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Ismani, Neng Rika Hilmia (2019) Melestarikan Arab Sunda Pegon melalui terjemah Tafsir Jalalain: Studi kasus terhadap kitab terjemah Tafsir Jalalain dalam Bahasa Indonesia karya Ahmad Makki. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Abstract Tafsir al-Qur’an di Indonesia ditulis dengan menggunakan bahasa dan aksara yang sangat beragam. Dari segi bahasa yang digunakan lahirlah berbagai etnis yang menonjolkan kekhasan dalam upaya pelestarianya, di antaranya penggunaan
bahasa lokal. Tujuan utamanya ialah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi kandungan al-Qur’a>n. Upaya para Ulama Nusantara sangat berpengaruh terhadap pelestarian Arab Sunda Pegon. Namun saat ini bahasa lokal terancam punah karena sudah jarang digunakan dalam literasi dan sedikit yang mengaplikasikanya di kehidupan sehari-hari. Dalam karyanya, Ahmad Makki seorang kyai nusantara berkontribusi dalam melestarikan bahasa Sunda secara lokal melalui menerjemahkan
tafsir ke dalam bahasa Sunda dengan menggunakan aksara pegon yang saat ini hanya sebagian orang dapat membacanya. Berawal dari kebiasaan beliau yang gemar membaca dan menulis dalam bahasa Arab, dan meningkatnya kapasitas santri di pondok pesantren, ia menerjemahkan tafsir dan kitab-kitab kuning ke dalam bahasa Sunda sebagai sarana pembelajaran, tujuanya untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan dan penjelasan tentang pelajaran Al-Qur'a>n, dan tentunya
menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dalam pengajarannya. Kini tafsir berbahasa Sunda dianggap sebagai aset yang penting dalam melestarikan bahasa lokal dari kepunahannya. Karenanya segala upaya pelestarian dari kepunahan adalah perlu dan harus didukung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan komponen Studi Kasus. Penelitian ini akan mengungkap eksistensi dari terjemah tafsir berbahasa lokal yang ditulis
menggunakan Arab Sunda pegon. Penelitian ini mengutip teori dari indikator yang disediakan oleh UNESCO dalam pelestarian bahasa lokal, dari temuan penelitian tentang kontribusi tafsir Sunda dalam mempertahankan keberadaan bahasa Sunda dan upaya-upayanya dalam menghindari kepunahan interpretasi Sunda di masa depan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa eksistensi Arab Sunda pegon dalam tabel indikator vitalitas bahasa menurut UNESCO, bersumber dari pertemuan pakar
mengenai Program Perlindungan UNESCO tentang kepunahan dalam bahasa Sunda, berada di posisi satu tingkat di atas kepunahan. Artinya seiring berjalanya waktu jika tidak ada upaya dalam pelestarian maka bahasa lokal, khususnya bahasa Sunda lambat laun akan punah. Actions (login required) View Item Ini merupakan naskah tulis tangan (manuskrip/makhthuth) dari kitab berjudul Tarjamatul Mukhtar Syarahna Ghayatul Ikhtishar. Kitab ini ditulis dalam bahasa Sunda beraksara Arab dan
diselesaikan penulisannya pada Sabtu, 1 Dzulkaedah 1317 H (3 Maret 1900 M).Pengarang karya ini adalah seorang ulama dari Majalengka, Jawa Barat, yang bernama Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif. Pada halaman sampul kitab, tertulis teks sebagai berikut;1317 ن
