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ABSTRAK 

 

Hermawan. 2019. Penerapan Metode Bandongan Dalam 

Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Erwin Yudi Prahara, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Metode Bandongan, Kitab Kuning, Pondok 

Pesantren. 

 

Metode bandongan merupakan salah satu metode 

pengajaran kitab kuning di pondok pesantren (ponpes), yaitu 

seorang kyai membacakan kitab kuning, lalu 

menerjemahkan dan menjelaskannya, sedangkan santri 

memaknai isi kitab yang dibacakan kyai pada kitab mereka 

masing-masing. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran kitab kuning bahwa santri kurang semangat 

mengikuti pembelajaran disebabkan padatnya jadwal 

sekolah sehingga pada waktu pembelajaran berlangsung 

santri memilih tidur dari pada mendengarkan penjelasan dari 

kiyai, santri yang membawa kitab kuning tetapi tidak 

membawa pensil, mereka memilih bergantian pensil dengan 

temannya, terkadang tak sedikit pula terlihat beberapa santri 

yang datang mengikuti pembelajaran kitab kuning tetapi 

memilih berada diteras masjid. Salah satu pondok pesantren 

yang masih mempertahankan metode bandongan ini adalah 

pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman Ponorogo 

dimana penelitian ini dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan  untuk (1) Untuk 

mendeskripsikan penerapan metode bandongan pada 

pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah
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Mangunsuman Ponorogo, (2) Untuk mendeskripsikan 

dampak dari penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning terhadap kedisiplinan santri di 

Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Ponorogo. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di 

pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman Ponorogo. 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 

melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) 

pembelajaran kitab kuning melalui metode bandongan yang 

diawali seorang santri menunggu kedatangan seorang kiyai 

yang membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan diikuti oleh para santri dengan 

jawaban salam. Lalu seorang kiyai terlebih dahulu 

memberikah tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, para 

ulama, para pengarang kitab dan guru-guru, sebelum kiyai 

memulai pembelajaran beliau mengutib pembelajaran 

kemarin supaya bersambung dengan pembelajaran yang 

akan dikaji sambil menerjemahkan arti perkata, santri 

memaknai kitab mereka masing-masing dan kiyai 

menjelaskan maksud dari isi kitab tersebut. (2) Dampak 

yang dihadapi dalam pembelajaran kitab kuning adalah 

kurangnya kedisiplinan santri yang dipengaruhi beberapa 

santri yang tidak membawa kitab kuning dengan alasan 

belum membeli kitab. Lalu terlihat beberapa santri yang 

datang terlambat mengikuti pembelajaran kitab kuning hal 

tersebut menyebabkan santri ketinggalan materi 

pembelajaran dan kurangnya semangat santri dalam 

mengikuti proses pembelajaran berlangsung yakni ada santri 

yang sering ngobrol dengan santri lainnya.



 

vi 
 

 

 





 

vi 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 



 

vii 
 

PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

 

Nama   : Hermawan 

NIM   : 210315027 

Fakultas   : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Program Studi  : PAI 

Judul Skripsi/Thesis  : Penerapan Metode Bandongan 

Pada Pembelajaran Kitab Kuning 

Di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Ponorogo Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2019 

 

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis yang telah 

diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. 

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut 

dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo 

yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id 

adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. 

 

 

    Ponorogo, 10 Mei 2019 

 

 

 

 

    HERMAWAN 

 





 

vii 
 

 





 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dibutuhkan untuk pembentukan anak manusia demi 

menunjang perannya di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu pendidikan merupakan proses budaya yang 

mengangkat harkat dan martabat manusia sepanjang 

hayat. Dengan demikian pendidikan memegang peranan 

yang menentukan eksistensi dan perkembangan 

manusia.
1
 Dalam pendidikan terdapat metode 

pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah 

proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran ialah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 

                                                           
1
 Nur Cholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: 

Paramadina, 2000), 426.  
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dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Di 

dalam pembelajaran terjadilah suatu interaksi antara 

seorang guru dengan siswa melalui metode tersebut. 

Metode belajar-mengajar mencakup perencanaan dan 

segala upaya yang biasa ditempuh dalam rangka 

pencapaian tujuan belajar-mengajar secara efektif dan 

efisien.
2
 

Pondok pesantren adalah sebuah bentuk lembaga 

pendidikan yang eksistensinya cukup lama di Negara 

Indonesia dan terbukti memiliki kontribusi besar dalam 

berbagai aspek kehidupan bangsa mulai dari masa 

Kerajaan hingga perlawanan terhadap penjajahan. 

“Pada masa kemerdekaan pondok pesantren 

menunjukkan peran besar sebagai lembaga pendidikan 

yang mampu menghadirkan alternative baru dari sistem 

                                                           
2
 Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Idea Press, 2010), 20.   
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pembelajaran modern”.
3
 Dalam pondok pesantren 

penggunaan metode pembelajaran memiliki cara 

tersendiri yakni berbeda dengan metode pembelajaran 

pada lembaga formal pada umumnya. 

Penggunaan metode dan sistem pendidikan  yang 

berbeda itulah pesantren menjalankan transformasi ilmu 

pengetahuan kepada para penuntut ilmu yang 

ada.”Kondisi perlawanan terhadap penjajahan Belanda 

dan sistem pendidikan Belanda kata kunci untuk 

memahami keberadaan pondok pesantren yang hingga 

sampai sekarang memegang sistem salaf (kuno).
4
 

Sebagai salah satu pesantren salafiyah yang ada di 

Ponorogo, Pondok Pesantren Al-Barokah mewajibkan 

santriwan dan santriwati untuk mempelajari kitab 

kuning yang menjadi ciri khas dari pesantren salafiyah. 

                                                           
3
 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban : Jejak 

Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 2001), 320 
4
 Ibid.,320.   
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Salah satu tradisi agung di Indonesia adalah tradisi 

pengajaran agama Islam seperti yang muncul di 

pesantern Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar 

Jawa serta semenanjung Malaya. Alasan pokok 

munculnya pesantren ini adalah untuk mentrasmisikan 

Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam 

kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. 

Kitab-kitab ini dikenal di Indonesia sebagai kitab 

kuning.
5
 

Kitab kuning yang dijadikan sumber belajar di 

pesantren dan lembaga pendidikan tradisional  

semacamnya, yakni karya tulis arab yang disusun oleh 

para sarjana muslim abad pertengahan Islam. Sebutan 

“kuning” ini karena kertas yang digunakan berwarna 

kuning, mungkin karena lapuk ditelan masa. Oleh 

karena itu kitab kuning juga disebut kitab kuno. Istilah 

                                                           
5
 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat 

(Bandung: Mizan, 1999), 17.  
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kitab kuning ini selanjutnya menjadi nama jenis 

literatur tersebut dan menjadi karakteristik fisik.
6
 

Kemudian dalam pembelajaran kitab kuning memiliki 

penerapan metode yang berbeda dengan sekolah pada 

umumnya, pada pondok pesantren biasanya 

menggunakan metode bandongan untuk proses 

pembelajaran kitab kuning. 

Metode bandongan atau seringkali juga disebut 

weton. Dalam sistem ini sekelompok murid (antara 5 

sampai 500) mendengarkan seorang guru yang 

membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali 

mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab.
7
 

Seorang murid memperhatikan bukunya sendiri-sendiri 

dan membuat catatan-catatan tentang kata-kata yang 

sulit. 

                                                           
6
 Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 

Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT 

Grafindo, 2001), 170-171.  
7
 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang 

Pandangan Hidup Kyai  (Jakarta: LP3ES, 1994), 28  
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Metode bandongan adalah kyai membaca, 

menerangkan, kalimat demi kalimat kitab yang 

dipelajarinya, santri secara cermat mengikuti penjelasan 

yang diberikan oleh kyai dengan memberikan catatan-

catatan tertentu pada kitabnya masing-masing dengan 

kode-kode tertentu. Kitabnya disebut kitab jenggot 

karena banyaknya catatan yang menyerupai jenggot 

seorang kyai.
8
 Dengan metode pengajaran bandongan 

ini lama belajar santri tidak tergantung lamanya tahun 

belajar tetapi berpatokan kepada waktu kapan murid 

tersebut menamatkan kitabnya yang telah ditetapkan. 

Dalam prakteknya selalu berorientasi pada 

penyampaian materi tanpa dengan tujuan yang tegas. 

