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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Metode Bandongan

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bandongan

diartikan dengan “pengajaran dalam bentuk kelas (pada sekolah agama)”.19

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa defenisi yang dipaparkan oleh

para pakar, antara lain adalah menurut Zamakhsyari Dhofier, menurutnya

metode bandongan merupakan metode utama dalam sistem pengajaran di

pesantren. Dalam sistem ini, sekelompok murid (antara 5 sampai dengan

500 murid) mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan,

menerangkan dan sering mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab.

Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan

baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit

untuk dipahami. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah

yang secara bahasa diartikan lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang

belajar di bawah bimbingan seorang guru.20

Sedangkan menurut Imran Arifin dalam bukunya Kepemimipinan

Kyai, sebagaimana dikutip oleh Armai Arief, metode bandongan adalah

suatu metode dimana seorang kyai membaca suatu kitab dalam waktu

19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka, 1995, cet. 4, hlm. 129.

20 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta : LP3ES, cet. 9, hlm. 54.
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tertentu dan santri membawa kitab yang sama, kemudian santri

mendengarkan dan menyimak tentang bacaan kyai tersebut.21 Dengan

demikian istilah bandongan sering juga disebut dengan weton, yang di

ambil dari bahasa jawa yang berarti waktu, maksudnya pelaksanaan

pembelajaran ini diakukan berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan

kyai atau pihak pondok pesantren, dimana seorang kyai atau ustad yang

membaca, menterjemah dan mengupas kitab tertentu, sedangkan santri

mendengar bacaan kyai dalam jumlah yang terkadang cukup banyak.22

Dalam sistem bandongan seorang murid tidak harus menunjukkan

bahwa ia mengerti terhadap pelajaran yang dihadapi. Kebiasaan para kyai

adalah membacakan dan menerjemahkan secara cepat teks kitab klasik

tersebut serta meninggalkan kata-kata yang mudah dipahami untuk tidak

diterjemahkan. Dengan cara inilah para kyai mampu menyelesaikan kitab-

kitab pendek dalam hitungan minggu saja.

Metode bandongan dikhususkan bagi murid atau santri kelas

menengah dan kelas tinggi yang telah lolos dari sistem sorogan yang

dianggap sangat sulit bagi kebanyakan santri di pesantren. Kebanyakan

pesantren besar pada umumnya menyelenggarakan bermacam-macam

halaqah (kelas bandongan), mengajarkan mulai dari kitab-kitab elementar

sampai tingkat tinggi, yang diselenggarakan setiap hari (kecuali pada hari

jum’at karena dalam tradisi pesantren kalau hari jum’at libur), dari pagi-pagi

21 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pres,
2002, hlm. 154.

22 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, Jakarta : al-Ikhlas, 1993, hlm.
98.
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buta setelah sholat shubuh sampai larut malam. Penyelenggaraan kelas

bandongan ini dimungkinkan oleh suatu sistem yang berkembang di

pesantren dimana kyai sering kali memerintahkan santri senior untuk

mengajar di kelas halaqah. Santri senior yang diberi tugas mengajar ini

mendapat gelar ustadz (guru).23 Para asatidz (guru-guru) ini dapat

dikelompokkan ke dalam dua strata, yaitu yunior (ustad muda) dan senior

yang biasanya sudah masuk kelas musyawarah. Sebagian ustadz senior yang

sudah matang dan berpengalaman mengajarkan kitab-kitab besar akan

memperoleh gelar “kyai muda”.24

2. Syarat-syarat penggunaan metode bandongan

Agar pelaksanaan metode bandongan dapat berjalan dengan baik,

maka seorang guru harus mengetahui syarat-syarat penggunaan metode

tersebut, sehingga para siswa dapat menerima pelajaran yang diberikan

dengan baik pula. Adapun syarat-syaratnya antara lain :

a. Metode ini hanya cocok diberikan pada siswa yang sudah mengikuti

sitem sorogan.

b. Murid yang diajarkan sekurang-kurangnya lima orang.

c. Tenaga guru yang mengajar sedikit, sedangkan murid yang diajar

banyak.

d. Bahan yang diajarkan terlalu banyak, sedangkan alokasi waktu sedikit.25

23 Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan
Tantangan Komplesitas Global, Jakarta : IRD PRESS, cet. I, 2004, hlm. 41-43.

24 Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit, hlm. 57.
25 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pres,

2002, hlm. 156.
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e. Dalam pelaksanaanya menggunakan bahasa daerah setempat sebagai

bahasa pengantar.

f. Masing-masing santri harus mempunyai kitab masing-masing.