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Ghazali bin Zainul Arif Majalengka. Ghafarallahu lahuma. Kenging ngawitan nerjemahkeuna nalika poe Saptu, Awalna bulan Dzulkaedah tahun 1317 (Hijri). Terjemahan teks di atas dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut: ”Ini adalah kitab ‘Tarjamatul Mukhtar’ yang merupakan syarah (penjelasan) atas kitab ‘Ghayatul Ikhtishar’ karangan Syaikh Abi Syuja’ seorang ulama madzhab Imam Syafi’i. Yang menghimpun syarah ini adalah seorang hamba yang fakir lagi hina Muhammad
Ghazali bin Zainul Arif Majalengka. Semoga Allah mengampuni keduanya. Dimulai menerjemahkan (syarah ini) pada hari Sabtu, awal bukan Dzulkaedah tahun 1317 (Hijri)”.Baca juga: Ramadan Bersama NabiSaya mendapatkan informasi awal keberadaan naskah kitab ini dari buku ‘Penelusuran Naskah-Naskah Kuno Keagamaan di Cirebon dan Indramayu’ yang ditulis oleh Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta dan diterbitkan pada November 2016 .Sebagaimana disebutkan dalam buku
tersebut, naskah Tarjamatul Mukhtar karya Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainul Arif Majalengka ini tersimpan sebagai koleksi Keraton Kacirebonan, Cirebon (Jawa Barat).Naskah ini juga sudah didigitalkan dalam laman projek digitalisasi naskah-nasakah Nusantara yang dilakukan oleh Universitas Leipzig bekerjasama dengan beberapa lembaga penyimpan naskah di Nusantara. Pada versi inventarisasi dan digitalisasi Leizig, naskah ini tersimpan dengan nomor kode Crb/KCR/11/2012. Naskah ini
juga telah didigitalisasi oleh British Library, dengan nomor kode EAP211/1/3/1.Jumlah keseluruhan naskah kitab ini 216 halaman, ditambah 16 halaman bagian depan yang berupa daftar isi dan tidak ada nomor halamannya. Setiap halaman rata-rata memuat 13 baris tulisan. Jenis kertas yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah kertas Eropa dengan watermark (cap kertas) Concordia van Gelder Zoonen. Tinta yang digunakan dalam penulisan berwarna hitam.Dalam kata pengantarnya,
Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif Majalengka mengatakan bahwa kitab Ghayatul Ikhtisar karangan Syaikh Abi Syuja’, juga kitab Muqaddimah Ba-Fadhal (atau Masa’il al-Ta’lim) karangan Syaikh Abdullah Ba-Fadhal al-Hadhrami merupakan dua kitab yang sangat penting kandungan isinya dan banyak dipedomani oleh mayoritas umat Muslim sebagai tuntunan ilmu fikih madzhab Syafi’i.Baca juga: Sabilus Salikin (44): Tarekat Uwaisiyah (lanjutan)Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif
Majalengka pun berhasrat untuk menuliskan syarah (penjelasan) dan terjemah atas dua kitab tersebut dalam bahasa Sunda, agar kemanfaatan dan kandungan isi kitab tersebut dapat dipahami secara lebih mudah dan luas oleh kalangan pembaca Sunda.Pada pengantarnya, Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif Majalengka juga menyinggung sosok gurunya, yaitu Syaikh Muhammad Shalih ibn ‘Umar al-Samarani (Syaikh Soleh Darat Semarang). Sang guru menasihati dirinya akan pentingnya
kemanfaatan ilmu sebagai salah satu bekal keabadian setelah mati, dan nasehat itu diingat dan dijalankan dengan baik oleh beliau.Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif Majalengka menulis;ﺗﻨﺎ اﻳﺖ ﺟﺴﻴﻢ ﻛﻮرﻳﻎ ﻓﻘﻴﺮ ﺣﻘﻴﺮ اﻧﻮ ﻟﻐﻜﻮغ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ ﺑﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎرف ﻣﺠﺎﻟﻐﻜﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺪي ﻧﺮﺟﻤﻬﻜﻦ ﻛﻼﻳﻦ ﻏﻐﻜﻲ ﺑﺎس ﺳﻨﺪا اﻧﻤﻎ ﺟﺴﻴﻢ ﻛﻮرﻳﻎ ﻫﻨﺖ اﻳﺎ ﻓﺴﻦ ﺳﺌﺘﻚ روﻣﻬﻮس ﺗﻴﺎس ﻏﺪﻣﻞ ﻛﺮاﻏﻦ أﺗﻮ أﻫﻞ ﻏﺪﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ.Tina eta jisim kuring fakir hakir anu langkung doip pun Muhammad Ghazali bin Zainal Arif Majalengka hajat bade nerjemahkeun ka