Dalam metode ini santri bebas mengikuti pelajaran 

karena tidak diabsen. Kyai sendiri mungkin tidak 

mengetahui santri-santri yang tidak mengikuti pelajaran 

                                                           
8
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan  Metodologi Pendidikan  

Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 154.  
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terutama jika jumlah mereka puluhan atau ratusan 

orang.
9
 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dalam 

pembelajaran kitab kuning yang di Pondok Pesantren 

Al-Barokah diketahui bahwa ada beberapa santri yang 

tidak membawa kitab kuning maupun pensil dan ada 

juga santri yang membawa kitab kuning tetapi tidak 

membawa pensil untuk mengharakati kitab kuning, 

terkadang tak sedikit pula terlihat beberapa santri yang 

datang terlambat mengikuti pembelajaran kitab kuning. 

Terlihat juga ketika proses pembelajaran berlangsung 

ada santri yang lebih memilih untuk tidur atau ngobrol 

dengan santri lainnya dari pada memaknai kitab kuning 

atau mendengarkan penjelasan makna kitab kuning 

yang disampaikan kyai kepada santrinya. Berangkat 

                                                           
9
 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi 

Menuju Demokratisasi Institusi (Surabaya: Erlangga, 2008), 143. 
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dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik 

mengadakan peneltian dengan mengambil judul skripsi 

sebagai berikut : 

 “PENERAPAN METODE BANDONGAN PADA 

PEMBELAJARAN KITAB KUNING DI PONDOK 

PESANTREN AL-BAROKAH MANGUNSUMAN 

PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan dan 

terbatasnya waktu, dana, serta kemampuan penulis 

maka penelitian ini difokuskan pada penerapan metode 

bandongan pada pelajaran kitab kuning di Pondok 

Pesantren Al-Barokah di Kelurahan Mangunsuman 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas,maka dapat disimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode bandongan pada 

pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Ponorogo ? 

2. Bagaimana dampak dari penerapan metode 

bandongan pada pembelajaran kitab kuning terhadap 

kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan 

yang dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode 

bandongan pada pembelajaran kitab kuning di 
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Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari penerapan 

metode bandongan dalam pembelajaran kitab kuning 

terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

A. Manfaat teoritik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap penerapan metode 

bandongan yang digunakan di beberapa pondok 

pesantren berbasis salaf pada umumnya dan juga 

dapat menambah khazanah keilmuan terutama di 

bidang pendidikan agama Islam. 
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B. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan 

pengalaman langsung tentang cara penerapan 

metode bandongan dalam pembelajaran kitab 

kuning. 

2. Bagi pembaca 

  Dapat menambah pengetahuan dan 

pemikiran tentang cara pengajaran atau 

pengkajian kitab kuning dengan metode 

bandongan. 

3. Bagi santri 

Anak sebagai subyek penelitian 

diharapkan dapat memperoleh pengalaman 

langsung mengenai pembelajaran kitab kuning 
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secara aktif dan menyenangkan melalui 

metode bandongan, dan anak tertarik untuk 

mempelajari kitab kuning sehingga 

perkembangan pemahamannya dapat 

meningkat. 

4. Bagi pondok 

Penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi sumbangan serta masukan terhadap 

pondok pesantren dalam menerapkan metode 

bandongan untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman kitab kuning seorang santri. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian 

kualitatif ini terdiri dari enam bab yang berisi : 

      BAB I          : PENDAHULUAN. 



13 
 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksud 

untuk memudahkan dalam memaparkan 

data. 

BAB II       : TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI. 

Kajian teori pada bab ini meliputi: Telaah 

hasil penelitian terdahulu dan pengertian 

metode bandongan, Pelaksanaan metode 

bandongan, Kelebihan dan kekurangan 

metode bandongan, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan metode 

bandongan, Pengertian kitab kuning, 

Faktor penghambat dan pendukung 
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pembelajaran kitab kuning, Pengertian 

pondok pesantren, Tujuan dan fungsi 

pondok pesantren, Elemen-elemen pondok 

pesantren. 

BAB III    :   METODE PENELITIAN. 

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV    :   TEMUAN PENELITIAN. 

Pada bab ini membahas mengenai temuan 

penelitian, yang berisi tentang deskripsi 

data umum dan deskripsi data khusus.  
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BAB V      :  PEMBAHASAN. 

Pada bab ini membahas tentang analisis 

penerapan metode bandongan pada 

pelajaran kitab kuning di pondok 

pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Ponorogo dan dampak dari penerapan 

metode bandongan tersebut. 

BAB VI     : PENUTUP. 

Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dalam 

skripsi ini dan berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Siti Aisyah,
10

 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 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 

                                                           
10

 Siti Aisyah, Pelaksanaan Metode Bandongan dalam 

Pembelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib 

Bangkinang, (Riau: Kartika Press,  2009), 4.  
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dikategorikan kurang baik dengan persentase 48%. 

Adapun faktor penyebabnya antara lain : 

a. Guru kurang faham dengan metode 

bandongan. 

b. Guru berasal dari non keguruan. 

c. 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 fiqih dan penelitian yang penulis 

lakukan bersifat lebih umum yaitu pelaksanaan 

metode bandongan pada pembelajaran kitab 

kuning. 
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2. Musta’uddin,
11

 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 penelitian ini tergolong baik dengan 

persentase 76,66%, adapun kendala dalam 

pelaksanaan metode ini antara lain : 

                                                           
11

 Musta’uddin, Pelaksanaan Metode Sorogan dalam 

Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islamy 

Marpoyan Damai Pekanbaru, (Riau: Kartika Press, 2008), 4. 
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a. Alokasi waktu yang sedikit. 

b. Guru tidak faham dengan metode 

sorogan. 

c. Guru kesulitan mengontrol kelas 

karena fokus terhadap anak yang 

sedang menyorogkan (mengajukan) 

materi. 

d. 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 
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hubungan yang sangat erat karena untuk 

mengikuti metode bandongan seorang santri 

harus sudah mengikuti dan dianggap lulus pada 

pembelajaran kitab kuning dengan metode 

sorogan.  

3. Nur Cahyati,
12

 mahasiswi jurusan Kependidikan 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun 2012 dengan judul skripsi 

“Pembelajaran Kitab Kuning di Kelas I’dady 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta (Studi Komparasi Efektifitas 

Metode Bandongan dengan Metode Sorogan)”. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa metode 

sorogan lebih efektif diterapkan dalam 

                                                           
12

 Nur Cahyati, Pembelajaran Kitab Kuning di Kelas I’dady 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta (Studi Komparasi 

Efektifitas Metode Bandongan dengan Metode Sorogan, (Yogyakarta: 

Anggrek Press, 2012), 4. 
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pembelajaran kitab kuning di kelas I’dady Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dengan 

metode bandongan nilai rata-rata semester satu 

dan semester dua adalah 73,85% dan dengan 

metode sorogan nilai rata-rata santri adalah 

89,90%. Adapun persamaan dengan penelitian 

yang kami teliti adalah sama-sama meneliti 

tentang metode bandongan dan kitab kuning, 

perbedaannya pada penelitian ini membandingkan 

lebih efektif mana antara metode bandongan dan 

sorogan dalam pembelajaran kitab kuning 

kemudian untuk penelitian kami hanya fokus 

penerapan metode bandongan pada pembelajaran 

kitab kuning. 
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B. Kajian Teori 

1. Metode Bandongan 

a. Pengertian metode bandongan. 

Secara etimologi, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, bandongan diartikan dengan 

“Pengajaran dalam bentuk kelas (pada sekolah 

agama).  

Secara termonologi menurut 

Zamakhsyari Dhofier. 

Metode bandongan adalah sekelompok 

murid (antara 5 sampai 500) 

mendengarkan seorang guru yang 

membaca, menerjemahkan, menerangkan 

dan seringkali mengulas buku-buku 

Islam dalam bahasa Arab. Seorang murid 

memperhatikan bukunya sendiri dan 

membuat catatan-catatan (baik arti 

maupun keterangan) tentang kata-kata 

yang sulit.
13

 

 

                                                           
13

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan  Metodologi Pendidikan  

Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 153.   
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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 kyai 

tersebut.”
14

 

 

Jadi, metode bandongan adalah kyai 

membaca, menerjemahkan, menerangkan, 

kalimat demi kalimat kitab yang dipelajarinya, 

santri secara cermat mengikuti penjelasan yang 

diberikan oleh kyai dengan memberikan 

catatan-catatan tertentu pada kitabnya masing-

masing dengan kode-kode tertentu. Kitabnya 

disebut kitab jenggot karena banyaknya catatan 

yang menyerupai jenggot seorang kyai. 