3. Kelebihan dan kekurangan metode bandongan

Setiap metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitu

juga dengan metode bandongan. Adapun kelebihan metode bandongan

antara lain :

a. Lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri yang jumlahnya banyak.

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

intensif.

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

untuk memahaminya.

d. Sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian memahami kalimat yang

sulit dipelajari.26

Sedangkan kekurangan metode bandongan antara lain :

a. Metode ini dianggap lamban dan tradisional, karena dalam

menyampaikan materi sering diulang-ulang.

b. Guru lebih aktif dari siswa karena proses belajarnya berlangsung satu

jalur.

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

bosan.

d. Metode ini kurang efektif bagi murid yang pintar, karena materi sering

diulang-ulang sehingga terhalang kemajuanya.27

26 Ibid, hlm. 156.
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e. Guru dalam menterjemah, dan menerangkan menggunakan bahasa

daerah setempat, sehingga santri yang tidak sesuku akan kesulitan

menerima keterangan-keterangan yang diberikan guru.

4. Pelaksanaan Metode Bandongan

Dalam metode ini seorang kyai memulai pelajaran dengan

membaca bismillah dan memuji Allah  serta bershalawat kepada Rasulullah

dengan harapan agar ilmu yang di dapat akan bermanfaat baik di dunia dan

akhirat. Kemudian dengan menggunakan bahasa daerah setempat kyai

membaca, menterjemah dan menjelaskan kalimat demi kalimat kitab yang

dipelajari, sementara santri mengikuti secara cermat penjelasan yang

diberikan kyai dengan memberikan catatan-catatan tertentu baik berupa

syakal, terjemah atau keterangan penting pada kitabnya masing-masing

dengan kode-kode tertentu. Sistem yang dipakai dalam menterjemahkan

kitab-kitab tersebut dengan menggunakan metode harfiyah safahiyah, yang

memang sangat efisien untuk memahami ma’aani al-mufrodat (arti kata

demi kata) dan tarkib al-kalimat (susunan/kedudukan kata dalam kalimat),

sebab setiap kata mempunyai caranya tersendiri yang sudah baku yang

sering dikenal dengan metode “utawi iki-iku”. Adapun materi yang

disampaikan dalam pembelajaran kitab-kitab kuning tersebut tidak diatur

dalam sebuah silabus yang terprogram, melainkan hanya berpegang bab-bab

yang sudah tercantum dalam kitab-kitab tersebut.

Metode bandongan merupakan metode bebas, karena absensi santri

tidak ada, sehingga santri boleh datang dan boleh tidak, dan tidak ada pula

27 Ibid.
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sistem kenaikan kelas, santri juga bebas memilih guru dan kitab yang akan

dipelajarinya sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan oleh

pihak pesantren. Santri yang telah menamatkan kitabnya dapat mempelajari

kitab yang lain atau kitab yang lebih tinggi tingkatanya dari kitab yang telah

diselesaikan tersebut. Sehingga dengan metode bandongan ini, lama belajar

santri tidak tergantung lamanya tahun pelajaran, tetapi berpatokan kepada

waktu kapan murid tersebut menamatkan kitab yang dipelajarinya.28

Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode bandongan antara

lain :

1. Kyai/Ustad pada awal pertemuan membaca do’a dan sholawat kepada

nabi Muhammad saw.

2. Kyai/ustad membaca, menterjemah dan menerangkan kitab yang

dipelajari dengan mengunakan bahasa daerah (jawa).

3. Kyai/ustad dalam menterjemahkan kitab menggunakan metode harfiyah

safahiyah yaitu menterjemahkan arti kata demi kata kemudian diberi

i’rab (harakat/syakal) sesuai dengan kedudukanya.

4. Santri mengikuti secara cermat penjelasan yang diberikan kyai dengan

memberikan catatan-catatan baik berupa syakal/baris, makna/terjemah

atau keterangan-keterangan penting pada kitabnya masing-masing.

5. Materi yang diajarkan berdasarkan bab-bab yang tercantum di dalam

kitab kuning.

6. Tidak ada absensi santri.

7. Tidak ada kenaikan kelas

28 Ibid, hlm. 154-155
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8. Santri bebas memilih kitab yang akan dipelajarinya.