tarjamah.Terjemahan bahasa Indonesia dari teks di atas adalah sebagai berikut: “Darinya, saya yang fakir, hina, dan sangat lemah ini, yaitu Muhammad Ghazali bin Zainal Arif Majalengka berkehendak untuk menerjemahkan dengan menggunakan bahasa Sunda. Namun demikian, saya sama sekali tidak merasa sebagai seorang yang ahli menulis karangan atau pun menerjemahkan).Baca juga: Edward W Said dan Tindak-tanduk Intelektual IndonesiaKarya syarah dan terjemahan berbahasa Sunda
ini kemudian dinamakan Tarjamatul Mukhtar. Dalam menulis karyanya ini, Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif Majalengka merujuk kepada beberapa sumber-sumber kitab, seperti Fathul Mukhtar, Hasyiyatul Bajuri (karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri), Minhajul Qawwim (karangan Syaikh Ibn Hajar al-Haitami), kitab karangan Sulaiman al-Kurdi (kemungkinan al-Hawasyil Madaniyyah), Murqatus Shu’ud, Kasyifatus Saja, Muraqil ‘Ubudiyyah (ketiganya karangan Syaikh Nawawi Banten), alDurarul Bahiyyah (karangan Sayyid Bakri Syatha), dan Fathul Mu’in (karangan Syaikh Zainuddin al-Malibari).Keberadaan kitab ini tentu memberikan data dan informasi yang kaya sekaligus penting terkait khazanah ulama Majalengka. Data dan informasi tambahan lainnya, beliau merupakan murid dari Syaikh Soleh Darat Semarang.Sayangnya, saya belum mendapatkan informasi lanjutan siapakah gerangan sosok Syaikh Muhammad Ghazali bin Zainal Arif ini, dan di daerah Majalengka manakah
tepatnya sang penulis karya ini berasal. Terjemahan: bahasa sunda adalah salah satu kekayaan bangsa yang tak ternilai, seiring perkembangan zaman, bahasa daerah mulai dilupakan oleh para genearasi muda. sebagai salah satu upaya untuk mempelajari terjemahan kitab kuning bahasa sunda bahasa sunda, saya mengembangkanwebsite ini, meskipun saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam website ini. Terjemah kitab kuning pdf kali pertama ini akan share terjemahan
kitab kuning riyadul badi’ah pdf dalm bahasa sunda. kitab riyadul badi’ah  رﻳﺎض اﻟﺒﺪﻳﻌﺔmerupakan kitab yang menerangkan fan tauhid dan fiqih terdiri dari 2 jilid dalam terjemahan ini. karangan syekh muhammad nawawi al bantani al jawi. Terjemahan Bahasa Sunda Indonesia Beureum Koneng Pulas Kata kunci: kajian al-qur’an, bahasa sunda, terjemah, tafsir. the commentary of the 55 martin van bruinessen, “kitab kuning; books in arabic script used in. Penerjemahan pertama alkitab ke bahasa sunda
dianggap gagal karena banyak kesalahan. Google Terjemahan Ngaji Matan Kitab Kuning Safinah Bab Bersuci Bahasa Sunda Beli produk sunda terjemah kitab kuning berkualitas dengan harga murah dari penjelasan safinatun najah bahasa sunda -terjemah kitab kuning. 0. Dutaislam. com jika anda mencari dimana harus download kitab kuning dalam format pdf, tidak usah jauh-jauh harus ke perpustakaan. dutaislam. com menyedikan link-link download pdf kitab ulama salaf, baik kitab fiqih, tasawuf,
tauhid, ilmu alat, maupun syiir. link download kitab kuning di bawah ini cocok untuk android. tidak hanya terjemahan, karya-karya yang ada dalam link dari google drive duta. Kitab ma’na jawa dan terjemah sunda. 2436 likes · 64 talking about this. tersedia berbagai macam kitab ma’na jawa surahan sunda terjemah bahasa. Terjemahan. id (terjemahan dari bahasa indonesia ke sunda) merupakan sebuah sistem terjemahan yang memungkinkan anda menerjemahkan dari semua bahasa ke dalam.
