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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua dalam sejarah

pendidikan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Pesantren adalah

lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan

punya karakteristik tersendiri yang khas. Bahkan, dalam perjalanan

sejarahnya, pesantren telah banyak memberikan andil dan kontribusi yang

sangat besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan

pencerahan terhadap masyarakat serta telah dapat menghasilkan komunitas

intelektual yang setaraf dengan sekolah gubernemen (pemerintah).1 Di luar

kekurangan dan kelemahannya, pondok pesantren telah terbukti memberikan

andil yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum

Indonesia merdeka, model pendidikan pondok pesantren di surau-surau telah

membuktikan kiprahnya di pentas nasional. Dengan melahirkan para pejuang

kemerdekaan seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Nyi Ageng

Serang, Tengku Cik Ditiro, K. Zaenal Arifin, KH. Hasyim Asy’ari, KH.

Wahab Hasbullah, KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas

Mansur, Muhammad Natsir, KH. Agus Salim dan pejuang-pejuang

lainnya. Dalam kancah keilmuan Internasional, lembaga pendidikan pesantren

atau surau telah melahirkan ulama-ulama besar dan berpengaruh seperti

1 Ninik Masruroh dan Umiarso, Modernisasi Pendidikan Islam  ala Azyumardi Azra,
Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, cet.1, hlm. 144.
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Syech Nawawi Al-Bantani, Syech Yusuf Al-Makassari , Syech Abdul Rauf

Sinkel, Hamzah Fansuri, Syech Nuruddin Al-Raniri dan ulama lainnya.2

Sesudah kemerdekaan, alumni-alumni pesantren terus memainkan perannya

dalam mengisi kemerdekaan. Di antaranya, H.M. Rasyidi (alumni Pondok

Jamsaren, Menteri Agama RI pertama), Mohammad Natsir (alumni Pesantren

Persis menjadi Perdana Menteri), KH. Wahid Hasyim (alumni pondok

Tebuireng), KH. Muslih Purwokerto dan KH. Imam Zarkasyi (alumni

Jamsaren, anggota Dewan Perancang Nasional), KH. Idham Khalid (alumni

Pondok Gontor, wakil Perdana Menteri dan Ketua MPRS).3

Sejak sejarah awal berdirinya, pesantren yang dimulai sekitar abad ke-9

memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan literatur kitab-kitab yang

ditulis oleh ulama-ulama salaf. Dapat dikatakan tanpa keberadaan dan

pengajaran kitab kuning, suatu lembaga pendidikan tidak sah disebut

pesantren. Dalam konteks ini, kitab kuning telah menjadi salah satu sistem

nilai dalam kehidupan pesantren. Karena itu, pembelajaran dan pengkajian

kitab kuning menjadi sangat urgent dan merupakan ciri khas pembelajaran di

pesantren. Kitab kuning tidak hanya menjadi pusat orientasi, tetapi telah

mendominasi studi keislaman pesantren dan mewarnai praktek keagamaan

dalam berbagai dimensi kehidupan umat Islam. .4

2http://kaltim.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=22574, data diambil tgl 2 Januari
2014, pukul 22.30 WIB.

3http://www.majalahgontor.net/index.php?option=com_content&view=article&id=403,
data diambil tgl 2 Januari 2014, pukul 22.30 WIB.

4 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi
Institusi, Jakarta : Erlangga, 2002, hlm. 25.
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Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman, pondok pesantren

yang awalnya lebih dikenal dengan lembaga pendidikan Islam yang

digunakan hanya untuk penyebaran dan mempelajari agama Islam, ikut

mengalami perkembangan dan pergeseran. Hal itu terlihat dengan adanya

perpaduan antara sistem pesantren dengan sistem madrasah yang merupakan

sistem yang bermanfaat dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia

dewasa ini.