Metode pengajaran yang demikian 

adalah metode bebas, sebab absensi santri 
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 Ibid.,154.   
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tidak ada, santri boleh datang boleh tidak dan 

tidak ada pula sistem kenaikan kelas, santri 

yang dapat menamatkan kitab dapat 

menyambung kitabnya yang lebih tinggi atau 

mempelajari kitab yang lain. Metode ini 

seolah-olah mendidik anak kreatif dan 

dinamis.
15

 Dengan metode pengajaran 

bandongan ini, lama belajar santri tidak 

tergantung lamanya tahun belajar tetapi 

berpatokan kepada waktu kapan murid tersebut 

menamatkan kitabnya yang telah ditetapkan.
16

 

Sementara itu santri-santri dengan 

memegang kitab yang sama, masing-masing 

melakukan pemberian harakat, pencatatan 

simbol-simbol kedudukan kata, arti-arti kata 

langsung dibawah kata yang dimaksud dan 
                                                           

15
 Ibid.,154.  

16
 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan  Tradisi  Esai-Esai 

Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2007), 71.  
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keterangan-keterangan lain yang dianggap 

penting dan dapat membantu teks.  

Posisi para santri pada pembelajaran 

dengan menggunakan metode ini dengan 

melingkari dan mengelilingi kyai atau ustadz 

sehingga membentuk halaqah (lingkaran). 

Dalam penerjemahannya kyai atau ustadz 

dapat menggunakan berbagai bahasa yang 

menjadi bahasa utama para santrinya, misalnya 

: ke dalam bahasa Jawa, Sunda atau bahasa 

Indonesia.
17

 

b. Syarat-Syarat Penggunaan Metode 

Bandongan. 

1) Metode ini cocok diberikan kepada anak 

yang baru belajar kitab. 
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 Departemen Agama R.I., Pola Pembelajaran di Pesantren, 

(Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), 157. 
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2) Murid yang diajarkan sekurang-kurangnya 

lima orang. 

3) Tenaga guru yang mengajar sedikit 

sedangakn yang diajarkan banyak. 

4) Bahan yang akan diajarkan terlalu banyak, 

sedangkan alokasi waktunya sedikit.
18

 

c. 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 

                                                           
18

  Ibid.,75.  
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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.
19

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan 

metode bandongan antara lain : 

1) Kyai/ustadz pada awal pertemuan 

membaca do’a dan sholawat kepada nabi 

Muhammad saw. 

2) Kyai/ustadz membaca, menterjemah dan 

menerangkan kitab yang dipelajari dengan 

mengunakan bahasa daerah (jawa). 

3) Kyai/ustadz dalam menterjemahkan kitab 

menggunakan metode harfiyah safahiyah 

yaitu menterjemahkan arti kata demi kata 
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 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan  Metodologi Pendidikan  

Islam, 154-155. 
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kemudian diberi i’rab (harakat atau 

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. 

8) Santri bebas memilih kitab yang akan 

dipelajarinya. 

9) Lama belajar santri tidak tergantung tahun 

pelajaran. 
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10) Adanya media kitab kuning.
20

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode 

Bandongan 

1) Kelebihan Metode Bandongan. 

a) Santri diminta terlebih dahulu 

mempelajari sendiri materi-materi yang 

akan diajarkan oleh gurunya, sehingga 

santri dapat menselarasikan 

pemahamannya dengan pemahaman 

gurunya tentang maksud dari teks yang 

ada dalam sebuah kitab. 

b) Metode ini mendidik santri belajar 

secara mandiri. Dengan demikian hasil 

pelajaran lebih tahan lama dan 

membekas dalam ingatan santri. 

                                                           
20

 M. Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama 

Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), 32. 
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Dengan pemahaman yang mendalam, 

mereka akan dapat dengan mudah 

mempratekkan dan mengamalkan 

pengetahuan yang mereka dapatkan di 

pondok pesantren dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c) Bahan dapat disampaikan sebanyak 

mungkin dalam jangka waktu yang 

tidak terlalu lama. 

2) Kekurangan Metode Bandongan. 

a) Penerapan metode ini dapat dikatakan 

tidak efektif, atau paling tidak belum 

seperti yang diharapkan karena proses 

pengajaran lebih bersifat monolog. 

b) Penggunaan metode ini sulit mengukur 

sejauh mana penguasaan bahan 

pelajaran yang telah diberikan itu oleh 
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anak didik (santri). Apabila dengan 

penggunaan metode ceramah dapat 

bersifat melantur tanpa arah dan tujuan 

yang jelas. 

c) Pada metode ceramah proses 

komunikasi banyak terpusat kepada 

guru/ustadh. Ini masih menganut 

pembelajaran lama yaitu teacher centre 

dalam proses pembelajaran, siswa 

banyak berperan sebagai pendengar. 

Sehingga proses pengajaran murid 

terlalu pasif. 

d) Santri yang mengikuti kegiatan ini ada 

yang kelihatannya kurang serius. 

e) Santri atau santriwati dapat melakukan 

kecurangan terhadap tugas yang 

diberikan terlalu banyak diberikan, 
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dapat mengalami banyak jenuhan atau 

kesukaran, dan hal ini dapat berakibat 

ketenangan batin seorang siswa dapat 

terganggu atau malas mengikuti 

pembelajaran.
21

 

e. Faktor pendukung dan penghambat 

penerapan metode bandongan. 

Untuk mendukung atau mengembangkan 

metode bandongan itu pada pondok pesantren 

Al-Barokah perlu diadakan suatu perpustakaan. 

Dengan adanya perpustakaan, maka semua 

orang memiliki kebebasan untuk tertarik dan 

mempelajari berbagai ilmu atau kitab. 

Perpustakaan merupakan fasilitas yang 

membantu untuk mengembangkan metode 

bandongan atau weton yang secara tradisional 

                                                           
21

 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), 51.  
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telah dimiliki oleh pondok pesantren. Di 

samping itu juga, kesadaran dan kemampuan 

individual sangat menentukan berhasil atau  

tidaknya seorang santri dalam pengajaran. Bagi 

santri yang rajin dan mempunyai kecerdasan 

yang tinggi tentunya dia akan cepat menguasai 

apa-apa yang dia pelajari. Faktor lain yang turut 

mendukung yaitu, mereka para santri percaya 

bahwa duduk persis di depan kyai saat 

mengikuti pengajian mendatangkan pahala.
22

 

Faktor-faktor penghambatnya dalam 

metode ini, seorang ustadz atau kyai seringkali 

tidak mengetahui berapa jumlah yang 

mengikuti pengajarannya karena tidak ada 

absensi, juga sulit memperkirakan antara santri 

yang faham dan yang tidak faham karena jarang 
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 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, 

(Surabaya: al–Ikhlas, 1993), 45-49. 
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terjadi proses tanya jawab, sementara juga tidak 

diadakan tindak evaluasi. Kelemahan dari 

metode bandongan ini adalah adanya 

ketergantungan para santri kepada para kyai 

sebagai “penguasa” kitab. Ini berakibat 

hilangnya dorongan terhadap tingkat kreatif dan 

sikap kritis dari para santri karena pengaliran 

ilmu dari kyai ke murid hanya berjalan 

sepihak.
23

 

Selain itu ada suatu faktor yang 

menghambat penerapan metode bandongan ini 

adalah faktor  tidak disiplin. Tidak disiplin 

merupakan salah satu kendala yang dihadapi 

pada penerapan metode bandongan pada saat 

pembelajaran kitab kuning, sebab dengan 

kedisiplinan tersebut dapat menjadikan proses 
                                                           

23
 Sudjoko Prasodjo, Profil Pesantren Laporan Hasil Penelitian 

Pesantren al–Falah dan Delapan Pesantren Lain di Bogor, (Jakarta: 

LP3ES, 1975), 139.  
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pembelajaran yang dilakukan tidak efektif dan 

efisien. Kaitannya dengan kedisiplinan ini 

dijelaskan bahwa kedisiplinan adalah suatu 

upaya yang dilakukan secara sadar dan 

bertanggung jawab pada diri seseorang untuk 

mengatur, mengendalikan dan mengontrol 

tingkah laku dan sikap hidupnya agar seluruh 

keberadaannya tidak merugikan orang lain dan 

dirinya sendiri.
24

 

 

2. Kitab Kuning 

a. Pengertian Kitab Kuning 

Dalam dunia pesantren asal-usul 

penyebutan kitab kuning belum diketahui secara 

pasti, namun para Kyai ketika akan mengawali 

mengkaji sebuah kitab terlebih dahulu biasanya 
                                                           

24
 Syaiful Bahri, Djamah, Pendidik dan Anak didki dalam 

Intelektual Edukatif¸(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 55. 
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menceritakan biografi pengarang kitab tersebut. 

Istilah kitab kuning sebenarnya diletakkan pada 

kitab-kitab warisan abad pertengahan Islam yang 

masih digunakan pesantren hingga sekarang. 

