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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah  

Pendidikan Islam di Indonesia pada tahap awal dimulai dari kontak 

pribadi maupun kolektif antara pendidik dengan peserta didik. Setelah 

komunitas muslim terbentuk di suatu daerah maka mulailah mereka 

membangun masjid sebagai tempat belajar agama yang kemudian setelah 

Islam berkembang lebih lanjut maka dibangunlah lembaga pendidikan 

Islam lainnya seperti pondok pesantren untuk menampung komunitas 

Islam yang semakin banyak. 

Pesantren di Indonesia merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

telah dikenal sejak zaman kolonial. Umur pesantren sudah sangat tua dan 

tidak pernah lekang diterpa perubahan zaman. Semaking lama semaking 

modern dan jumlahnya semaking banyak.
1
 Dari pesantren inilah sebagian 

besar ulama dan tenaga penyebar agama dilahirkan. Oleh karena itu 

pesantren juga disebut sebagai lembaga keagamaan. Pesantren telah 

mendidik bangsa Indonesia sebelum pendidikan lain yang berpola Barat 

tumbuh subur.  

Di era globalisasi ini peminat masyarakat terhadap pesantren agak 

berkurang, karna masyarakat lebih cederung memilih sekolah-sekolah 

umum, karna mereka kawatir akan ketinggalan dalam perkembang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta sebagian masyarakat beranggapan jika 
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bersekolah di pesantren, mereka kawatir susahnya mendapat pekerjaan 

setelah tamat dari pesantren. Sehingga pesantren melahirkan para ulama  

dan para mubalig berkurang.  

Selain dari pada itu pengaruh dominan dari pesatren mulai 

menurun secara drastic setelah penyerahan kedaulatan pada bulan 

desember 1949. Setelah penyerahan kedaulatan tersebut, pemeritah 

Indonesia mengembangkan sekolah sekolah umum seluas-luasnya, dan 

disamping itu jabatan-jabatan dalam administrasi modern terbuka luas bagi 

bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Hal 

ini mengakibatkan jumlah anak-anak muda yang tertarik oleh pendidikan 

pesantren semaking menurun dibandingkan dengan mereka yang 

mengikuti pendidikan sekolah umum.
2
 Akibatnya orang-orang yang dapat 

memahami kitab-kitab klasikpun juga berkurang.  

Dunia pesantren selalu identik dengan kajian kitab-kitab klasik 

yang lebih terkenal dengan istilah kitab kuning, yang mana semua 

pembahasan dan telaahannya fokus dengan disiplin ilmu agama. Di mana 

suatu lembaga pesantren itu dianggap tidak lengkap jika tidak diterapkan 

kajian dan telaahan kitab-kitab klasik yang disebut dengan kitab kuning 

tersebut. 

Sistem pendidikan pada pondok pesantren tradisional dalam proses 

belajar mengajar santri biasanya duduk melingkar mengelilingi guru yang 

membacakan suatu kitab, sistem ini tidak mengunakan kelas.  Sedangkan 
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di pondok pesantren modern saat ini sudah menggunakan sistem kelas dan 

peserta didik tidak lagi duduk melingkari gurunya dalam menerima 

pelajaran, melainkan dengan memakai meja dan bangku seperti pada 

sekolah-sekolah formal lainnya.  

Secara garis besar pesantren pada dewasa ini dikelompokkan 

dalam dua kelompok besar yaitu: 1) Pesantren salafi yang tetap 

mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti 

pendidikan pesantren. 2) Pesantren khalafi yang telah memasukan 

pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang 

dikembangkannya, atau membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam  

lingkungan pesantren. Pondok Pesantren Modern Gontor tidak 

mengajarkan lagi kitab-kitab klasik Islam. Pesantren-pesantren besar 

seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang, telah membuka SMP dan SMA 

dan universitas, dan sementara itu tetap mempertahankan pengajaran 

kitab-kitab klasik islam.
3
  

Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru, yang didirikan 

oleh Buya H. TM. Busra, BA pada bulan 21 Juli 1986 yang terletak di 

Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 

merupakan suatu lembaga pendidikan agama yang mana sistem 

pembelajarannya berbentuk sistem tradisional yang dipadu dengan sistem 

modern. Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru ini adalah 

salah satu pondok pesantren yang masih mempertahankan kitab-kitab 
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klasik seperti  kitab Al-Jalalain, I’aanah dan kitab-kitab Arab klasik 

lainnya, serta masih mempertahankan sistem halaqoh, yang dipadukan 

dengan sistem kelas (klasikal) dalam pengajaran kitab. 

Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru adalah salah 

satu dari sekian banyaknya pondok pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. 