Pesantren dengan perpaduan sistem tersebut tentu saja selain mendidik

para peserta didik (santri/santriwati) untuk menjadi orang yang kuat

Islamnya, juga mendidik agar mereka memiliki pengetahuan keduniawian

sebagai bekal untuk ikut terjun dalam kehidupan globalisasi modern dan siap

pakai.5 Namun ada satu hal yang selalu menjadi bagian penting dari pesantren

yaitu sistem pembelajaran Bandongan. Bandongan merupakan sistem

pengajaran yang mengusung berbagai metode pengajaran selain sistem klasik

yang notabene digunakan dalam pembelajaran pesantren dan madrasah.

Metode Bandongan menurut Zamakhsyari Dhofier sebagaiman dikutip

Armei Arief dalam Pengantar Imu dan Metodologi Pendidikan Islam adalah

sekelompok murid (antara 5–500) mendengarkan seorang guru yang

membaca, menerjemahkan, menerangkan dan sering kali mengulas buku-

buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap  murid memperhatikan bukunya

sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti maupun keterangan) tentang

5 Kafrawi, Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren sebagai Usaha
Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Jakarta: Cemara Indah, 1987, hlm.
13-14.
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kata-kata atau buah fikiran yang sulit.6 Sedangkan menurut Imran Arifin

dalam bukunya Kepemimpinan Kyai, metode bandongan adalah kyai

membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri membawa kitab yang

sama, kemudian santri mendengarkan dan menyimak tentang bacaan kiyai

tersebut.7 Jadi metode bandongan adalah kyai menggunakan bahasa daerah

setempat, kyai membaca, menterjemahkan, menerangkan, kalimat demi

kalimat kitab yang dipelajarinya, santri secara cermat mengikuti penjelasan

yang diberikan oleh kyai dengan memberikan catatan tertentu pada kitabnya

masing-masing dengan kode-kode tertentu pula, sehingga kitabnya disebut

kitab jenggot karena banyaknya catatan yang menyerupai jenggot seorang

kyai.8

Dengan demikian setiap Pondok Pesantren, baik yang memakai sistem

salafi maupun yang memakai sistem madrasah model, pengajaran kitab-kitab

yang berbahasa Arab merupakan prioritas yang utama serta merupakan ciri

khas tersendiri bagi lembaga pendidikan pondok pesantren. Selama ini, pihak

pondok pesantren kebanyakan masih mempertahankan metode tradisional

dalam pengajaran kitab, karena metode baru yang masuk ke dalam sistem

pengajaran di pondok pesantren sering diragukan oleh kiyai atau ustadz hal

ini sesuai dengan ungkapan Arifin dalam bukunya Kapita Selekta

Pendidikan.

Biasanya ada kecenderungan dikalangan pondok pesantren untuk
mempertahankan metode tradisional yang telah berlangsung secara turun

6 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pres,
2002, hlm. 153.

7 Ibid, hlm. 154.
8 Ibid.
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menurun, sedangkan metode-metode baru sering kali kurang mendapat
simpati bahkan kadang-kadang diragukan oleh kalangan pondok
pesantren keraguan mereka cukup beralasan, disamping salah dengan
sistem pengajarannya, lagi pula sering terjadi hubungan yang tidak
melalui dan tidak sesuai dengan pengajaran kitab-kitab kuning.9

Keberadaan kitab klasik/kuning sangatlah penting untuk dikaji. Adapun

alasan mengenai pentingnya pengkajian atau pembelajaran kitab ini adalah:

1) Sebagai pengantar bagi langkah ijtihad dan pembinaan hukum Islam

kontemporer.

2) Sebagai materi dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan bagian

hukum positif yang masih menempatkan hukum Islam atau mazhab

tertentu sebagai sumber hukum, baik secara historis maupun secara

resmi.

3) Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk manusia secara

universal dengan memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu studi

perbandingan hukum (dirasah al-qanun al-muqaran)

4) Sesuai dengan tujuan pengkajian kitab kuning adalah untuk mendidik

calon-calon ulama.10

Selain hal di atas, tujuan lain diajarkan kitab kuning adalah sebagai

upaya untuk meneruskan tujuan lembaga pendidikan madrasah, yaitu :

1) Mendalami ilmu yang mampu melahirkan insan-insan yang mutafaqquh

fiddin.

