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  الّشعار

 

 

:تعاىل اهللا قال  

﴾ تـَْعِقُلْونَ  َلَعلُكمْ  َعَربِيا قـُْرآنًا هُ َجَعْلنٰ  ِإنا ﴿  

)3: الزخرف ةسور (  

﴾ َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالِذينَ  ِمْنُكمْ  َآَمُنوا الِذينَ  اللهُ  يـَْرَفعِ   ﴿  

)11: اادلة سورة(  

 



 

  والّتقدير الّشكر كلمة

 

  . أجعني وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والّسالم والّصالة هللا وشكرا محدا
  

 قدمه اّلذى البحث هو وهذا. تعاىل اهللا بعون البحث هذا كتابة الباحث كمل لقد
 رجاء مسارانج احلكومّية اإلسالمية سوجنو واىل جبامعة والتدريب الّرتبية علم كلية إىل الباحث

 يساعد من إىل وأقدر أشكر أن ىل فيصلح. العربّية الّلغة لنشر احملاوالت من يكون أن
  : إىل خاّصا أشكرو . البحث هذا إكمال ألجل املساعدة بأيدى دائما الباحث

 وايل جامعة والتدريب الّرتبية علم كلية كعميد احلاج املاجستري شجاعي الدّكتور فضيلة .1
  .مسارانج احلكومّية اإلسالمية سوجنو

 كلية علم العربية الّلغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقني أليث االستاذ فضيلة .2
  . والتدريب الّرتبية

 احلاج صديق حمفوظ واالستاذ املاجستري احلاج صاحلني ماد الدكتورندس فضيلة .3
  .  مشغوالته أثناء اإلرشادات الباحث أعطا اّلذان املاجستري الليسانس

 الباحث علموا قد اّلذين والتدريب الّرتبية علم بكّلية املدّرسني الّسادات فضائل سائر .4
  . والعرفان العلم سبيل إىل وأرشدوا

 فيها األستاذ ومجيع األولية الدينية اهلدى مفتاح ةاملدرس كمدير اخلالق عبد األستاذ .5
  .األولية الدينية اهلدى مفتاح املدرسة يف البحث تعميل يف يل أذنوا الذي

  . واإلحرتام الّشكر أجزل فلهما الباحث، والدي .6
 الّدوافع إلعطاء الغالية أوقام من واخلدمات املساعدات منحوا قد اّلذين الّزمالء

 األبصار أوىل فائزين، أمحد مشفع، أمحد جوهري، شافعي أخي وهم. ثالبح هذا بكتابة
  .البحث هذا كتابة إمتام ىف الباحث إىل ساعدوا واّلذين ذلك، وغري

 حساب بغري يشاء من جيزى فإنّه اجلزاء أحسن اهللا وجزاهم الّشكر جزيل فمّين 
 هللا واحلمد فيه اطّلع من ألذهان وموافقا والّدنيا الّدين ىف نافعا البحث هذا يكون أن وعسى

.  العاملني ربّ 



 
 اإلهداء

  : إىل البحث ذا الباحث أهدى
   وأّمي أيب:  الكرميني والدي .1
  العربية الّلغة تعليم قسم يف األحباء وأخوايت إخواين إىل .2
 إىل وخاّصة البحث هذا إاء إىل مباشرة أوغري مباشرة يساعدون اّلذين أصدقائي إىل .3

  .املوضوع هذا حبث إىل شجعوين اّلذين العربية الّلغة تعليم قسم يف املدّرسني هؤالء
 وتعاىل سبحانه اهللا فأسأل. البحث هذا إجناز على يساعدونين اّلذين هم أولئك

  .اجلزاء من يكون ما بأحسن جيزيهم أن
 
  



 

 الّتصريح صفحة

 
 املتخّصصني من األراء اليتضّمن العلمي البحث هذا أنّ  واألمانة بالّصدق الباحث صرح

.العلمي البحث هلذا ومصادر مراجع تكون أن إالّ  الباحثون أوكتبها الّناشر نشرها أواملاّدة  
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  الملخص

 

 مفتاح" كتاب باستخدام النحو تعليم تنفيذ ،063211003 ،تسربني حممد

 أحسن لمحمد" األولية الدينية المدارس لتالميذ لجاويةا باللغة األجرمية نظم في السلفية