Pondok Pesantren Al-Munawarah ini adalah salah satu pondok pesantren 

yang memiliki keunggulan didalam pembelajaran kitab kuningnya. Hal ini 

terbukti dari banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh para santri Pondok 

Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru baik tingkat provinsi maupun 

tingkat nasional, contoh Pondok Pesantren Al-Munawarah juara I dalam 

perlombaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) tingkat Provinsi yang 

diadakan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 09 April 2015 serta menjadi juara 

bertahan sampai saat ini. Selain itu Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota 

Pekanbaru juga pernah mewakili provinsi Riau dalam perlombaan 

Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) tingkat nasional yang diadakan di 

Jakarta pada tanggal 21 Juli 2017, dan juga mendapatkan juara I bahkan 

Pondok Pesantren Al-Munawarah ikut serta mengharumkan nama Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau.
4
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 Pesantren yang penulis sebutkan di atas, merupakan salah satu 

lembaga pendidikan Islam yang masih eksis dengan pembelajaran kitab 

kuningnya. Berdasarkan  studi pendahuluan penulis di Pondok Pesantren 

Al-Munawarah Kota Pekanbaru, penulis menemukan gejala sebagai 

berikut: 

1. Di Pondok Pesantren Al-Munawarah ini menerapkan sistem PDF 

(Pendidikan Diniyah Formal) yang mana sistem ini terfokus pada kajian 

kitab kuning ( klasik) namun pelajaran umum hanyalah sebagai 

pelengkap.  

2. Dalam proses belajar mengajarnya pun masih mempertahankan metode 

pembelajaran tradisional seperti metode wetonan atau bandongan, 

metode sorogan, dan lain sebagainya.  

 Namun yang menarik disini adalah, apa yang menyebabkan hingga 

saat sekarang ini pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-

Munawarah masih tetap mempertahankan metode tradisional tetapi bisa 

mempunyai keunggulan, serta mampu bersaing dengan pesantren-

pesantren modern lainnya. 

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik lebih jauh meneliti 

bagaimana sistem pembelajaran kitab kuning yang ada di Pondok 

pesantren Al-Munawarah dengan judul “Metode Pembelajaran Kitab 

Kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru”.   
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari interpretasi lain atau kekeliruan terhadap istilah –

istilah dalam judul di atas, maka perlu mengemukakan penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Metode 

 Menurut Ramayulis, secara etimologi metode dalam bahasa Arab 

dikenal dengan Istilah thariqoh yang berarti langkah-langkah yang 

dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan 

dengan pendidikan, maka metode itu merupakan cara-cara yang 

dilakukan oleh guru dalam mengajarkan peserta didik saat 

berlansungnya proses pembelajaran.
5
  

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan yang dilakukan secara berencana dan dasar atas tujuan yang 

hendak dicapai.
6
 

3.  Kitab kuning  

Kitab kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab berbahasa Arab 

yang ditulis di atas kertas berwarna kuning.
7
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4. Pondok Pesantren 

Pondik pesantren yaitu Suatu lembaga pendidikan tradisional 

Islam yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan 

sebagai pedoman perilaku sehari-hari.”
8
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang mengitari penelitian ini dapat didentifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab 

kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru? 

b. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru? 

c. Bagaimana Model pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren 

Al-Munawarah Kota Pekanbaru?  

d. Bagaimana strategi pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren 

Al-Munawarah Kota Pekanbaru?  

e. Seperti apakah evaluasi pembelajaran kitab kuning di Pondok 

Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru? 

f. Seperti apakah jenis-jenis dan gambaran isi kitab kuning yang 

dipelajari di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru? 

                                                 
8
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g. Apa saja usaha –usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

dalam mempelajari kitab kuning? 

h. Apa saja alat atau ilmu  yang dapat menbantu untuk mempermudah 

menpelajari kitab kuning? 

2.  Batasan Masalah  

Melihat begitu banyaknya permasalahan yang terdapat  

diidentifikasi masalah, maka penulis membatasi permasalahan secara 

khusus: “Bagaimana metode yang digunakan dalam Pembelajaran Kitab 

Kuning dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru” 

3.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelian ini adalah: 

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab 

kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah kota Pekanbaru? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah kota Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah 

Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam 

rangka mengakhiri program perkuliahan program perkuliahan 

Program Sarjana Srata Satu (S1) dan syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana pendidikan (S.Pd.) pada program Studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Kegunaan UIN Suska Riau Pekanbaru. 

b. Sebagai sumbangan ilmiah atau pemikiran dalam nuansa 

keilmuan di bidang pendidikan agama islam (PAI). 

c. Menambah bahan literatur atau bacaan diperpustakaan UIN 

Suska Riau Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