9 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 259.
10Musdah Mulia, Kitab Kuning, Ensiklopedi Islam IV, hlm. 133
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2) Menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan tekun dan ikhlas

semata-mata untuk berbakti kepada Allah.

3) Berakhlak luhur, berfikir kritis, berjiwa dinamis dan istiqamah.

4) Mampu menghidupkan sunnah Rasul dan menyebarkan ajarannya secara

utuh.

5) Berjiwa besar, kuat fisik dan mental, hidup sederhana, tahan uji,

berjama’ah, beribadah, tawadhu’ dan kasih sayang tehadap sesama.11

Ada dua esensi seorang santri mempelajari kitab-kitab kuning selain

mendalami isi kitab, secara tidak langsung juga mempelajari bahasa Arab

yang digunakan kitab tersebut. Oleh karena itu seorang santri yang belajar di

pesantren cenderung memiliki pengetahuan bahasa Arab, dan merupakan ciri

seorang santri yang telah belajar di pondok pesantren. Di sisi lain

tersampainya tujuan pengajaran yakni isi kitab dan bahasa Arab dapat di

kuasai, maka terdapat hubungan horizontal antara santri dan kyainya, yakni

mengakibatkan tertanamnya rasa kebersamaan antara sesama santri dan para

kyai yang membimbing. Kurikulum pelajaran kitab kuning diserahkan

sepenuhnya kepada kyainya.12 Dalam hal ini, kyai lebih paham masa depan

santrinya, para guru dan pimpinan berusaha mencetak kader ulama yang

memahami seluruh bidang ilmu pengetahuan agama, pengetahuan agama itu

berada pada kitab-kitab kuning yang di ajarkan di pesantren.

11 Zaini Ahmad, Pondok Pesantren dan Pengembangan Keterampilan, DEPAG RI, 1982,
hlm. 12 (dikutip dari Skripsi Marhalim: Pelaksanaan Pengajaran Kitab Kuning)

12Bahari Ghazali, Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 2001, hlm. 24.
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Metode pengajaran dapat dipilih dan digunakan atas dasar tujuan dan

bahan pengajaran, Peran metode adalah alat untuk menjelaskan bahan

pengajaran agar sampai kepada tujuan pengajaran. Penilaian terhadap metode

terutama dari segi pemilihan dan penggunaannya pada waktu pengajaran

berlangsung. Kriteria penilaian dilihat dari ketepatannya dengan tujuan dan

bahan pengajaran. Keampuhannya dalam mengembangkan kegiatan belajar

peserta didik, kesesuaiannya dengan kerakteristik peserta didik dan

kerakteristik kelas, nilai praktisnya bagi guru dan peserta didik, ketepatan

waktu yang tersedia, dan sumbangannya terhadap hasil belajar yang dicapai

oleh peserta didik. Hasil penilaian ini sangat bermanfaat bagi guru dalam

memilih dan menggunakan metode pengajaran selanjutnya.13 Biasanya

metode sorogan, bandongan, munazarah, mudzakarah dan metode-metode

lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran kitab kuning menjadi metode

pilihan dalam pembelajaran kitab kuning atau gundul.

Di dalam al-Qur’an Allah telah memberikan gambaran umum tentang

metode-metode pendidikan agar pendidikan itu mudah diterima oleh orang

lain, antara lain dengan metode uswah atau teladan sebagaimana yang

dijelaskan Allah dalam Qur’an Surat al-Ahzab :31 :








13 Ahmad Rohani HM, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm.
177-178.
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“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Selain di dalam al-Qur’an Allah juga menjelaskan metode keteladanan

tersebut  di dalam hadits Rasulullah, sebagai contoh adalah hadits yang

diriwayatkan oleh al-Bukhari :