Sebutan “kuning” ini karena kertas yang 

digunakan berwarna kuning. Oleh karena itu kitab 

kuning juga disebut kitab kuno. Istilah kitab 

kuning ini selanjutnya menjadi  nama jenis 

literatur tersebut dan menjadi karakteristik fisik.
25

 

Dalam kitab kuning yang ditulis dalam 

bahasa Arab, biasanya kitab itu tidak dilengkapi 

dengan harakat. Oleh karena itu, maka kitab 

kuning ini pun dikenal dengan sebutan “kitab 

gundul”.
26

 Di kalangan pesantren sendiri, 
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 Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 

Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT 

Grafindo, 2001), 170-171.  
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 Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan 
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disamping istilah “kitab gundul” terdapat juga 

istilah “kitab klasik”, karena kitab yang ditulis 

merujuk pada karya-karya tradisional ulama 

berbahasa Arab yang gaya dan bentuknya berbeda 

dengan buku modern.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

dijelaskan bahwa, kitab kuning adalah sebuah 

kitab yang ditulis para Ulama Salaf dengan 

menggunakan bahasa arab, yang berisi tentang 

sebuah ilmu sebagai pengembangan atau 

penjelasan dari kitab suci al-Quran dan Hadits 

agar mudah dipelajari dan pahami oleh generasi 

sesudahnya. Adapun pengertian umum di 

kalangan pesantren adalah bahwa kitab kuning 

ditulis oleh Ulama’ kuno dengan menggunakan 

bahasa arab dan membahas tentang keilmuan-

keilmuan tertentu, seperti kitab Fatkhul Qorib 
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yang di dalamnya membahas tentang fiqih, kitab 

Fathul Izar membahas tentang lingkup 

pernikahan.  

Kitab-kitab klasik biasanya dikenal dengan 

istilah kuning yang terpengaruh oleh warna 

kertas. Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman 

dulu yang berisikan tentang ilmu keIslaman 

seperti: fiqih, hadist,tafsir maupun tentang akhlak. 

Ada dua esensinya seorang santri belajar kitab-

kitab tersebut, disamping mendalami isi kitab 

maka secara tidak langsung juga mempelajari 

bahasa arab sebagai bahasa kitab tersebut. Oleh 

karena itu seorang santri yang telah tamat 

belajarnya di pesantren cenderung memiliki 

pengetahuan bahasa Arab. Hal ini menjadi ciri 

seorang santri yang telah menyelesaikan studinya 

dipondok pesantren, yakni mampu memahami isi 
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kitab dan sekaligus juga mampu menerapkan 

bahasa kita tersebut menjadi bahasanya.
27

 

b. Faktor penghambat dan pendukung 

pembelajaran kitab kuning.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan metode pembelajaran kitab kuning 

antara lain: 

a) Tujuan. 

Setiap bidang studi mempunyai tujuan 

bahkan dalam setiap topik pembahasan 

tujuan pengajaran ditetapkan lebih rinci 

sehingga dapat dipilih metode mengajar 

bagaimanakah yang cocok dengan pokok 

pembahasan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 
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b) Karakteristik siswa. 

Perbedaan karakteristik siswa dipengaruhi 

oleh latar belakang kehidupan sosial 

ekonomi, budaya, tingkat kecerdasan dan 

watak yang berlainan antara siswa satu 

dengan yang lainnya, menjadi bahan 

pertimbangan guru dalam memilih metode 

apa yang terbaik digunakan dalam 

mengkomunikasikan pesan pengajaran 

kepada anak. 

c) Situasi dan kondisi. 

Faktor ini disamping adanya perbedaan 

karakteristik siswa, tujuan yang ingin 

dicapai, juga tingkat sekolah, geografis, 

sosio kultural, menjadi pertimbangan dalam 
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memilih metode yang digunakan 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 lebih berhasil memakai metode 

ceramah dibanding guru yang kurang 

mempunyai kemampuan bicaranya.  

Karena persediaan sarana dan prasarana 

berbeda antara satu pondok pesantren dengan 

pondok pesantren yang lain, maka perlu menjadi 

pertimbangan ustadh dalam memilih metode 

mengajarnya. Sekolah yang memiliki peralatan 

dan media yang lengkap seperti; gedung yang 

baik, sumber belajar yang memadai dan 



42 
 

memudahkan guru` dalam memilih metode yang 

bervariasi.
28

 

Dalam mencapai tujuan tersebut, ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu 

meliputi santri, kyai, sarana prasarana, materi, 

metode, motivasi, niat. 

1) Kyai  

Keberadaan kyai dalam pondok 

pesantren adalah sebagai berikut:  

a) Uswatul hasanah (suri tauladan yang 

baik) bagi santrinya. 

Dalam sebuah pesantren tingkah 

laku seorang kyai sangat mempengarui 

terhadap peserta didiknya, jika prilaku 

kyai tersebut baik maka santri tersebut 

akan mengikuti baik. Sebagai kyai harus 
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 M. Basyirudin Usman, Metode Pembelajaran Agama Islam, 
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bisa menempatkan dirinya sebagi sosok 

teladan yang baik. Karena kyailah 

sebagai penerus dari Rusulullah.  

Dalam al-Qur‟an surat al-Ahzab 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

ِ   َل ُك وِ  فِي  َل ُك ْد   َل اَل   َل َل ْد   ِ  َل ْد   َل َل َل ٌة   ُك ْد َل ٌة   ِهَّللا

جُك   َل اَل  َل  يَلرْد ِ رَل   َل  ْد َل ْد َل   ِهَّللا َل   َل َل َلرَل   اْد   َل ِ رًر   ِهَّللا
 

Artinya :  

“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” (Q.S. Al- 

Ahzab:21).
29

 

 

b)  Ikhlas dalam mengemban sebagai 

pengajar  

Dalam sebuah pesantren seorang 

kyai ketika mengajar harus mempunyai 
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 Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Jakarta: Depag  RI, 2007) ,  

420. 
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tujuan yang mulia, semata mata untuk 

mencari ridha Allah SWT. 

جَل اَل  ِ ي َل ِ   َلقْدصَلى ِ  ْد   َل جُك ٌة    ْد َل عَلى  َل  يَل  قَل وَل  يَل ْد

رْد َلِ   َل   تِهَّللابِعُك   قَل ْد ِ  َل ُك ُك ْد   َل   َل ْد   تِهَّللابِعُك  ,   ْد ُك  يَل ْد 

رًر    ُك ْد َل ُك اَل   َل ُك ْد   َلجْد

Artinya : 

“Dan datanglah dari ujung kota, 

seorang laki-laki dengan bergegas-gegas 

ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah 

utusan-utusan itu, ikutilah orang yang 

tiada minta balasan kepadamu; dan 

mereka adalah orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” (Q.S.Yasin: 20-21 

)
30

 

c) Pemegang amanat dalam menyampaikan 

ilmu. 

Kyai adalah orang yang telah 

dititipi ilmu oleh Allah SWT. 

sesunguhnya semua yang ada di muka 

bumi ini adalah sebagai titipan Allah 

SWT, diantaranya ilmu. Ilmu dititipkan 
                                                           

30
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kepada orang-orang tertentu yang telah 

dipilih Allah SWT sebagai amanah dan 

disuruh untuk menyampaikan kepada 

seluruh manusia yang ada di muka bumi 

ini. 

Dalam al-Qur‟an surat an-Nisa 

dijelaskan sebagai berikut: 

َل   ِاِهَّللا  رُك ُك ْد   ِهَّللا دُّ    َلاْد  يَل ْد ُك َل َل اَل اِ  تُكؤَل ِ  َل  ٰ   ِ َلى  اْد   َل ِ َل   َل ْد

تَلحْد ُك ُك    َلاْد     ِهَّللا ِا   َل ْد َل   َل َل ْد ُك ْد    ِاِهَّللا  ۚ    ِ  ْدعَل ْدوِ  

َل  َل   ِاِهَّللا  ۗ    ِ ِ  يَلِع ُك ُك ْد  اِِع ِهَّللا   ِهَّللا   َلِ  عًر   َل اَل   ِهَّللا

  َلِص رًر 

Artinya :  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. (Q.S. an-Nisaa: 58).
31
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2) Santri 

Santri adalah sebagai peserta didik. 

