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 شكر و تقدير

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين أّما بعد

فأشكر هللا بتحميده و تسبيحه وتكبيره الذي يوفقني ويباركني حتى أتممت 

تحليل كتاب أمثلتى  تحت العنوان:من كتابة هذه الّرسالة بعناية هللا و بإذنه 

و إسهامه على تعليم النحو فى الحاج توفيق الحاكم  لكياهيالجزء األول 

ألداء كتبت هذه الّرسالة  .المعهد اإلسالمى السلفى مفتاح الهداية قاروت

بعض الشروط الالزمة  للحصول على درجة سرجانا التربوي في قسم 

 جامعة إندونيسيا التربوية. آلدابللغات و اتربية اللغة العربية كلية تربية ا

الكمال  بعيدةعن هذه الّرسالة االعتراف أن حق الباحثة اعترفت

بدون عناية هللا و رضوانه و رحمته و إرشاد المشرفين المخلصين الّذين 

 اتمن واإل قترح .لذا يحتاجب الطبع إلى النقدهاساعدوا الباحثة في إتمام

 البسيطة نافعة للباحثة فعسى أن تكون هذه الرسالة.القارئين ليكون أحسن

 .ولجميع الناس عامة خاصة

ولذلك أهدي هنا بعظيم شكري على كّل مساعدتهم و دفعهم و 

 :إرشادهم في كتابة هذه الّرسالة وأريد أن أبدي شكري الخالص إلى

إندونيسيا التربوية  في جامعة العربية اللغة قسم رئيس .1

حمن الماجستير الّذي قد شّجعني إلتمام الدكتورمامان عبد الر

 ة و أتاح الباحثة فرصة لالشتراك في امتحان هذه الّرسل
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 المناقسة للحصول على ّدرجة سرجانا التربوي. .2

هداية رحمة دودونج الحاجالدكتورالفضيلة صاحب .3

كالمشرف األّول الّذي قد حّث و دفّع الباحثة  الماجستير،

إتمام هذه الّرسالة. يجزيه هللا خير و التّوجيهات في  بالتشجيع

 الجزاء.

 الماجستير،مصار الحاج الدكتورندوسالفضيلة صاحب .4

 قدأشرف و أرشد الباحثة وبإخالص الّذي الثاني كالمشرف

الرسالة البسيطة. من بداية الكتابة إلى  هذه كتابة إلتمام

 نهايتها. يجزيه هللا خير الجزاء.

 إندونيسيا جامعة لعربيةا اللغة األساتذة الكرام في قسم .5

 التربوية الذين قد علّموا الباحثة علوما نافعا و ساعدوا

 هذه الّرسالة.  وتدوين كتابة على الباحثة

والدي المحبوبين الذين أعطياني المحبة العظيمة و األموال  .6

 ورشداني ورحماني الكثيرة و االهتمام و الدعاء و ربياني

 اغفرلي اللهم أدعولهما وشجعاني على اتمام هذه الّرسالة،

 آمين،.صغيرا وارحمهماكماربياني ولوالدي

في مرحلة  العربية اللغة تربية قسم أصدقائ األحباءفى .7

هذه  في إتمام ويشجعونني يسرونني الذين 2010

الهدى الذتى رفقتني و ساعدني الّرسالة.خصوصاإلى نيتا نور

 في حّل المشكالت خالل اتمام هذه الّرسالة.
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و لم تخلو من النقائص  أّن هذه الّرسالة لم تكن كاملةو ال شك 

الموجودة فيها. فما زالت الباحثة منتظرة إلى االقتراحات و األخطاء

 و االنتقادات لكي تكون هذه الّرسالة كاملة إن شاء هللا.

 2015 يناييرباندونج، 

 الباحثة

 

 

 ستى إكرمة نور األلفية

 1000994رقم التسجيل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITI IKRIMAH NURUL ALPIYAH, 2015 
ANALISIS BUKU AMTSILATI JUZ 1 KARYA K.H TAUFIQUL HAKIM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN NAHWU DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MIFTAHUL HIDAYAH GARUT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS BUKU AMTSILATI JUZ 1 KARYA K.H TAUFIQUL HAKIM 

DAN  KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN NAHWU DI 

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MIFTAHUL HIDAYAH GARUT 

Oleh :Siti Ikrimah Nurul Alpiyah 

NIM 1000994 

Terdapat permasalahan yang dihadapi siswa dalam mempelajari ilmu nahwu 

diantaranya dalam pemahaman materi ilmu nahwu. Banyak buku teks yang 

digunakan untuk pembelajaran ilmu nahwu salah satunya adalah buku Amtsilati juz 

1 Karya K.H Taufiqul Hakim, untuk itu peneliti mencoba melakukan kajian 

terhadap buku Amtsilati juz 1 Karya K.H Taufiqul Hakim apakah terdapat kesulitan 

dalam memahami buku ini. Penelitian ini dilakukan  dengan cara menganalisisnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama mendeskripsikan gambaran umum 

kelebihan dan kekurangan buku Amtsilati juz 1 Karya K.H Taufiqul Hakim, kedua 

ingin mengatahui kesulitan siswa dalam memahami buku Amtsilati juz 1 Karya K.H 

Taufiqul Hakim di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Hidayah Garut. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, metode 

pengumpulan datanya diambil dari data  primer berupa buku dilengkapi dengan 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa buku 

Amtsilati juz 1 Karya K.H Taufiqul Hakim sangat baik dalam pembelajaran ilmu 

nahwu sehingga siswa mudah untuk memahaminya, dengan demikian buku 

Amtsilati juz 1 Karya K.H Taufiqul Hakim, peneliti rekomendasikan untuk dipakai 

di berbagai lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal untuk 

pembelajaran ilmu nahwu agar kesulitan dalam memahami ilmu nahwu itu bisa 

teratasi. 

Kata Kunci : Analisis, penilaian, Nahwu. 
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