Layanan gratis google menerjemahkan kata, frasa, dan halaman web secara instan antara bahasa inggris dan lebih dari 100 bahasa lainnya. Jan 8, 2018 sunda file biantara pidato bahasa sunda tema. download our terjemahan kitab kuning bahasa sunda. pdf user guide. sree lakshmi ashtottara . Antara kitab kuning yang dicetak oleh pondok pesantren assalafiyah sukabumi, jawa barat yang diterjemahkan dalam bahasa sunda ternyata cukup . Ngaji kitab kuning safinatun najah (safinah) pasal 13
matan larangan bagi yang batal wudhu, junub dan haid bahasa sunda translate arab dan terjemahan bahasa indonesia ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺾ وﺿﻮؤه. “sepertinya kosa kata bahasa indonesia itu tidak sekaya bahasa jawa sehingga sampai sekarang belum ada orang yang memberikan makna kitab kuning dengan bahasa indonesia,” kata pengasuh ponpes hidayatut thullab, dusun petuk, desa poh rubuh, kecamatan semen, kabupaten kediri, k. h. achmad yasin asmuni. Beli kitab sunda online terdekat di berkualitas dengan
harga murah terbaru 2020 di tokopedia! pembayaran kitab terjemahan ta’lim mutaalim bahasa terjemahan kitab kuning bahasa sunda sunda. Belanja paket buku khas pesantren bahasa sunda terjemah dan penjelasan kitab kuning. harga murah di lapak fhaz store. ✓ pengiriman cepat . Daftar link download kitab kuning/klasik terjemah kembali lagi setelah kami sampaikan daftar link download kitab klasik berbahasa arab. dan ebook islami, kali ini saya menghadirkan link download kitab klasik yang
sudah di terjemahkan ke bahasa indonesia. dengan harapan supaya membantu mempermudah kita dalam mempelajari kitab-kitab klasik karya para ulama’-ulama’ terdahulu. sehingga kita dapat. santrisalaf kitabkuning jual penjelasan surah sunda kitab kaelani bahasa sunda terjemah kitab fathur rabbani karya syekh abdul qadir jaelani Deskripsi terjemahan sunda kitab tijan. terjemahan kitab kuning bahasa sunda terjemahan kitab kuning tijan dalam bahasa sunda. ulasan (0). terjemahan sunda
kitab tijan. diskusi (0). terjemahan . Ada kitab-kitab kuning kitab lugoh sunda kitab terjemah sunda kitab bahasa. bahasa arab. dikirim dari. kota bogor bogor selatan kota, jawa . Sejatinya membaca kitab kuning yang tidak berharokat (arab gundul) tidakla sulit. hanya dibutuhkan dua kompetensi, menentukan harokat akhir, dan menentukan harokat awal-tengah. kami sajikan buku ini dalam bahasa sunda untuk membiasakan penerapan dan melestarikan bahasan daerah ini. Download kitab kuning
terjemah indonesia. dengan tibanya era digital, maka semua didigitalkan (digitalised) termasuk kitab kuning. kitab kuning digital bisa saja dalam dengan cara ditulis kembali secara manual dalam format ms word (doc, docx), dan pdf. bisa juga dalam dengan cara discan dalam format pdf atau djvu. 4 jun 2019 antara kitab kuning yang dicetak oleh pondok pesantren assalafiyah sukabumi, jawa barat yang diterjemahkan dalam bahasa sunda . Kembali lagi setelah kami sampaikan daftar link download
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