Dalam sebuah pesantren, santri atau peserta 

didik tidak lain bertujuan hanya untuk 

mencari ilmu. Supaya tujuan tersebut tercapai 

dengan mudah dan baik, maka harus 

mempunyai dasar yang kuat. Dijelaskan 

dalam kitab Alala, yaitu: 

تَل َل وُك   َل َل  بِ ْد َل       ِ ِهَّللا ِِ  ِهَّللا ِ    ِع ْد َل   َل ُكاْد ِ  َل  ِبَل َل اِ   َل ْد   َل    َل ْد ُك ْد

ِ رْد ٍص  ِ بَل  ٍص َل ُك ْد َل ٍص   ُك َل ِا َل وِ   َل اْد   َل ِ ْد َل ِد ُك ْد َل ِ  َل ُك ْد

  َل َل اِ 

Penjelasannya:  

(tidak akan berhasil seorang yang mencari 

ilmu kecuali mempunyai 6 perkara yaitu: 

limpat (mempunyai akal yang sempurna), 

lobo (senang dengan pelajaran), sobar (sabar 

dengan cobaan),ono sanguine (mempunyai 

bekal yang cukup), lan piwulange guru (ada 
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guru yang mengajar/membimbing), suwe 

mangsane (waktu yang  lama).
32

 

 

3) Niat 

Niat menjadi akar utama dalam 

melakukan segala sesuatu. Untuk mencapai 

tujuan yang hakiki maka harus dilandasi niat 

yang tulus terlebih dahulu. Orang melakukan 

suatu pekerjaan jika tidak dilandasi niat yang 

tulus maka tidak akan pernah mendapatkan 

nilai yang baik. 

4) Sarana Prasarana 

Pendidikan agama sebagai pendidikan 

lainnya juga membutuhkan sarana dan 

fasilitas. Bila di sekolah membutuhkan 

laboratorium maka pendidikan agama/di 

pesanteren juga harus mempunyainya. 
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 Imam Zarnuji, Ta’limul Al-Muta’alim, di terjemahkan oleh 

Ahmad Sunarto (Surabaya: Khalista, 2006), 57. 
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Namum laboratorium yang ada di pondok 

pesantren harus dilengkapi dengan sarana dan 

fasilitas yang membawa perserta didik untuk 

lebih menghayati agama, misalkan video 

yang bernafaskan keagamaan, musik dan 

nyanyian, syair, puisi keagamaan, dan lain 

sebagainya yang merangsang emosional 

keberagamaan peserta didik.
33

 

5)  Materi 

Materi dalam pesantren dominan 

menggunakan bahasa arab dan fiqh. 

Pengetahuan yang diutamakan dalam bahasa 

arab adalah ilmu alat seperti, nahwu dan 

shorof, sedangkan fiqh membahas tentang 

syariat-syariat yang behubungan dengan 

Alloh, dan hubungan dengan manusia. 

                                                           
33

 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 

2004), 40.  
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6) Motivasi 

Motivasi merupakan faktor spikis yang 

bersifat non intelektual. Peranan yang khas 

adalah dalam hal menumbuhkan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. 

Siswa yang mempunyai motivasi yang kuat, 

akan mempunyai banyak enegi belajar. Ibarat 

orang yang menghadiri suatu ceramah, tetapi 

tidak tertarik dengan materi yang 

diceramahkan, maka tika akan mencamkan, 

apalagi mencatat materi tersebut.
34

 

 

3. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

Pada awalnya, masyarakat Indonesia 

hanya mengenal pondok pesantren sebagai 

                                                           
34

 Sardiman, Interaksi Motivasi dan Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada,1986),  75.  
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lembaga pendidikan tradisional Islam. Pondok 

pesantren sendiri dicirikan sebagai lembaga 

pendidikan tradisional Islam, dimana para 

santrinya hanya mempelajari kitab kuning di 

bawah bimbingan kyai.  

Istilah pondok pesantren terdiri dari dua 

kata, pondok dan pesantren. kedua kata tersebut 

memiliki arti sendiri-sendiri. Ini berarti pondok 

adalah tempat menginap bagi para penuntut 

ilmu, khususnya para santri.  

Menurut M. Adib Abdurrahman.  

Istilah pesantren secara etimologis asalnya 

pe-santrian-an yang berarti tempat santri. 

Dalam arti ini berarti dimana santri tinggal 

ataupun menetap. Sementara itu pesantren 

dapat juga didefinisikan lebih luas lagi. 

Pesantren didefinisikan sebagai suatu 

tempat pendidikan dan pengajaran yang 

menekankan pelajaran agama Islam dan 
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didukung asrama sebagai tempat tinggal 

santri yang bersifat permanen.
35

 

 

 

Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier.  

Istilah pondok berasal dari pengertian 

asrama-asrama para santri yang disebut 

pondok atau tempat tinggal yang dibuat 

dari bambu atau barangkali berasal dari 

kata Arab fundug yang berarti hotel atau 

asrama. Pondok pesantren adalah lembaga 

pendidikan Islam yang di laksanakan 

dengan sistem asrama (pondok), dengan 

Kyai yang mengajarkan agama kepada 

para santri, dan Masjid sebagai pusat 

lembaganya pondok pesantren, yang 

cukup banyak jumlahnya, sebagian besar 

berada didaerah pedesaan dan mempunyai 

peranan besar dalam pembinaan umat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.
36

 

 

Secara historis, pesantren di Indonesia 

telah ada sejak sebelum era Walisongo. Tradisi 

yang berlaku saat itu pengajaran yang diberikan 

kepada santri hanyalah ilmu-ilmu agama, 
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 Proyek Pembinaan Bantuan Kepada Pondok Pesantren Dirjen 

BINBAGA Islam, Pedoman Penyelenggaraan Unit Ketrampilan 

Pondok Pesantren (Departeman Agama, 1983), 1.     



52 
 

walaupun Islam juga mengakui keberadaan ilmu 

pengetahuan umum, namun tradisi itu untuk 

sekedar mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan 

masih dijaga dan dilestarikan. Pesantren tetap 

mempertahankan berbagai tradisi masa lalu 

untuk sekedar memeberikan ilmu pengetahuan 

dibidang agama.  

Secara umum ciri khas pendidikan di 

pesantren ialah penekanan pada penanaman nila-

nilai keagamaan (Islam) kepada santri, seperti 

ukhuwah (persaudaraan), ta’awun (kepedulian 

sosial), ittihad (persatuan), keikhlasan, 

kemandirian, dan ketaatan kepada kiai. 

Sedangkan tujuan pokok pesantren ialah 

mencetak kader-kader dai penyebar Islam di 

tengah-tengah masyarakat dengan memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam 
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secara utuh. Terkait dengan kurikulum rata-rata 

pesantren memiliki kurikulum sendiri tanpa 

campur tangan pemerintah. Penjejangan 

dilakukan dengan cara memberikan kitab 

pegangan yang lebih tinggi dan luas 

penjabarannya dengan tema kitab yang sama 

setelah tamatnya kitab yang dipelajari pada 

jenjang sebelumnya.
37

  

b. Tujuan dan Fungsi Pondok Pesantren  

1) Tujuan Pondok Pesantren  

Setiap lembaga pendidikan tentunya 

memiliki tujuan yang ingin dicapai yang 

merupakan kunci dari alasan berdirinya 

lembaga pendidikan tersebut. Begitu juga 

dengan halnya keberadaan tujuan berdirinya 

pesantren.  
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Tujuan Pendidikan dalam pandangan 

Mastuhu sebagai berikut.  

Tujuan pendidikan merupakan bagian 

terpadu dari faktor-faktor pendidikan. 

Tujuan termasuk kunci keberhasilan 

pendidikan, di samping faktor-faktor 

lainnya yang terkait: pendidik, peserta 

didik, alat pendidikan, dan lingkungan 

pendidikan. Keberadaan empat faktor 

ini tidak ada artinya bila tidak 

diarahkan oleh suatu tujuan. Tak ayal 

lagi bahwa tujuan menempati posisi 

yang amat penting dalam proses 

pendidikan sehingga materi, metode, 

dan alat pengajaran selalu disesuaikan 

dengan tujuan. Tujuan yang tidak 

jelas akan mengaburkan seluruh aspek 

tersebut.
38

 

 

Sebagaimana yang diketahui, bahwa 

pondok pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan swasta yang didirikan oleh 

seorang kyai sebagai figur sentral yang 

berdaulat menetapkan tujuan pendidikan 
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 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu 

Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: 

INIS, 1994), 55-56.  
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pondoknya. Menurut Ahmad Barizi ”tujuan 

diselenggarakannya pendidikan pesantren 

secara umum adalah membimbing peserta 

didik (santri) untuk menjadi manusia yang 

memiliki kepribadian islami”,
39

 yang 

dengan ilmu agamanya mereka sanggup 

menjadi mubaligh untuk menyebarkan 

agama Islam dalam masyarakat sekitar 

melalui ilmu dan amalnya. 

