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 هداءاإل

 : بكل رمحة هللا تعاىل أهدى هذا البحث اجلامعى اىل

و من مي سيت خريية اليت حتفظين من الصغري اىل الكبري و من الصباح اىل الليل أ .١

 اخلارج اىل الدخيل.

يب دارغيطا الذي قد اخرج جهده لنيل تربية ابنه من الصغري حىت الكبري و من أ .٢

 االبتداء حىت اجلامعة

هذه  خالل عملية التاسوية املعنوياساعد  أعطى مبمام مصطفي اليت إخي ال أ .٣

 الباحثة.

معلمي وأساتيذي و حماضري وعميد كلييت و مدير جامعيت اليت كانوا من مجيع . ٤

 أعطاين النصيحات و البياانت حىت عرفت الفرق بني األلف املمدود  و اللينة.  

الناساء ضحااي التحرش اجلناسي وضحااي االغتصاب والعاملني يف جتار  اجلنس ، من  .٥

أعطي ثقة أكرب أنه ال يزال لديك احلق واملكان للعيش باسالم مع  الباحثةخالل هذا 

 اجملتمعات األخرى
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 كلمة الشكر و التقدير

والاسالم على ن والصال  ياحلمدهلل رب العلمني وبه ناستعني وعلى عمورالدنيا والد

 عدبمجعني. اما أمد, وعلى اله وصحبه اشراف االنبياء واملرسلني, سيدان ومولنا حم

حتليل نقد األدب اجلامعي حتت املوضوع :  الباحثقد انتهت كتبة هذا 

 ةالباحث ت. واعرتفيف الشاعر معتادين فاخور )م.ف ادينج( أرسطو ميميتك ابلنظرية 

اليزال من النقص و اخلطأ فلذلك رجى الباحث النقد واالقرتاحات  الباحثأن هذا 

 منكم القارئني. 

ولذالك ليس كما االن مباساعد  األسايت الكرام واالخوان األحباء.  الباحثوهذا  

 قدم أعلى االحرتام وخالص الثناء اىل:

املاجاسرت احلاج مدير اجلامعة سوانن غريي االسالمية  ،حممد جوهر املعارف .١

  غارا.بوجون

 اجاسرت عميد كلية األدبامل،. الدوكتور  امرأ  العزيز ٢

 شعبة اللغة العربية و أدهبا املاجاسرت رئيس ،. نور املشفعة٣

 اجلامعي الباحثةاملاجاسرت مشرفنا يف  ، يكا داينتيكاديف إاملاجاسرت و  ،نوارسيف األ.  ٤
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  الذي أعطاين اإلذن لتحليل قصائده معتادين فاخور )م.ف ادينج( . ٥

خصوصا يف قاسم اللغة  سالمية بوجونغارا كل أصحايب يف اجلامعة سوانن غريي اإل.٦

عطوين محاسة و أمسائهم واحدا فواحدا  الذين قد أالعربية و أدهبا الذي الميكن أن أدكر 

وبرك خطواتكم. صحايب لعل هللا ياسر أموركم ماد النفس حىت كنت كما األن. اي أاعت

 امني 

ليناغ منغاال و فرحان و  تيوسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنصحايب يف كل أ.٧

خالل عملية  املعنوياساعد  الذي أعطى مباخي ملك الرصيد و تيح فوجي ديغني 

 .هذه الباحث التاسوية
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 ABSTRAK 
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Banyak masyarakat luar yang masih menganggap bahwa puisi ditulis dan 

diperuntukan untuk hal-hal yang baik atau untuk menyatakan perasaan romansa. Padahal 

dalam ilmu kesusastraan, puisi bisa diperuntukkan untuk banyak hal, untuk mengkritik 

keadaan, mengkritik penguasa, menyindir seseorang, dan banyak yang lain. Penelitian ini 

akan mengkaji salah satu ekspresi puisi yang menunjukkan  permasalahan dalam ranah 

kritik sastra dan kemasyarakatan. Ekspresi puisi yang dihadirkan dalam penelitian ini 

merupakan kritik sastra dan sosial yang ditujukan kepada para korban kekerasan seksual, 

pekerja seks komersial dan seluruh kaum laki-laki yang mendominasi penyebab munculnya 

puisi ini. Penelitian ini memilih menganalisis sebuah karya sastra puisi dengan pendekatan 

mimetik. Pendekatan mimetik ialah sebuah tiruan aspek-aspek alam dan dianggap sebagai 

cerminan atau juga penggambaran dunia nyata, dan paham tersebut melekat pada karya 

sastra jenis puisi yang ditulis oleh M.F Ading. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, agar pembaca bisa 

memahami interpretasi kritik sastra mimetik pada puisi karya M.F Ading menurut Paham 