 20  األولية الدينية الهدى مفتاح بمدرسة والرابع الثالث الفصلين في شجرى بن

  قندال فاطبون بفيدودوويتان

 اإلسالمية سوجنو وايل جامعة والتديب، الّرتبية علم كّلية العربية، الّلغة تعليم قسم
  .م 2013 مسارانج، احلكومية،

 الفهم تسهيل يف السيما الّدينية العلوم تفهيم يف قويّة عالقة هلا الّنحويّة القواعد تعليم  
 الّنحويّة القواعد وكانت الّرتاث، كتب يعين الّدينية والكتب واحلديث القرآن نصوص على

 وعلى أواخرها أوضبط الكلمات بناء يف والزّلل اخلطأ عن والقلم الّلسان عصمة على تساعد
  .ذلك وغري بسرعة املعاين استيعاب على الّطالب يساعد مبا الّصحيح الوجه على الكالم مفه

  : ومها رئيسينت، مسئلتني على مرتكز البحث وهذا
 اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم تنفيذ كيف .1

 والرابع الثالث الفصلني يف شجرى ابن أحسن حملمد األولية الدينية املدارس لتالميذ
   ؟ قندال فاطبون بفيدودوويتان 20 األولية الدينية اهلدى مفتاح مبدرسة

 لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح كتابل والعيوب املزايا ما .2
    ؟ شجرى ابن أحسن حملمد األولية الدينية املدارس

 العربية اللغة تعليم يف املستخدمة ريقةوالطّ  املاّدة معرفة إىل البحث هذا ويهدف
 األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح الكتاب باستخدام

 20 األولية الدينية اهلدى مفتاح مبدرسة والرابع الثالث الفصلني يف شجرى ابن أحسن حملمد
  .قندال فاطبون بفيدودوويتان



 املكتبة، حبث الباحث يستعمل عنهما واباجل إىل املؤدية لبياناتا على وللحصول 
 حتليل طريقة إىل البيانات حتليل يف البيانات الباحث إّجته مثّ .  (Interview) املقابلة طريقة

  .املضمون
 باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح الكتاب هذا أن فهي البحث هذا نتائج وأّما

 ناحية من الدراسي مبنهج مناسبة شجرى بن أحسن حملمد األولية الدينية رساملدا لتالميذ اجلاوية
 Kurikulum Tingkat Satuan( التعليم حلدة املدارس مبناهج تستعمل ألا املادة

Pendidikan\KTSP (وهي قندال يف" املعارف" الرتبوية معيةاجل طبعها األولية الدينية للمدارس 
 مفتاح بالكتاب النحو تعليم يف املعلم استخدمه الدراسي هجاملن. ٢۰۰٨ سنة الدراسي منهج

 الكتابة ومنهج القراءة كمنهج املناهج بعض بني االجتماع هو العربية اللغة فهم يف السلفية
  . االنشاء ومنهج القواعد ومنهج

 كتابة مث كاملقدمة التمهيد هو السلفية مفتاح بالكتاب النحو تعليم يف السري خطوات
 إشراح مث املادة، على الطالب قراءة مث األستاذ، كتبه ما على والطالب السبورة يف األستاذ
  .الفصلية والتجربة الشهرية والتجربة اليومية التجربة مث املادة، على األستاذ

 حبر نظم على الشعر بشكل يُبني فيه النحوية القواعد ألن فريد كتاب السلفية مفتاح
 هو الكتاب هذا). arab pegon( بغون عرب" حبروف وُكتب اجلاوية اللغة لغته ولكن الرجز
 ترجم مبعىن النظم، حسب على الكتاب هذا تنظيم. األجرومية منت للكتاب اجلاوية اللغة ترمجة

 النظم شكل على الرتمجة ذلك على كتب مث األجرومية منت كتاب على شجري ابن أحسن
  .نظما وأربع مائتني فصار

 يسّهل أن اهللا فعسى البحث، هذا من واملدّرسني الّطالب من القرّاء ينتفع أن ويراد
  .تعّلمهم أثناء واّلصرفّية الّنحويّة القواعد متعّلم



 

Abstrak 
 

M. Tasripin, 064311003, Penerapan Pengajaran Nahwu Menggunakan Kitab 
"Mifathus Salafiyah fi Nadhmi al-Ajrumiyah bi al-Lughoh al-Jawiyah li Talamidhi 
al-Madaris al-Diniyah al-Awaliyah" Karya Muhammad Ahsan bin Syajary pada 
Kelas Tiga dan Empat di Madrasah Diniyah Awaliyah 20 Miftahul Huda 
Pidodowetan Patebon Kendal. 

Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013. 

Pengajaran kaidah nahwu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 
memahami ilmu agama, tak terkecuali untuk memahami nash al-Qur'an, hadis, dan 
kitab-kitab agama yang berbentuk kitab kuning. Selain itu, kaidah nahwu juga bisa 
menjaga lisan dan tulisan dari kesalahan dalam menyusun kalimat, dan memahami 
kalimat dalam bentuknya yang tepat. 

Skripsi ini akan membahas dua permasalahan pokok, yaitu: 
1. Bagaimana Penerapan Pengajaran Nahwu Menggunakan Kitab "Mifathus 

Salafiyah fi Nadhmi al-Ajrumiyah bi al-Lughoh al-Jawiyah li Talamidhi al-
Madaris al-Diniyah al-Awaliyah" Karya Muhammad Ahsan bin Syajary pada 
Kelas Tiga dan Empat di Madrasah Diniyah Awaliyah 20 Miftahul Huda 
Pidodowetan Patebon Kendal? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan kitab "Mifathus Salafiyah fi Nadhmi al-
Ajrumiyah bi al-Lughoh al-Jawiyah li Talamidhi al-Madaris al-Diniyah al-
Awaliyah" Karya Muhammad Ahsan bin Syajary? 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui materi dan metode yang digunakan dalam 

pengajaran ilmu bahasa arab menggunakan kitab "Mifathus Salafiyah fi Nadhmi al-
Ajrumiyah bi al-Lughoh al-Jawiyah li Talamidhi al-Madaris al-Diniyah al-Awaliyah" 
Karya Muhammad Ahsan bin Syajary pada kelas dua dan tiga di Madrasah Diniyah 
Awaliyah (MDA) 20 Pidodowetan Patebon Kendal. 

Untuk mencapai pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah, peneliti 
menggunakan kajian pustaka dan wawancara. Setelah data terkumpl, peneliti akan 
menyusun data yang ada menjadi pembahasan yang terstruktur. 

Adapun hasil dari penelitian, bahwa kitab "Mifathus Salafiyah fi Nadhmi al-
Ajrumiyah bi al-Lughoh al-Jawiyah li Talamidhi al-Madaris al-Diniyah al-Awaliyah" 
Karya Muhammad Ahsan bin Syajary ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) MDA yang dibuat oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Kendal 
yang diterbitkan pada tahun 2008.  

Metode pengajaran yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi 
nahwu menggunakan kitab Miftahus Salafiyah untuk memahami bahasa arab merupakan 
perpaduan berbagai metode, seperti Metode Qiroah, Kitabah, Qowaid, dan Insya'. 
Tahap-tahap penyampaian materi nahwu menggunakan kitab Mifathus Salafiyah adalah, 
tamhid atau pembukaan, lalu pendidik menulis materi nahwu di papan tulis yang lalu 
ditulis oleh peserta didik, lalu para murid membaca materi tersebut bersama-sama. 
Setelah itu, barulah pendidik menerangkan materi yang sedang dipelajari pada hari itu. 
Adapun evaluasi terdiri dari tiga jenis, evaluasi harian, bulanan, dan catur wulan. 

Miftahus Salafiyah merupakan kitab yang unik, karena kaidah nahwu dalam 
kitab tersebut dipaparkan dengan bentuk nadham, tetapi bahasa yang digunakan bukan 
bahasa arab, tetapi bahasa jawa dan ditulis menggunakan huruf arab pegon. Kitab ini 
merupakan terjemah dalam bentuk bahasa jawa dari kitab Matan al-Ajrumiyah. 
Penyusunan kitab ini dengan bentuk nadham, dalam arti Ahsan bin Syajary 



menerjemahkan kitab matan al-Ajrumiyah, lalu menulis terjemahan tersebut dengan 
mentuk nadham. Jadilah kitab Mifathus Salafiyah yang berjumlah dua jilid 204 nadham. 

Penulis berharap, skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang terdiri dari 
para pendidik, peserta didik. 
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