عن عمر ابن عبداهللا ابن الزبري عن عمر ابن حدثنا عبد اهللا ابن يوسف قال اخربنا مالك
سليم الزرقي عن ايب قتادة االنصاري ان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم كان يصلي وهو 
حامل امامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم اليب العاص بن ربيعة بن 

عبد مسش فاذا سجد وضعها واذا قام محلها 

Hadis dari Abdullah ibn Yusuf, katanya Malik memberitakan pada kami dari

Amir ibn Abdullah ibn Zabair dari ‘Amar ibn Sulmi az-Zarâqi dari Abi

Qatadah al-Anshâri, bahwa Rasulullah saw. salat sambil membawa Umâmah

binti Zainab binti Rasulullah saw. dari (pernikahannya) dengan Abu al-Ash

ibn Rabi’ah ibn Abdu Syams. Bila sujud, beliau menaruhnya dan bila berdiri

beliau menggendongnya.

Al-Baidhawi memberi makna uswatun hasanah pada ayat di atas

adalah perbuatan baik yang dapat dicontoh. Dengan demikian, keteladanan

menjadi penting dalam pendidikan, keteladanan akan menjadi metode yang

ampuh dalam membina perkembangan anak didik. Keteladanan sempurna,

adalah keteladanan Rasulullah saw., yang dapat menjadi acuan bagi pendidik

sebagai teladan utama, sehingga diharapkan anak didik mempunyai figur

pendidik yang dapat dijadikan panutan.

Demikian halnya dengan Pondok Pesantren Nurul Huda  Al-Islami

Marpoyan Damai Pekanbaru yang merupakan salah satu lembaga pendidikan
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pondok pesantren di Pekanbaru, yang mempertahankan metode tradisional

(bandongan) dalam pengajaran kitab yang dalam kesehariannya mengaji kitab

kuning atau kitab gundul yang tidak berharokat, lalu diberi harokat oleh guru,

tentu saja guru membacanya dengan memahami ilmu alat seperti nahwu dan

shorof dan semuanya sudah dibekali dengan ilmu alat tersebut. Metode dalam

pengajaran kitab kuning (gundul) yang berbahasa Arab biasanya terdiri dari

tiga metode, sebagai berikut:

1. Sorogan, maksudnya adalah sistem pembelajaran dimana para santri maju

satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan seorang

guru atau kiyai.

2. Bandongan, maksudnya adalah sistem pengajaran dengan sistem kiyai

membacakan teks kitab sedang santri mendengarkan, memberi catatan-

catatan dan keterangan dari Kiyai.

3. Mudzakarah atau Musyawarah, yaitu suatu cara yang digunakan dalam

menyampaikan bahan pelajaran dengan jalan mengadakan suatu

pertemuan ilmiah yang secara khusus membahas persoalan-persoalan yang

bersifat keagamaan. Mudzakarah ini terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

a. Mudzakarah yang diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas

suatu masalah, dengan tujuan agar santri terlatih umtuk memecahkan

suatu masalah dengan menggunakan kitab-kitab yang tersedia. Pada

tingkat ini kiyai menunjuk salah seorang santri yang dijadikan juru

bicara untuk menyampaikan kesimpulan dari masalah yang

didiskusikan.
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b. Mudzakarah yang dipimpin seorang kyai, dimana hasil mudzakarah

diajukan untuk dibahas dan dinilai seperti dalam suatu seminar.14

Sebagaimana metode-metode lainnya, metode bandongan memiliki

keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari metode bandongan adalah:

1. Lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri yang jumlahnya cukup

banyak.

2. Lebih efektif bagi murid yang telah mengikuti sistem sorogan secara

intensif.

3. Materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga memudahkan anak

untuk memahaminya.

4. Sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian memahami kalimat yang sulit

dipelajari.15

Kelemahan dari metode bandongan antara lain :

1. Metode ini dianggap lambat dan tradisional, karena dalam menyampaikan

materi sering diulang-ulang.

2. Guru lebih kreatif daripada siswa karena proses belajarnya berlangsung

satu jalur (monolog).