Aristoteles dan yang kedua adalah agar pembaca mampu memahami analisis kritik sastra 

mimetik pada puisi karya M.F Ading menurut Paham Aristoteles. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualtatf deskriptif dengan studi 

pustaka, yang berarti bahwa semua sumber informasi dan data ditransfer dari buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Hasil dari penelitian kritik sastra mimetic ini adalah yang pertama, pengarang 

banyak menggunakan kata yang sudah familier dan seharusnya mudah dipahami oleh 

pembaca. Sementara itu, diksi yang digunakan pengarang kebanyakan bermakna konotatif. 

Dan hasil penelitian yang kedua adalah bahwa puisi-puisi yang terlihat tidak baik nyatanya 

sarat akan makna. Makna dalam puisi ini bisa dikaitkan dengan social, budaya, dan agama 

dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.l 
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 تخلصالمس

تحليل نقد األدب ميميتك بالنظرية اريستوتليس في الشاعر ، ۱۰۲٥٦٦۰٦۲۰۰۰٥۰، كمال  االف
قسم اللغة العربية وأدبها، كلية األدب، جامعة معتادين فاخور )م.ف ادينج(، البحث الجامعي، 

دفي ايكا االنوار الماجستير و  سيف، تحت االسراف: ٠٢٠٢سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا 
 الماجستير، ديانتيكا

 .ميميتكالكلمة الرئيسية: نقد األدب، نظرية 

ال يزال العديد من األشخاص الخارجيين يعتقدون أن الشعر مكتوب ومخصص لألشياء  
الجيدة أو للتعبير عن مشاعر الرومانسية. بينما في علم األدب ، يمكن أن يكون الشعر مخصًصا 

 .وانتقاد السلطات ، وإيحاء شخص ما ، والعديد من اآلخرينألشياء كثيرة ، النتقاد الوضع ، 
ستدرس هذه الدراسة تعبيرًا شعريًا واحًدا يظهر مشكالت في مجال النقد األدبي واالجتماعي. 
التعبيرات الشعرية المقدمة في هذه الدراسة هي انتقادات أدبية واجتماعية تستهدف ضحايا العنف 

لجنس وجميع الرجال الذين يسيطرون على سبب ظهور هذه الجنسي ، والعاملين في تجارة ا
كاة هو . نهج المحا ميميتكالقصيدة. اختارت هذه الدراسة تحليل العمل األدبي الشعري بمنهج 

تقليد لجوانب الطبيعة ويعتبر انعكاسا أو أيضا تصوير للعالم الحقيقي ، وهذا الفهم متأصل في 
 .M.F Adingاألعمال األدبية الشعرية التي كتبها 

يميتك ماألول ، بحيث يمكن للقراء فهم تفسير النقد األدبي هدف لهذا البحث هو ان أ
وفًقا لفهم أرسطو والثاني هو أن القارئ قادر على فهم تحليل النقد األدبي  M.F Adingفي قصيدة 

هو البحث المنهخ المستخدم لهذا البحث وفًقا لفهم أرسطو  M.F Adingفي قصيدة ميميتك 
مع دراسة األدب ، مما يعني أن جميع مصادر المعلومات والبيانات يتم نقلها من الكتب لكيفي ا

 .المتعلقة بهذا البحث

هي األولى ، ويستخدم العديد من المؤلفين كلمات ميميتك نتائج بحث النقد األدبي 
تخدمه معظم يسمألوفة ويجب أن يفهمها القراء بسهولة. وفي الوقت نفسه ، فإن االلتباس الذي 

المؤلفين هو داللة. والنتيجة الثانية هي أن القصائد التي تبدو سيئة مليئة بالمعنى. يمكن أن يرتبط 
  .المعنى في هذه القصيدة بالحياة االجتماعية والثقافية والدينية في المجتمع بشكل عام
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