9. Lama belajar santri tidak tergantung tahun pelajaran.

10. Adanya media kitab kuning.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode

antara lain:

a. Tujuan, Setiap bidang studi mempunyai tujuan bahkan dalam setiap topik

pembahasan tujuan pengajaran ditetapkan lebih terinci dan lebih spesifik

sehingga dapat dipilih metode mengajar yang bagai manakah yang cocok

dengan pokok pembahasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Karakteristik siswa, adanya perbedaan karakteristik siswa dipengaruhi

oleh latar belakang kehidupan sosial ekonomi, budaya, tingkat

kecerdasan dan watak yang berlainan antara satu dengan yang lainnya,

menjadi bahan pertimbangan guru dalam memilih metode apa yang

terbaik di gunakan dalam mengkomunikasikan pesan pengajaran kepada

anak.

c. Situasi dan Kondisi, disamping adanya perbedaan karakteristik siswa,

tujuan yang ingin dicapai, juga tingkat sekolah, geografis, sosio cultural,

menjadi pertimbangan dalam memilih metode yang digunakan sesuai

dengan situasi dan kondisi yang berlangsung.

d. Perbedaan pribadi dan kemampuan guru, seorang guru yang terlatih

bicara disertai dengan gaya dan mimik, gerak, irama, tekan suara akan
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lebih berhasil memakai metode ceramah dibanding guru yang kurang

mempunyai kemampuan bicaranya.29

Karena persedian sarana dan prasarana berbeda antara satu sekolah

dengan sekolah yang lain, maka perlu menjadi pertimbangan guru dalam

memilih metode mengajarnya. Sekolah yang memiliki peralatan dan media

yang lengkap seperti: gedung yang baik, sumber belajar yang memadai akan

memudahkan guru dalam memilih metode yang bervarisasi.

6. Kitab Kuning

Istilah kitab kuning sebenarnya dilekatkan pada kitab-kitab warisan abad

pertengahan Islam yang masih digunakan pesantren hingga sekarang. Kitab

kuning selalu menggunakan tulisan Arab, walaupun tidak selalu

menggunakan bahasa Arab. Dalam Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab,

biasanya kitab itu tidak dilengkapi dengan harakat. Oleh karena ditulis tanpa

kelengkapan harakat, maka kitab kuning ini pun dikenal dengan sebutan

“kitab gundul”. Secara umum, spesifikasi kitab kuning itu memiliki lay out

yang unik. Di dalamnya terkandung matn (teks asal) yang kemudian

dilengkapi dengan syarah (komentar) atau juga hasyiyah (catatan pinggir) .

Biasanya penjilidannya pun tidak maksimal, bahkan disengaja diformat

secara korasan sehingga mempermudah dan memungkinkan pembaca untuk

membawanya sesuai dengan bagian yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini, kitab kuning bisa dicirikan sebagai berikut:

a. Kitab yang ditulis atau bertulisan Arab

29M. Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Ciputat Pres,
2002. hlm. 32-33
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b. Umumnya ditulis tanpa syakal

c. Berisi keilmuan Islam

d. Metode penulisannya yang dinilai kuno dan bahkan dinilai tidak

memiliki relevansi dengan kekinian

e. Lazimnya dipelajari dan dikaji di pondok pesantren

f. Dicetak di atas kertas yang berwarna kuning

Namun demikian, ciri semacam ini mulai hilang dengan diterbitkannya

kitab-kitab serupa dengan format dan lay out yang lebih elegan. Dengan

dicetak di atas kertas putih dan dijilid dengan tampilan mewah, tampilan

kitab kuning yang ada sekarang relatif menghilangkan kesan klasiknya.

Namun bukan hal tersebut yang menjadi persoalannya, karena secara

substansial tidak ada perubahan yang berarti dalam penulisannya yang

masih tetap tak ber-syakal. Karena wujudnya yang tak bersyakal inilah

pembaca dituntut untuk memiliki kemampuan keilmuan yang maksimal,

setidaknya pembaca harus menguasai disiplin ilmu Nahwu dan Sharaf

disamping penguasaan kosa kata Arab.30

Materi kitab kuning dalam segala macam dan bentuknya diproses

melalui metode-metode penalaran yang dikenal dalam dunia keilmuan,

yakni deduktif (istinbath) yang banyak digunakan untuk menjabarkan dalil-

dalil keagamaan menjadi masalah-masalah fiqih, induktif (istiqra’) dengan

cara mengambil kesimpulan umum dari soal-soal yang khusus, genetika

(takwil) dengan cara berfikir mencari kejelasan suatu masalah dengan

30 Amin Haedari, Op.Cit, hlm. 148-150
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melihat sebab-sebab terjadinya atau melihat sebab kemunculan sejarah

masalahnya, dan dialektika (jadali) dengan cara yang uraianya diangkat dari

pertanyaan seseorang yang dipertanyakan31

Sistem pembelajaran kitab kuning pada umumnya seperti yang terdapat

di pondok pesantren memiliki perbedaan dan ciri khas dibandingkan dengan

sistem pengajaran yang terdapat di sekolah-sekolah agama yang disebut

Madrasah. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan institusional

lembaga pendidikan antara pondok pesantren dengan madrasah atau

sekolah-sekolah umum. Hal ini sesuai dengan ungkapan Zuhairini dalam

bukunya Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

Perbedaan situasi dan kondisi dimana pendidikan berlangsung, dengan
pengertian bahwa di samping perbedaan jenis lembaga pendidikan
(sekolah) masing-masing, juga letak geografis dan perbedaan sosial
kultural ikut menentukan metode yang akan dipakai oleh guru.32

