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 اإلهداء

 إله ال أن أشهد الذي أنزلنا قرآنا عربيا الذي يسرنا لذكره هلل الحمد

اللهم صل  .ورسوله عبده محمدا أن أشهد و له شريك ال وحده هللا إال  

سلم على سيدنا محمد المحمود الذي يحمد الخالق والمخلوق، المبعوث و

إلتمام األخالق المحمود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الديين.

 أقدم هذا البحث العلم إلى:

 ني )أبي جاسمى الذي قد قدمني غفرهللا له وأمي وارسية(اوالد

  .وأرشداني في كل حياتيالدان قد ربياني 

 وإيغيت زبيد نونو نصرالدين وان الكريمانخاإلسرتي أخص أ

قد ساعداني لتكميل دراستي واألختان نور الليلة وعفيفة  الذي

 الزكية اللتان تشجعان في تكميل بحث علمي.

ج أنوار الشيح الحوالشيح الحج دأوكالس يحي طه )كوس ليك( 

 أرجو دعاءهما و براكتهما. وذريبهما إسكاندار

امعة اإلسالمية الحكومية جأصدقائي في كل وسين ميع المدرج

في المعهد  كل أصدقائيفي شعبة اللغة العربية وصوصا كديري خ

  حجرتي اإلسالمي اإلمين خصوصا في 
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 ملخص
الحاج قمر الزمان و المشرف  ة يويو زنيرة الماجستير، المشرفعرفان قمر الدين

باري  OCEAN دورةالكريم في  طريقة المييز لتسهيل ترجمة القرآنالماجستير: 

 .2015، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية الحكومية كديري، كديري 

 

 طريقة التمييز وترجمة القرآن الكلمة األساسية:

ياة الدنيا واألخرة التالية. حالقرآن الكريم هو دليل المسلمين في عملية  

فوجب على المسلمين  ونزل القرآن باستخدام أجمال اللغة وهي اللغة العربية.

ليتعله في قراءته وتعريف معان فيه. ويأتي القرآن يوم القيامة شفيعا ألصحابه. 

، وأحدى من الطرق وهي طريقة التمييز وكانت الطرق التي يعرف المسلمين إليه

 باري كديري  لتسهيل ترجمة القرآن الكريم. OCEAN دورةالتي تعلم في 

ية طريقة التمييز وخطواتها ه عن كيففي هذا البحث يركز الباحث بحث 

باري كديري. ليحصل الباحث  OCEAN دورةمنهج طريقة التمييز ووسائلها في و

الكيفي ونوع البحث أهدف البحث وتحصيله يستخدم الباحث طريقة البحث 

 طريقة جمع البياناتما وجد.  فحضور الباحث هو مهم ألنه أدة ليعبر .الوصفي

 المقابلة والوثائق. وتحليل البيانات يعمل بطريقةيحصل بخالل المالحظة و

 وفي هذا البحث يسبخدم الباحث تأكيد صحة البيانات بالتثليث.  اإلستقرئية.

هو طريقة ليسهل  من هذا البحث يحصل أن طريقة التمييزوالنتيجة  

وكتب التراث  القرآن الكريم ترجمة و الطالب أن يتعلم القواعد اللغة العربية

طريقة الترجمة اللفظ باللفظ وطريقة بمتكافئ  والمبتدئين. طريقة التمييز لألوالد

قبل أن يترجم اللغة  أوال طريقة التمييزخطوات و تطبيق أماو. الترجمة الحرفية

واللغة  ،مثل الحرف واالسم والفعل على الطالب أن يتعرف الكلماتالمصدر البد 

يعطى الطالب  ورة البقرة. ثمالمصدر في طريقة التمييز القرآن الكريم في س

يعرف  ثم يقرأ آية من سورة البقرة بطريقة الترتيل والتمييز ثم عالمة عليها

يترجم الطالب إلى اللغة الهدف وهو اللغة اإلندونسية بطريقة ترجمة و الكلمات

ومنهج طريقة التمييز التي يستخدمها المدرس  .أو الترجمة الحرفية اللفظ باللفظ

تب مؤلفها ويزيد الوسائل التي تساعد وتصاحب ليجري تعليم متكافئ كما ك

باري كديري. والوسائل التي يستخدمها  OCEAN دورةالتمييز في  طريقة

المدرس السبورة ليشرح المدرس إلى الطالب والطبل ليصحب الغناء وكتاب 

   التدريس ليتعلم الطريقة التمييز.     
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ABSTRAK 

  

IRPAN KOMARUDIN, Dosen Pembimbing, Yuyun Zunairoh M.Pd dan H. Qomaruz 

Zaman, Lc. M.Pd.I.: Medote Tamyiz Untuk Mempermudah Penerjemahan Al-Qur’an Al-

Karim di Kursusan Ocean Pare Kediri, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Tarbiyah, 

STAIN Kediri, 2015. 

