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“Siapa yang menghafal kitab-kitab dasar, niscaya ia mendapat beragam ilmu 
pengetahuan”1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Abu Syuja’ Ahmad, Matan Taqrib (Kediri: Lirboyo, t.t.), 107. 
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 هداءاإل

الحمد هلل، حمدا شكرا هلل. ال حول وال قّوة في هذا نفسي إالّ منك. 

الصالة والسالم على نبيّنا محّمد رسول هللا أسوة حسنة، أرجو 

 بكل سرور أقدّم هذه الرسالة إحترامة بالشفاعة في يوم األخرة.

إلى الذين يخلصون بالنيّة لم يزالوا بالقيادة وإلرشادة ويكون 

 .صحابة مدّة دوام نفسي مولود في هذا الدنيا

 ألّولا

ومصباح  يحياتلمحبوبة، أنتم أّول األساتذ في ألبت وأمت ا 

 الصدور يرحمنا رحمة من المحد حتّى نعلم لمعرفة هذا الكون.

 الثانيّّ

الحاّج وزوجته واألساتذ في  لشيخ أنوار إسكاندارفضيلة ال 

المعهد اإلسالمي األمين والمدّرسون في الجامعة اإلسالمية 

الحكومية كديري أعطوانا التربية والمعرفة الالتي ال نحصوها 

 من كثرة البركة والدعاء.

 الثالث

خصوصا لقّرة العين، أنت ذات قلب صافية مع الرحمة مثل 

وسابق للتقدم، أريد بنظرك البريدة منحتها إلّي فنفسي على نشاط 

بالخشوع كمثل الشمس والنور في الصباح. أحبّك بلطف الحرير 

َوقطر العين أحنّئك كمثل علّي.

 األخير



 ح

 

لجميع الزمالء في الجهاد في الجامعة اإلسالمية الحكومية 

كديري. واألصدقاء في المعهد اإلسالمي األمين، أّكدوا التطريزة 

 معنا.إّن هللا  لمقابلة الحواجز.
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 ملخص
 

أحمد رفاعي  المشرف الثانيو الماجستيرن االحاج قمر الزم المشرف األول، مسلم إمام

 سالمياإلمعهد الفي  ب "أجرومية"اكت باستخدام تعليم قواعد اللغة العربيةالماجستير: 

 ،شعبة تربية اللغة العربية ،كلية التربية .ليتارابكونير وونودادي "الكمال"  والعصري

 .2015عة اإلسالمية الحكومية كديري، الجام

 .ب "أجرومية"اكت، تعليم قواعد اللغة العربية إستراتيجية الكلمات األساسية: 

كثيرة، فمنها مطالعة كتب التراث. كتب التراث كتاب معهد الالتربية التي يفعلون في 

طالعة كتب العلماء اإلسالمي المتقدمين الذي يؤلفون في للغة العربية بدون الحركات. م

معهد الالتراث محتاج ألنه بوسيلة هذه الكتب العلماء مع التالميذ التي بطلب العلم في 

الذين هم يبحثون مباحث العلوم األولى مباحث تعلق في علم الدينية كمثل القرأن 

والحديث والفقه وأصول الفقه والعقائد واألخالق التصوف واألولى وال سيما قواعد 

 باستخدامقواعد اللغة العربية  عليمتكيف  كما يلي:ركائز هذا البحث واللغة العربية. 

 .ليتاراب كونير وونودادي "الكمال" سالمي العصرياإلعهد المفي  ""أجروميةب اكت

في "أجرومية" ب اكت قواعد اللغة العربية باستخدام عليمت ماهي المزايا والنقائص فيو

 .ليتاراب ونوداديكونير و "الكمال" سالمي العصريعهد اإلالم

ومحل هذا البحث  .بحث الوصفيالي ونوع مقاربة الكيفالبحث العلمي ال هذا يستخدم

. ومصدر البيانات رئيس ر وونودادي باليتارعهد اإلسالمي العصري الكمال كونيالم

فصل األول  في المعهد، ورئيس المدرسة الدينية، ومدرس كتاب أجرومية، والطالب

، وسكرتيرة المعهد، وسكرتيرة المدرسة الدينية، وكتاب "ج" من مرحلة األولى

بحث  حلّل الباحثيوالمقابلة والوثائق.  المالحظة أجرومية. وأما طريقة جمع البيانات

، تطويل اإلشتراك لتحقيق صحة البيانات يستخدم الباحثو طريقة اإلستقرائيةبالكيفي 

 والتثليث. مواظبة المراقبة

لكي أهدافها أجرومية ب اكت قواعد اللغة العربية باستخدام متعليعن أما نتائج البحث 

يستخدم  يستطيع الطالب أن يقرؤوا الكتب دون الحركة بقواعد صحيح وفهم معانها،

هي كتاب أجرومية  منهاالمزايا أما  الطريقة اإلستجوابية.الطريقة القياسية والمدرس 

فهيم الطالب وناشط الطالب في مناسب للمبتدئين ويستخدم المدرس الطريقة المثلى لت

التعليم. والنقاءص منها تنّوع خلفية الطالب وضيّق الفصل وعدم قدرة قراءة الكتب 

األخرى. وتحليل المشكالت عن النقائص يدير المدرس الطالب ويختار المدرس 

 اإلستراتيجية الصحيحة وتنفيذ البرامج اإلضافي.
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ABSTRAK 

IMAM MUSLIM, Dosen Pembimbing  H. Qomaruz Zaman, Lc. M.Pd.I dan 

Ahmad Rifai, M.Pd. : Pembelajaran Tata Bahasa Arab Menggunakan Kitab 

“Ajrumiyyah” di Pondok Pesantren Terpadu “Al-Kamal” Kunir Wonodadi Blitar. 

Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri, 2015. 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Tata Bahasa Arab, Kitab “Ajrumiyyah”. 

Penggemblengan diri yang dilakukan dalam pesantren mencakup banyak 

hal, diantaranya melalui pengkajian kitab kuning. Kitab kuning merupakan karya 

para ulama islam terdahulu yang ditulis dengan menggunakan bahasa arab tanpa 

memakai harakat. Pengkajian kitab kuning ini diperlukan, sebab melalui kitab-

kitab kuning inilah para ulama serta santri memperdalam kajian keilmuan, 

terutama yang berhubungan dengan ilmu keagamaan, seperti: al-qur'an, hadits, 

fiqih, ushul fiqih, aqidah, akhlak tasawuf dan terutama tata bahasa arab. Fokus 

penenelitian ini adalah: Bagaimana pembelajaran tata bahasa arab menggunakan 

kitab “ajrumiyyah” di Pondok Pesantren Terpadu “Al-Kamal” Kunir Wonodadi 

Blitar dan apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran tata bahasa arab 

menggunakan kitab “ajrumiyyah” di Pondok Pesantren Terpadu “Al-Kamal” 

Kunir Wonodadi Blitar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Tempat penelitian di Pondok Pesantren Terpadu “Al-Kamal” Kunir 

Wonodadi Blitar. Sumber data berasal dari Ketua pondok, Kepala madrasah, 

Guru Kitab “ajrumiyyah”, Siswa Kelas 1C Ula, Sekretaris Pondok, Sekretaris 

Madrasah dan Kitab Ajrumiyyah. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti menganalisis secara 

deskriptif induktif dan untuk pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan 

teknik perpanjangan keikut sertaan, ketekunan pengamatan dan trianggulasi. 

Hasil penelitian pembelajaran tata bahasa arab menggunakan kitab 

“ajrumiyyah” di Pondok Pesantren Terpadu “Al-Kamal” Kunir Wonodadi Blitar 

yaitu tujuan pembelajaran kitab ajrumiyyah supaya siswa dapat membaca kitab 

tanpa harakat dengan benar dan paham ma’nanya, pada pembelajaran guru 

menggunakan metode deduktif dan tanya jawab. Adapun kelebihan dalam 

pembelajaran tata bahasa menggunakan kitab “ajrumiyyah” adalah kitab 

ajrumiyyah merupakan kitab yang cocok bagi pemula, guru menggunakan metode 

belajar yang tepat untuk memahamkan siswanya dan siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran. Kekurangan dalam pembelajaran tata bahasa adalah latar belakang 

santri yang berbeda-beda, kurangnya kelas belajar, dan siswa hafal materi akan 

tetapi belum bisa menerapkan ketika membaca kitab tanpa harakat. Untuk 

pemecahan masalah dari kekurangan tersebut ialah guru agar selalu mengarahkan 

siswanya, guru memilih strategi yang tepat dan memanfaatkan ekstrakulikuler 

guna menunjang belajar siswa.  
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 التقديم
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

الّذي جعل اللّغة العربيّة أفضل اللّغات. والّصالة والّسالم  هلل الحمد

بعون  .على سيّدنا محّمد سيّد الّسادات، وعلى أله وصحبه إلى يوم الميعاد

هللا تعالى وإرشاده قد تمت هذه الرسالة. وقدمت هذه الرسالة للحصول 

كل  الباحث إعانة منمعية في التربية اإلسالمية، ونال على الدرجة الجا

 أطراف، ولذلك بلغ الباحث شكرا إلى:

سالمية الحكومية ئيس الجامعة اإلكر، الماجستير نور حميدالدكتور  .1

  عطى فرصة للتعلّم فيه.ي الذي كديرى

أحمد رفاعي األستاذ و الماجستيرن االحاج قمر الزماألستاذ  .2

الذي بدل جهده على قيام اإلشراف في  باحثشرف الالماجستير، كم

 البحث من البداية حتى النهاية. إتمام هذا

 بذلوا الذيناللغة العربية  قسم تعليميون زنيرة، كرئيسة ألستاذة يوا .3

 .للباحث النافعة العلوم تعليم يف جهودهم

الجامعة اإلسالمية الحكومية كديرى جميع المتعلّمين والمتعلّمات في  .4

شعبة تربية اللغة في  المتعلّمين والمتعلّماتعموما، وخصوصا 

 العربية.

درسة الكمال كونير رئيس الممحمد ناصحين الموئز، األستاذ  .5

الذي قد أجازني بقيام البحث العلمي في تلك  وونودادي باليتار

 . وكذلك إلى المتعلّمين والمتعلّمات والطالبين والطالبات. المدرسة

 عطف بكل يأرشدنو ربياني قد وهما والمحترمين المحبوبين والديّ  .6

 . حساب بغير الجنة يدخلهما أن الكريم هللا وأرجو. ولطف

يع األطراف الذين يعطون إعانتهم وال يمكن الباحث بذكرهم جم .7

 .واحدا فواحدا



 ل

 

هللا تعالى يعطى جزأ لهم بالخير بإعانتهم في إتمام هذه  عسى

الرسالة. إعترف الباحث أن هذه الرسالة بعيد من الكمال، ولذلك يقبل 

 د من جميع األطراف بسرور.الباحث اإلقتراح واإلنتفا
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