Mujamil Qomar menjelaskan tujuan 

khusus pesantren adalah sebagai berikut:
40

 

a) Mendidik santri anggota masyarakat 

untuk menjadi seorang muslim yang 

bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan 
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 Ahmad Barizi, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: 

UIN-Malang Press, 2008), 283.  
40

 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi 

Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005), 7.  
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dan sehat lahir batin sebagai warga 

Negara yang berpancasila. 

b) Mendidik santri untuk menjadikan 

manusia muslim selaku kader-kader 

ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, 

tabah, tangguh, wiraswasta dalam 

mengamalkan sejarah Islam secara utuh 

dan dinamis. 

c) Mendidik santri untuk memperoleh 

kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang 

dapat membangun dirinya dan 

bertanggungjawab kepada pembangunan 

bangsa dan negara. 

d) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh 

pembangunan mikro (keluarga) dan 
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regional (pedesaan atau masyarakat 

lingkungannya). 

e) Mendidik santri agar menjadi tenaga-

tenaga yang cakap dalam berbagai sektor 

pembangunan, khususnya pembangunan 

mental-spiritual. 

f) Mendidik santri untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat lingkungan dalam rangka 

usaha pembangunan masyarakat bangsa.  

Sedangkan menurut M. Arifin bahwa 

tujuan didirikannnya pendidikan pesantren 

secara umum yaitu ”untuk membimbing 

anak didik agar menjadi manusia yang 

berkepribadian Islam yang sanggup dengan 

ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam 
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dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu 

dan amalnya” 

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah 

membentuk kepribadian muslim yang 

menguasai ajaran-ajaran Islam dan 

mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi 

agama, masyarakat dan negara.  

2) Fungsi Pondok Pesantren  

Menurut Ahmad Tafsir “pesantren 

dapat menyumbang penanaman iman, suatu 

yang diinginkan oleh tujuan pendidikan 

nasional”.
41

 Seiring dengan berjalannya 

waktu, pertumbuhan dan perkembangan 

lembaga pendidikan agama non-formal ini 

mengalami kenaikan yang signifikan dari 
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 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 203.  
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masa ke masa, dimana dalam suatu lembaga 

ini menyuguhkan kajian baik tradisional 

ataupun modern. Melihat dari kenyataan ini, 

tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 

pondok pesantren membawa dampak positif 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 

negara ini. Jadi kehadiran pondok pesantren 

yang dibawa para ulama kuno secara jelas 

dan nyata membantu pemerintah dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Di dalam pesantren sangat 

ditekankan nilai-nilai mengenai pendidikan 

akhlak dan adab yang akan membentuk 

karakter dan sikap serta perilaku santri yang 

sopan, santun, baik, sholeh dan beradab 

serta bermanfaat. Di tambah dengan adanya 

pengawasan penuh dari kyai serta pengurus-
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pengurus pesantren terhadap para santri 

yang membuat sikap dan perilaku semakin 

terbentuk dan bertambah kuat yang 

akhirnya menjadi karakter santri dan 

sebagai kebiasaan yang baik. Dimensi 

fungsional pondok pesantren tidak bisa 

dilepas dari hakekat dasarnya, bahwa 

pondok pesantren tumbuh berawal dari 

masyarakat sebagai lembaga informal desa 

dalam bentuk yang sangat sederhana. 

c. Karakteristik pondok pesantren 

1) Pondok 

Sebuah pesantren pada dasarnya 

merupakan sebuah asrama pendidikan 

Islam tradisonal dimana para santri 

tinggal dan belajar dibawah bimbingan 

seorang guru yang lebih dikenal dengan 
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sebutan “kyai”. Asrama tersebut berada 

dalam lingkungan Pesantren dimana 

kyai bertempat tinggal. Komplek 

Pesantren ini biasanya dikelilingi 

dengan tembok untuk mengawasi 

keluar dan masuknya para santri sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2) Masjid 

Masjid merupakan unsur yang 

tidak dapat dipisahkan dan dianggap 

sebagai tempat yang paling tepat untuk 

mendidik para santri, terutama praktek 

sholat lima waktu, khutbah, dan 

pengajaran kitab kuning maupun al-

Qur’an. Kedudukan masjid sebagai 

pusat pendidikan dalam tradisi 

pesantren merupakan manifestasi 
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universalisme dari sistem pendidikan 

islam tradisional. Dengam kata lain 

kesinambungan sistem pendidikan yang 

berpusat pada masjid Al-Qubba yang 

didirikan dekat madinah pada masa 

Nabi Muhammad SAW, tetap terpancar 

dari sistem pesantren. Sejak zaman 

Nabi, masjid telah dijadikan tempat 

pendidikan islam. Dimanapun kaum 

muslimin berada, mereka senantiasa 

menggunakan masjid sebagai tempat 

pertemuan pusat pendidikan dan 

cultural. 

3) Pengajaran Kitab Kuning 

Pada masa lalu, pengajaran Kitab 

Kuning karya ulama penganut faham 

syafi’iyyah, merupakan satu-satunya 
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pengajaran formal yang diberikan 

dalam lingkungan pesantren. Tujuannya 

untuk mempersiapkan kader-kader 

ulama. Keseluruhan kitab-kitab klasik 

yang diajarkan di pesantren dapat 

diklasifikasikan menjadi 8 kelompok , 

yaitu: a) Nahwu dan Shorof, b) Fiqih,c) 

Usul Fiqih, d) Hadits, e) Tafsir, f) 

Tauhid, g) Tasawuf dan etika, h) 

cabang-cabang lain sperti tarikh atau 

balaghah. Kitab-kitab tersebut meliputi 

teks yang sangat pendek sampai teks 

yang terdiri dari berjilid-jilid tebal 

mengenai hadits, tafsir, fiqih, ushul 

fiqih, tasawuf dan akhlak. 
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4) Santri 

Menurut pengertian yang dipakai 

dilingkungan pesantren, seorang alim 

hanya bisa dikatakan kyai bilamana 

memiliki pesantren dan santri yang 

tinggal didalamnya untuk memepelajari 

kitab-kitab klasik. Menurut tradisi 

pesantren, snatri dapat dibedakan 

menjadi dua macam,yaitu santri mukim 

dan santri kalong.Santri mukim adalah 

murid-murid yang berasal dari daerah 

yang jauh dan menetap pada kompleks 

pesantren. Sedangkan santri kalong 

adalah murid-murid yang berasal dari 

desa disekeliling pesantren, yang 

biasanya tidak menetap dalam 

pesantren untuk mengikuti pelajaran di 
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pesantren, mereka dari rumah masing-

masing  

5) Kyai 

Kyai atau pengasuh pondok 

merupakan elemen yang sangat esensial 

bagi suatu pesantren. Rata-ra ta 

pesantrren yang berkembang di jawa 

dan Madura sosok kyai begitu sangat 

berpengaruh, kharismatik dan 

berwibawa, sehingga sangat disegani 

oleh masyarakat dilingkungan 

pesantren. Karena itu, kyai pondok 

pesantren biasanya juga sekaligus 

sebagai penggagas dari pendiri dari 

pesantren yang bersangkutan. Oleh 

karenanya, sangat wajar jika dalam 
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pertumbuhannya, pesantren sangat 

bergantung pada peran
42

  

Dalam penjelasan lain juga 

dijelaskan tentang ciri-ciri pondok 

pesantren adalah: 

a. Adanya hubungan akrab antar 

santri dengan kyainya. 

b. Adanya kepatuhan santri kepada 

kyai. 

c. Hidup hemat dan sederhana benar-

benar diwujudkan dalam 

lingkungan Pesantren 

d. Kemandirian sangat terasa di 

pesantren 
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 M. Amin Hadedar, Masa Depan Pesantren ( Jakarta : IRD 
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e. Jiwa tolong-menolong dan suasana 

persaudaraan sangat mewarnai 

pergaulan di pesantren. 

f. Disiplin sangat dianjurkan 

g. Keprihatinan untuk mencapai 

tujuan mulia. Hal ini sebagai akibat 

kebiasaan puasa sunat, zikir, dan 

i’tikaf, shalat tahajud dan lain-lain 

h. Pemberian ijazah, yaitu 

pencantuman nama dalam satu 

daftar rantai pengalihan 

pengetahuan yang diberikan 

kepada santri-santri yang 

berprestasi. 

Ciri-ciri di atas menggambarkan 

pendidikan pesantren dalam bentuknya 

yang masih murni (tradisional). Adapun 
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penampilan pendidikan pesantren 

sekarang yang lebih beragam 

merupakan akibat dinamika 

dankemajuan zaman telah mendorong 

terjadinya perubahan terus-menerus, 

sehingga lembaga tersebut melakukan 

berbagai adopsi dan adaptasi 

sedemikian rupa. Tetapi pada masa 

sekarang ini, pondok pesantren kini 

mulai menampakan eksistensinya 

sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

mumpuni, yaitu didalamnya didirikan 

sekolah, baik formal maupun 

nonformal. Dengan adanya tranformasi, 

baik kultur, sistem dan nilai yang ada di 

pondok pesantren, maka kini pondok 

pesantren yang dikenal dengan 
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salafiyah (kuno) kini telah berubah 

menjadi khalafiyah (modern).
43
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Pesantren. (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 92.  