 

Kata Kunci: Metode Tamyiz, Penerjemahan Al-Qur’an 

 

 Al-Qur’an  Al-Karim adalah pedoman muslim dalam menjalani kehidupan dunia 

dan akhirat kelak dan Al-Qur’an  pula diturunkan dengan menggunakan bahasa yang 

paling mulia yaitu bahasa Arab. Maka wajid kepada muslim untuk mempelajarinya dalam 

hal membaca dan mengetahui makna bacaannya dan Al-Qur’an akan memberi syafaat 

kepada orang yang mempelajarinnya. Banyak cara dalam mengetahui isi kandungan ayat-

ayat Al-Qur’an salah satunya sebagai mana yang digunakan di kursusan ocean tentang 

metode tamyiz untuk mempermudah penerjemahan Al-Qur’an Al-Karim Pare Kediri.   

 Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelelitiannya terhadapa bagaimana 

implementasi, langkah-langkah pembelajaran, kurikulum dan media yang digunakan 

dalam metode tamyiz di kursusan Ocean Pare Kediri. Untuk mencapai tujuan dan hasil 

dari penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang berbentuk 

kualitatif. Kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti merupakan instrument kunci 

untuk mengungkapakan makna yang ada. Adapun cara pengumpulan data diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara 

deduktif.. Dalam peneletian ini pengecekan keabsahan data dengan menggunakan tehnik 

trianggulasi.  

Adapun hasil penemuan dari penelitian ini diperoleh bahwasannya metode tamyiz 

ialah suatu cara untuk mempermudah siswa untuk mempelajari kaidah-kaidah bahsa arab, 

terjemah Al Quran dan kitab kuning yang peruntukan untuk anak-anak dan pemula. 

Metode tamyiz sama halnya dengan metode penerjemahan kata perkata dan 

penerjemahan harfiyah. Adapun implementasi dan langkah-langkah metode tatyiz yakni 

pertama, sebelum menterjemah bahasa sumber siswa harus mengidentifikasi kata-kata 

seperti huruf, kata benda dan kerja, bahasa sumber dalam metode tamyiz yakni Al Qur’an 

pada surat Al Baqarah. Kemudian siswa memberi tanda terhadapa kata-kata tersebut. 

Kemudian membaca satu ayat dari surat Al Baqarah dengan cara tartil dan tamyiz. 

Kemudian mengidentifikasi kata-kata dan menterjemahkannya kedalam bahasa target 

yakni bahasa Indonesia dengan metode penerjemahan kata perkata dan penerjemahan 

harfiyah. Adapun kurikulum yang digunakan di kursusan ocean sama halnya dengan 

kurikulum yang dituliskan oleh pengramh metode tamyiz. Guru menambahkan media 

yang membantu berjalannya dan mengiringi pembelajaran metode tamyiz di kursusan 

Ocean Pare Kediri. Adapu media yang digunakan adalah papan tulis untuk menjelaskan 

materi, gendang untuk mengiringi lagu dan buku pedoman untuk belajar metode tamyiz. 
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 التقديم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إله ال أن أشهد أنزلنا قرآنا عربيا الذي يسرنا لذكرهالذي  هلل الحمد

اللهم صل  .ورسوله عبده محمدا أن أشهد و له شريك ال وحده هللا إال  

، المبعوث الذي يحمد الخالق والمخلوق محمودسيدنا محمد ال وسلم على

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  ودإلتمام األخالق المحم

 ن أما بعد:الديي

 الباحث نعمته و هدايته حتى يقدرحمد و شكر هلل الذي قد أعطى 

طريقة التمييز لتسهيل ترجمة القرآن البحث بالموضوع  يكملالباحث أن 

الذين من  إلىالباحث  يشكر. وباري كديري OCEANالكريم في تحص ص 

يقدم الباحث بوافر الشكر ولذلك،  هذا البحث تكميلفي  لباحثاسعدوا  قد

 وجزيل التقدير إليهم وأحص بذكرهم:

كرئيس الجامعة اإلسالمية  الماجستير نور حميدالدكتور  فضيلة -1

 الحكومية كديري.

و األستاذ  األول المشرفك الماجستيراألستاذة يويون زنيرة  فضيلة -2

ني الذان قد أشرفا الثا المشرفك الماجستير الزمانقمر الحج 

  الباحث حتى يقدر الباحث أن يكمل هذا البحث. 

علي أنوار الماجستير كرئيس قسم التربية بجامعة  األستاذقضيلة  -3

 اإلسالمية الحكومية كديري.

شعبة التربية اللغة  ةاألستاذة يويون زنيرة الماجستير كرئيسفضيلة  -4

 العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية كديري.

أوسيان ومحمد كافي كمدرس  دورةاألستاذ طيب كمدير  فضيلة -5

 تعليم طريقة التمييز.

قدمني غفرهللا له وأمي التي قد دعوني في كل أبي الذي قد أسرتي و -6

يومها وأخواتي المحبوبة نونو نصرالدين وإيغيت زبيد ونور اليلة 

 وعفيفة الزكية بارك هللا لهم.



 ك
 

دقائي في أصو  ديريجامعة اإلسالمية الحكومية كأصدقائي في  -7

 المعهد اإلسالمي األمين.

النقائص، ولذلك يحتاج قريب عن فيشعر الباحث أن هذا البحث 

الباحث النقد ألكمال هذا البحث. ويرجو الباحث أن ينفع هذا البحث لمن 

 قرأه وأن يستفد للمراجع و المقارنة للباحث اآلخر، آمين.

 

 2015مايو  03كديري، 

 

 عرفان قمر الدين
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