ال

 

________________ 
14

  Mohamad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi (Bandung: Angkasa, 1162), 
hal. 62. 

15
  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 7111), hal. 17 
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 نظام البحث .و 
 ، وىي:أبوابإىل أربعة  نظام البحثسيتم تقسيم  ا البحثيف ىذ

 هوفوائدالبحث  وأغراض وحتديد البحث البحثاألول على خلفية  البابحيتوي 
 .ونظام البحث ومنهج البحث والتحقيق ادلكتيب

من النظرايت  سيتم توسيع شرحهاالنظرية اليت  البنيةالثاين على  البابحيتوي و 
 .البحث اادلستخدمة يف ىذ

ن ىَتوي إجراجمن  اصلكاات  سوركااتانه لفيلم ا اختصارالثالث على  البابحيتوي و 
 .ذا الفيلمهب ادلتعلقة وبعض ادلعلومات هنوفيانتو وترمجة سيناريو 

  سوركااتانه السيناريو السينمائي  يف حتليل ادلشكالتالرابع على  البابحيتوي و 
 الفيلم. ىذا الًتمجة ادلستخدمة يف ترمجة وطرق اصلكاات

 ث واالقًتاحات.نتائج البح اخلالصة منحيتوي على  اخلامس الباب ماأ

 



 
 

 اخلامس الباب

 امتةخ

 اخلالصة . أ
الًتمجة  ، ترى الباحثة أناتانه سوركا كااتجنابعد ترمجة نصوص الفيلم 

لغة اهلدف.  ارء ومستمعهومة من قبل قفلى الًتمجة املالتواصلية مهمة للحصول ع
إن ىذه الًتمجة حتاول للحصول إىل نفس األثر بني لغة املصدر ولغة اهلدف من 

 خالل الًتمجة املرنة اليت شكلتها الًتمجة التواصلية.
لتطبيق ىذه الًتمجة التواصلية، حتتاج الباحثة إىل طرق الًتمجة حىت حتصل 

طريقة وىي  71ومارك على املعٌت املطلوب دون تغيري رسالة لغة املصدر. عرض ني
طريقة النقل والتجنس والتكافؤ الثقايف والتكافؤ الوظيفي والتكافؤ الوصفي واملرادف 
ومن خالل الًتمجة والشفافية والتشكيل والًتمجة الرمسية وترمجة املصلقات والتعويض 

 وحتليل املركب والتوسي والتخفيض وإعادة الصياغة واملقاطع واملالحضات.
طريقة يف ىذه الًتمجة ألن ليس مجيع الطرق  77الباحثة ولكن استخدمت 

طريقة النقل والتجنس مناسبة لًتمجة نصوص املصدر. ىذه الطرق املستجدمة ىي 
والتكافؤ الثقايف والتكافؤ الوظيفي والتكافؤ الوصفي واملرادف والشفافية والتشكيل 

 وحتليل املركب والتوسيع والتخفيض واملقاطع.
 

 اتاالقرتاح . ب
ويستحل  نس األدياجلدعى اليوم كثري من الباحثني أبن الفيلم دخل إىل ا

يتأثر ابألدب والنقد األدي. ترجو الباحثة الباحثني اآلخرين  ألنو لألن ال يعانيو
 .حىت تكتشف كثري من املعلومات املتعلقة بو للبحث عن ىذا اجلنس األدي اجلديد
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ري الباحثني لتطوير ولًتقية األفالم ترجو الباحثة الباحثني اآلخرين وغكذلك و 
اإلندونيسية بًتمجتها إىل اللغات األخرى حىت يعرف الناس جودة األفالم 

 اإلندونيسية ورسالة مهمة فيها.
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