 

70 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

Metodologi penelitian merupakan elemen yang 

sangat penting untuk menjaga reliabilitas hasil 

peneltian.
44

 Dalam peneltian ini mengunakan 

pendekatan kualitatif yang jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan mengunakan prosedur statistika cara 

lain dari kualitatif.
45

 

Dalam penelitian ini digunakan metode dengan 

pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik 

alami sebagai sumber data langsung deskriptif, 

dalam hal ini proses lebih dipentingkan daripada 
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 Burhan Budin, Metodologi Penelitian Kulaitatif( Jakarta : Raja 
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45

 Anselm Straus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian 

Kualitatif( Surabaya: Bina Ilmu,2003). 
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hasil analisis. Dalam penelitian kualitatif cenderung 

dilakukan analisis induktif dan makna merupakan 

hal yang sangat esensial.Dalam hal ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu 

suatu diskriptif intensif dan analisis fenomena 

tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam studi 

kasus penelitian mencoba untuk mencermati individu 

atau sebuah unit secara mendalam.
46

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. Selain itu 

dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti 

dilapangan mutlak diperlukan karena peneliti bertindak 

sebagai aktor sekaligus pengumpul data.
47
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Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci, maka peneliti berusaha 

berinteraksi secara langsung dengan subyek 

penelitiannya secara alamiah dan tidak memaksa 

sekaligus pengumpulan data yang berkaitan dengan 

proses penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning, sedangkan instrument lain 

sebagai penunjang yaitu seluruh pengurus dan pengasuh 

pondok pesantren. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Pondok 

Pesantren Al-Barokah yang terletak di Mangunsuman 

Ponorogo. Pondok Pesantren ini merupakan salah satu 

lembaga non formal yang ada di Ponorogo yang berada 

di Jalan Kawung No. 84 Kelurahan Mangunsuman 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pengambilan 

lokasi ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui 



73 
 

pelaksanaan metode bandongan dalam pembelajaran 

kitab kuning pada Pondok Pesantren tersebut. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang penulis butuhkan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer adalah santri, 

pengurus dan penghasuh pondok pesantren, sedangkan 

sumber data sekunder adalah foto-foto yang berkaitan 

dengan penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik tersebut digunakan peneliti, karena 

fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, 

apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek 

peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung. 

1. Teknik Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara 
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tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk mengumpulkan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan berupa garis-garis 

besar yang akan ditanyakan. 

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan 

dijadikan informan adalah 

a. KH. Imam Suyono selaku Pengasuh 

Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

b. Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

c. Santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 
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2. Teknik Observasi 

Ada beberapa alasan mengapa tehnik 

observasi atau pengamatan digunakan dalam 

penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. kedua, pengamatan 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku 

dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. Dengan tehnik ini, peneliti 

mengamati aktifitas-aktifitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan 

perasaan pada waktu menjadi bagian  dari situasi 

tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis 

observasinya tidak tetap.  

Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi 

deskriptif (descriptive observations) secara luas, 

yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi 
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sosial dan apa yang tejadi disana. Kemudian, 

setelah perekaman dan analisis data pertama, 

peneliti meyempitkan pengumpulan datanya dan 

mulai melakukan observasi terfokus (focused 

observations). Dan akhirnya, setelah dilakukan 

lebih banyak lagi analisis dan observasi selektif 

(selective observations). Sekalipun demikian, 

peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif 

sampai akhir pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat 

dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara 

dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu 

di lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang 
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kerumah atau tempat tinggal barulah 

menyusun”catatan lapangan”.
48

  

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, “jantungnya adalah catatan lapangan”. 

Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan ini 

berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, 

tindakan dan pembicaraan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dan 

bagian deskriptif tersebut berisi beberapa hal, 

diantaranya adalah gambaran diri fisik, rekontruksi 

dialog, deskriptip latar fisik, catatan tentang 

peristiwa khusus, gambaran kegiatan dan perilaku 

pengamatan.
49

  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi langsung dengan mengamati keadaan 

                                                           
48

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif, 153-154 
49

 Ibid.,156. 
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santri dalam mengikuti pembelajaran kitab kuning, 

cara pengasuh dalam menerapkan metode 

bandongan dan memahamkan santri tentang isi 

materi pembelajaran kitab kuning melalui metode 

tersebut.  

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dari sumber data. Sumber ini terdiri dari 

dokumen dan rekaman. “rekaman” sebagai setiap 

tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan untuk 

individual atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa. 

Sedangkan”dokumen” digunakan untuk mengacu 

atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan 

secara khusus untuk tujuan tetentu, seperti surat-
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surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan 

sebagainya.
50

  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya 

dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkanya ke dalam unit-unit melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
51

 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

Emzier dalam bukunya Metodologi penelitian 

                                                           
50

 Ibid.,161. 
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan 

D, 244. 
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kualitatif disebutkan ada 3 macam kegiatan analisis 

data kualitatif yaitu:
52

 

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

mefokuskan pada hal-hal yang penting, 

mencari tema dan polanya serta membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memudahkan penulis 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
53

 

2. Display data adalah penyajian data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, miles 

dan huberman menyatakan: yang paling sering 

                                                           
52

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data,( Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada,2010),129.  
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digunakan untuk menjadikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang telah 

terjadi dan dapat merencanakan kerja 

selajutnya berdasarkan apa yang dipahami dari 

display data. 

3. Conclution/Verification yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penlitian mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi yang sebelumnya masih kurang jelas 

kemudian diteliti menjadi jelas dan diambil 

kesimpulannya.
54

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

                                                           
54
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perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan,trangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 

referensial, kajian kasus negative dan pengecekan 

anggota.
55

  

Dalam  penelitian ini, uji keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan keikutsertaan. 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrument itu sendiri. Keikutseraan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktusingkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneiti pada latar 

penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan 

peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan 
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 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175. 
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peningkatan derajat kepercayaan data 

dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang 

keikutsertaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Dapat menguji ketidakbenaran informasi 

yang diperkenalkan, baik yang berasal dari 

diri sendiri, maupun dari responden dan 

selain itu dapat membangun kepercayaan 

subyek. 

b. Dengan terjun kelokasi dalam waktu yang 

cukup panjang peneliti dapat mendeteksi 

dan memperhitungkan distorsi yang 

mungkin mengoori data, pertama-tama dan 

yang terpenting adalah distorsi pribadi. 

2. Pengamatan yang tekun. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 
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dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jika 

kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekuna pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan 

teori.
56

 

Dalam penelitian ini, dalam hal ini 

digunakan teknik triangulasi dengan pemanfaatan 

sumber dan penyidik. Teknik tringulasi dengan 
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sumber, berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang bebeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakanya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perseptif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang berpendidikan 
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menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. Teknik 

triangulasi dengan pendidik, artinya dengan 

jalan meman-faatkan peneliti atau pengamat 

lainya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data.  

4. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi. 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan 

maksud: 

a. Untuk membuat agar peneliti tetap 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. 
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b. Diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu 

kesempatan awal yang baik untuk mulai 

menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul 

dari pemikiran peneliti.
57

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 

(tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut meliputi : 

1. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

                                                           
57
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperanserta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
58
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskrisi Data Umum. 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Pondok pesantren Al-Barokah merupakan 

suatu lembaga yang didirikan oleh KH Imam 

Suyono. Lembaga ini berawal dari majelis ta’lim Al-

Barokah yang berdiri sejak tahun 1987. Pada saat itu 

ada 5 mahasiswa IAIN Sunan Ampel (sekarang IAIN 

Ponorogo) yang berdomisili di rumah KH Imam 

Suyono, diantaranya berasal dari Banyuwangi, 

Pacitan dan Sukorejo. Pada saat itu KH Imam 

Suyono berdakwah dari majelis satu ke majelis 

lainnya. Majelis tersebut antara lain: 

a. Majelis malam rabu (bapak-bapak) yang 
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dilaksanakan bergilir dari rumah satu ke rumah 

yang lain. 

b. Majelis malam sabtu (ibu-ibu) yang dilaksanakan 

di MI Ma’arif Mangunsuman. 

c. Majelis manakib sewelasan. Dari majelis ini lah 

majelis ta’lim Al-Barokah Manakib Syekh Qodir 

Al-Jailani malam sabtu legi berkembang hingga 

sekarang. 

d. Majelis puncak yang dilaksanakan setiap tanggal 

1 Muharram. 

Pada tahun 1990 ada jamaah yang 

mengusulkan lebih baik acara majelisnya pindah di 

ndalem KH Imam Suyono dan usulan tersebut 

diterima. Dari sinilah akhirnya muncul pengajian 

rutin sejenis Madrasah Diniyah yang dilaksanakan 

ba’da maghrib. Pengajian rutin itu diikuti oleh warga 

sekitar yang tidak bermukim di ndalem KH Imam 
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Suyono yang terdiri atas pemuda dan pemudi mulai 

SD hingga kuliah. Lama kelamaan pengajian rutin 

itu melemah dan akhirnya hilang dikarenakan 

pemuda dan pemudi tersebut setelah lulus 

pendidikan formal, kebanyakan dari mereka lebih 

memilih untuk bekerja di luar wilayah. 