3. Dialog antara guru dan murid tidak banyak terjadi sehingga murid cepat

bosan.

4. Metode bandongan ini kurang efektif bagi murid yang pintar karena materi

yang disampaikan sering diulang-ulang sehingga terhalang kemajuanya.16

14 Armai Arief, Op.Cit, hlm. 150-158
15 Ibid, hlm. 155-156.
16 Ibid.
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Adapun syarat-syarat penggunaan metode bandongan antara lain :

1. Metode ini cocok diberikan kepada anak yang baru belajar kitab.

2. Murid yang diajarkan sekurang-kurangnya lima orang.

3. Tenaga guru yang mengajar sedikit sedangkan yang diajarkan banyak.

4. Bahan yang akan diajarkan terlalu banyak, sedangkan alokasi waktunya

sedikit.17

Sedangkan langkah-langkah pelaksanaan metode ini antara lain :

1. Kyai/Ustad pada awal pertemuan membaca do’a sebelum belajar.

2. Kyai/ustad membaca sholawat kepada nabi Muhammad saw.

3. Kyai/ustad membaca kitab yang diajarkanya dengan dengan

memberikan i’rab (baris/syakal) pada kata yang dibacanya sesuai

dengan kedudukanya di dalam kalimat.

4. Kyai/ustad menterjemah kitab yang diajarkanya dengan metode harfiyah

syafahiyah yaitu menterjemahkan kata demi kata dari kalimat yang ada

di dalam kitab.

5. Kyai/ustad menerangkan materi yang diajarkanya dengan mengunakan

bahasa daerah setempat.

6. Kyai/ustad mengajarkan materi kepada santri berdasarkan bab-bab yang

tercantum di dalam kitab kuning, tidak berdasarkan Silabus atau RPP

yang direncanakan terlebih dahulu.

7. Kyai/ustad tidak mengadakan pengabsenan terhadap santri.

17 Ibid.
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8. Kyai/ustad tidak mengadakan evaluasi terhadap pemahaman santri

terhadap materi yang mereka pelajari.

9. Kyai/ustad memberikan kebebasan kepada santri untuk memilih kitab

yang akan mereka pelajari.

10. Kyai/ustad mewajibkan santri untuk membawa kitab yang mereka

pelajari pada setiap kali pertemuan.

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan gejala-gejala

berikut:

1. Proses belajar mengajar kurang berjalan tertib karena ada sebagian murid

yang datang terlambat tapi dibiarkan oleh guru.

2. Santri yang mengikuti pembelajaran di kelompokkan berdasarkan

tingkatan kelas, padahal seharusnya santri bebas memilih kitab yang akan

dipelajarinya.

3. Guru tidak mengadakan evaluasi secara terstruktur terhadap murid

seperti latihan, pemberian tugas atau jenis-jenis evaluasi pembelajaran

yang lain sehingga perkembangan kemampuan murid kurang bisa

diamati.

4. Sebagian santri hanya mendengarkan tapi tidak menulis apa yang

disampaikan guru baik berupa syakal, terjemah atau keterangan-

keterangan penting dari kitab tersebut.
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5. Sebagian santri tidak membawa kitab kuning sebagai media sentral

pembelajaran kitab kuning, sehingga mereka hanya mendenganrkan saja

keterangan guru.18

Berdasarkan gejala-gejala tersebut di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Metode Bandongan Pada

Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami

Marpoyan Damai Pekanbaru”.

B. Penegasaan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul ini, maka

penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap perlu, antara lain :

1. Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah merealisasikan konsep

pembelajaran dalam bentuk perbuatan. Dalam pendidikan, berdasarkan

kompetensi pelaksanaan, pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang

dilakukan secara berkesinambungan, yang meliputi persiapan, penyajian,

aplikasi dan penilaian.19 Semua tahapan-tahapan tersebut merupakan

tanggungjawab guru yang merupakan figur penting dalam proses

pembelajaran.