Keberadaan kitab kuning sebagai sebuah khazanah keilmuan Islam

sangat penting untuk dikaji. Adapun alasan mengenai pentingnya

pengkajian atau pembelajaran kitab kuning adalah:

a. Sebagai pengantar bagi langkah ijtihad dan pembinaan hukum Islam

kontemporer

b. Sebagai materi dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan bagian

hukum positif yang masih menempatkan hukum Islam atau mazhab

tertentu sebagai sumber hokum.

31 Chozin Nazula, Op.Cit, hlm. 260
32 Zuhairini dkk, Op.Cit, hlm. 81
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c. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk manusia secara

universal dengan memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu studi

perbandingan hukum (dirasah al-qanun al-muqaran)

d. Sesuai dengan tujuan pengkajian kitab kuning adalah untuk mendidik

calon-calon ulama33

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

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 sesama34.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Siti Aisyah, mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2009, yang mana meneliti

tentang Pelaksanaan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Fiqih

33Musdah Mulia, Op.Cit, hlm. 133
34 Zaini Ahmad, Op.Cit, hlm. 12.
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di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang.

Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan

metode bandongan dalam pembelajaran fiqih dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Hasil penelitian ini dikategorikan kurang baik dengan

persentase 48 %. Adapun faktor penyebabnya antara lain :

1. Guru kurang faham dengan metode bandongan.

2. Guru berasal dari non keguruan.

3. Guru tidak membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Hubungan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah kesamaan dalam metode yang diteliti yaitu sama-sama

meneliti tentang pelaksanaan metode bandongan, sedangkan perbedaanya

adalah bahwa penelitian di atas khusus untuk metode bandongan pada

pembelajaran fiqh dan penelitian yang penulis lakukan bersifat lebih

umum yaitu pelaksanaan metode bandongan pada pembelajaran kitab

kuning.

2. Musta’uddin, mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2008, yang mana

meneliti tentang Pelaksanaan Metode Sorogan dalam Pembelajaran

Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islamy Marpoyan

Damai Pekanbaru. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

bagaimana pelaksanaan metode sorogan dalam pembelajaran kitab kuning

di Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islamy Marpoyan Damai, hasil
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penelitian ini tergolong baik dengan persentase 76,66%, adapun kendala

dalam pelaksanaan metode ini antara lain :

1. Alokasi waktu yang sedikit.

2. Guru tidak faham dengan metode sorogan.

3. Guru kesulitan mengontrol kelas karena fokus terhadap anak yang

sedang menyorogkan (mengajukan) materi..

4. Guru kesulitan menghidupkan suasana belajar karena anak fokus pada

materi yang akan disorogkan (diajukan).

Hubungan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah bahwa antara metode sorogan dan metode bandongan

adalah sama-sama merupakan jenis metode klasik yang digunakan dalam

pembelajaran kitab kuning. Kedua metode tersebut mempunyai

hubungan yang sangat erat karena untuk mengikuti metode bandongan

seorang santri harus sudah mengikuti dan dianggap lulus pada

pembelajaran kitab kuning dengan metode sorogan. Untuk itu penulis

ingin lebih dalam mengkaji tentang kelanjutan metode klasik tersebut

dengan judul Pelaksanaan Metode Bandongan Pada Pembelajaran

Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan

Damai Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk menentukan
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ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur, agar mudah dipahami, dan untuk

menghindari kesalah pahaman terhadap penulisan ini, konsep-konsep teoritis

perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.

Mengenai yang penulis maksud adalah pelaksanaan metode

bandongan pada pembelajaran kitab kuning, untuk mengetahui pelaksanaan

metode bandongan. Dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:

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.

8. Kyai/ustad tidak mengadakan evaluasi terhadap pemahaman santri

terhadap materi yang mereka pelajari.
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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 indikator-indikator di atas, maka untuk mengukur tinggi

rendahnya tingkat pelaksanaan metode halaqah pada pembelajaran kitab

kuning, maka penulis menggunakan 4 kategori, yakni:

1. 76 % - 100 % = optimal

2. 56 % - 75  % = cukup optimal

3. 40 % - 55  % = kurang optimal

4. 0  % - 39  % = tidak optimal35

35 Anas Sudjiono, Prosedur Evaluasi Pendidikan, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
2005, Cet. 5, hlm. 25.