2. Bandongan

Bandongan adalah salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan

Islam, dimana siswa/santri bersama-sama menghadap guru dengan

18 Studi pendahuluan, Pondok Pesantren Nurul Huda  al-Islami, Senin, 20 Oktober 2012.
19 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hlm. 98
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membawa buku/kitab masing-masing. Kemudian guru dengan

menggunakan bahasa daerah membacakan, menerjemah, menerangkan

kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajari, sementara santri secara

cermat mengikuti penjelasan yang diberikan oleh kyai dengan

memberikan arti atau catatan-catatan tertentu yang dianggap penting dari

keterangan kyai.  Metode ini merupakan metode bebas, dimana absensi

santri tidak ada, santri boleh datang atau tidak dan tidak ada pula sitem

kenaikan kelas. Santri yang sudah menamatkan suatu kitab dapat

mempelajari kitab yang lainya. Pada metode ini lama belajar santri tidak

tergantung lamanya tahun belajar tetapi berpatokan kepada waktu kapan

murid tersebut menamatkan kitabnya.20

3. Kitab Kuning

Kitab kuning ialah kitab yang berwarna kuning yang dibawa dari

timur tengah pada awal abad ke-dua puluh.21 Kitab Kuning merupakan

hasil karya para ulama terdahulu yang dicetak berbentuk buku yang

menggunakan kertas berwarna kuning yang dijadikan kajian pendidikan

agama oleh kebanyakan ustadz dan santri di pondok pesantren.22

Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan metode bandongan pada

pembelajaran kitab kuning adalah suatu bentuk pembelajaran dimana seorang

guru dengan menggunakan bahasa daerah membacakan, menterjemah kata

demi kata, mengulas dan menerangkan kitab-kitab kuning, sementara santri

20 Amai Arief. Op.Cit. hlm.154-156.
21 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pondok Pesantren Dan Tarekat, Mizan, 1995,

hlm. 132
22 Chozin Nasula, Pesantren Masa Depan, Pustaka Hidayat, Jakarta, 2000, hlm. 260
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secara cermat mengikuti penjelasan yang diberikan oleh kyai dengan

memberikan arti dan catatan-catatan tertentu yang dianggap penting dari

keterangan kyai.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan metode bandongan pada pembelajaran kitab

kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan Damai

Pekanbaru?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan metode

bandongan pada pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Nurul

Huda Al-Islami Marpoyan Damai Pekanbaru?

c. Bagaimana usaha guru dalam menjelaskan materi pelajaran kitab

kuning dengan menggunakan metode bandongan ?

d. Bagaimanakah minat santri dalam mengikuti pembelajaran kitab kuning

dengan metode bandongan ?

e. Bagaimanakah persepsi kiyai atau ustadz terhadap metode bandongan

di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan Damai

Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, maka kajian ini hanya

menfokuskan pada Pelaksanaan metode Bandongan pada pembelajaran

kitab kuning serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode
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Bandongan pada pebelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Nurul

Huda Al-Islami Marpoyan Damai Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang

dilakukan, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

a. Bagaimana pelaksanaan metode bandongan pada pembelajaran kitab

kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan Damai

Pekanbaru?

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan metode

bandongan pada Pembelajaran Kitab Kuing di Pondok Pesantren Nurul

Huda Al-Islami Marpoyan Damai Pekanbaru?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Metode Bandongan pada

Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-

Islami Marpoyan Damai Pekanbaru

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan

Metode Bandongan pada Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok

Pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan Damai Pekanbaru.

b. Manfaat penelitian

1) Sebagai penambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala

berpikir penulis dalam bidang metode penelitian dan untuk
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mengetahui bagaimana pelaksanaan guru dalam menggunakan

metode bandongan pada pembelajaran kitab kuning.

2) Sebagai sumbangan pemikiran yang positif bagi pengasuh

dan guru di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan

Damai Pekanbaru dalam melaksanakan metode bandongan pada

pembelajaran kitab kuning.

3) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Suska Riau Pekanbaru.