Pada tahun 2009  ada sekitar 30 santri yang 

berdomisili di ndalem KH Imam Suyono. Mereka 

adalah santri dari Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Alasan mereka pindah adalah mengikuti 

anjuran dari Gus Khozin (menantu KH Imam 

Suyono) yang pada saat itu merupakan guru Bahasa 

Inggris di Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Tetapi setelah 2 bulan berdomisili di ndalem KH 

Imam Suyono, ada sebagian dari mereka yang 

kembali lagi ke Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo dengan alasan masih 
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betah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo.
59

 

2. Letak Geografis 

Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo terletak di Jalan Kawung No. 84 

Kelurahan Mangunsuman-Siman Ponorogo. Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo tidak dilewati jalan besar sehingga suasana 

belajarnya jauh dari keramaian dan nyaman. Letak 

pertokoan tidak jauh dari lokasi, sehingga 

mempermudah santri untuk mencukupi kebutuhan.
60

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi:  

Unggul dalam beriman, bertakwa, berbudi 

luhur, berbudaya lingkungan, berdasarkan 

Al-Qur’an, hadits dan ulama’ salaf. 
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b. Misi : 

1) Melaksanakan shalat jama’ah lima waktu. 

2) Membaca Surah Yasin setelah shalat 

jama’ah Shubuh dan Maghrib. 

3) Melaksanakan proses pembelajaran 

dengan baik. 

4) Mengemban amanah ulama’ salaf. 

5) Mengabdi kepada masyarakat. 

6) Mengamalkan amalan yang terkandung 

dalam kitab kuning.
61

 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana yang ada di Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo adalah 

kitab, papan tulis, meja, spidol, absen dan lain-lain 

yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar di 

pondok. Sedangkan prasarananya terdiri dari masjid, 
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gedung putri, gedung putra, kamar mandi, toilet, 

dapur umum, lapangan, tempat parkir, tempat 

jemuran.
62

 

5. Keadaan Ustadz dan Santri 

Kriteria ustadz dalam pondok pesantren 

tentunya adalah alumni pesantren. Hal ini 

dikarenakan alumni pesantren dinilai sudah 

memahami keadaan di pesantren dan memahami 

ilmu yang diajarkan di pesantren. Ustadz di pondok 

pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo ada 12 Ustadz. Ustadz tersebut semua 

merupakan alumni pondok pesantren ternama, yaitu: 

Lirboyo, Al-Hasan, Al-Islam Joresan, dan lain-lain. 

Santri yang berada di pondok pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo kebanyakan adalah 

mahasiswa IAIN Ponorogo yang datang dari 
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berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang 

berjumlah sekitar 200.
63

 

6. Kegiatan Pondok  

Kegiatan di pondok pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo  ada 2, yaitu formal 

dan non formal. Kegiatan formalnya adalah 

madrasah diniyah ibtidaiyah. Sedangkan kegiatan 

non formalnya adalah habsyi, manakib, pengabdian 

masyarakat, kursus dan pelatihan karya ilmiah, 

penyuluhan kesehatan, barzanji dan simaan Al-

Qur’an setiap minggu legi.
64
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penerapan metode bandongan di pondok 

pesantren Al-Barokah. 

Pondok pesantren Al-Barokah mangunsuman 

siman ponorogo merupakan suatu lembaga 

pendidikan yang menerapkan pendidikan salaf, 

yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren Al-

Barokah adalah manaqib yang dilaksanakan setiap 

malam sabtu legi, jamaah manaqib pada malam 

tersebut adalah kaum Ibu-ibu, sedangkan untuk 

Bapak-bapak dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

yaitu pada malam 11 bulan Muharram. Pondok 

pesantren Al-Barokah mempunyai ciri khas 

mengaji yang diterapkan pada santri yaitu metode 

bandongan. 

Adapun penerapan metode bandongan ini, 

tentunya terjadi pada saat proses pembelajaran 
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kitab kuning di dalam Masjid  pondok pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Ponorogo. Penerapan 

metode bandongan yakni seorang ustadz atau kyai 

menjadi pusat dalam proses pembelajaran, beliau 

yang menentukan materi dan batasan-batasan yang 

akan diajar kemudian mengendalikan apa yang 

harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

serta menentukan semua hal lainnya yang berkaitan 

dengan pembelajaran. Sedangkan santri dalam 

proses pembelajaran ini hanya mengikuti arahan 

ustad atau kyai tersebut serta tidak dapat ikut serta 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan pengasuh pondok pesantren Al-

Barokah, beliau yang bernama bapak K.H Imam 

Suyono menjelaskan bahwa metode bandongan 

adalah : 
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Ngaji besama santri yang tidak dibeda-

bedakan atau dikelompok-kelompokan baik 

santri baru maupun santri lama, tetapi ngaji 

ini dilaksanakan bersama-sama oleh semua 

santri di pondok pesantren Al-Barokah yang 

tidak dipisahkan oleh kelas-kelas dan kyai 

memulai ngaji bandongan dengan 

menyampaikan makna kitab kuning, kyai 

hanya menyampaikan makna kitab saja 

sesudah itu tidak ada namanya tes tulis atau 

ulangan kemudian santri menulis maknanya 

pada kitabnya masing-masing.
65

 

Kemudian penulis juga melakukan 

wawancara mengenai penerapan metode 

bandongan dengan kepala madrasah diniyah 

pondok pesantren Al-Barokah Ustadz Khozinul 

Minan yaitu sebagai berikut : 

Proses pengajaran dimana seorang 

pengajarlah yang memegang kendali dalam 

proses pembelajaran. Seorang kyai 

menjelaskan isi kitab kuning  dengan cara 

menerjemahkan maknanya, menjelaskan 

maksud atau makna dari kalimat itu, 

memberikan dalilnya yang bersumber dari al-

Qur’an dan al-Sunnah serta memberikan 

contohnya dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan para santri yang memaknai 
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kitabnya dengan cara mengharakatkan atau 

memaknai dan menulis terjemahan kata-kata 

yang sulit.
66

 

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

santri putra pondok pesantren Al-Barokah yang 

bernama An Nurhuda metode bandongan adalah : 

Cara pengajaran kitab kuning yang dilakukan 

dengan dibacakan terlebih dahulu kemudian 

dijelaskan atau yang lebih dikenal dikalangan 

santri dengan sebutan murati (mengartikan) 

kemudian para santri memaknai kitab 

masing-masing setelah itu para santri 

mendengarkan penjelasan yang di sampaikan 

oleh kyai.
67

 

 

Hal ini juga selaras dengan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti dilokasi penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan metode bandongan 

dalam pembelajaran kitab kuning di pondok 

pesantren Al-Barokah, dimana terlihat seorang kyai 

membaca dan menerangkan kata demi kata, kalimat 
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demi kalimat dalam kitab kuning yang diajarkan 

serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-

hari supaya dapat lebih mudah santri memahami 

maksud dari isi kitab kuning tersebut dan tanpa 

melibatkan santri sedikitpun dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan para santri secara cermat 

mengikuti penjelasan dari seorang kyai dengan 

memberikan catatan-catatan tertentu pada buku-

buku yang mereka bawa atau dicatat dalam 

kitabnya masing-masing sehingga kitab tersebut 

banyak berisi catatan-catatan penting kaitannya 

dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang belum 

dipahami dalam kitab kuning itu sendiri. 

Para santri tidak bertanya jika kyai tidak 

memberikan peluang untuk bertanya, para santri 

juga tidak diberikan kesempatan untuk terlibat aktif 

dalam memahami dan mengevaluasi pemahaman 
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mereka saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung, para santri diharuskan memahami teks 

yang ada dalam kitab sesuai dengan yang dipahami 

oleh kyai yang mengajarkan.
68

 

Hasil observasi yang lain juga didapatkan 

bahwa dalam proses penerapan metode bandongan 

dalam pembelajaran kitab kuning ini, dimulai 

dengan seorang kyai memasuki masjid dengan 

mengucapkan salam dan diikuti oleh para santri 

dengan jawaban salam. Kemudian seorang kyai 

terlebih dahulu memberikah tawasul kepada Nabi 

Muhammad SAW, para ulama terdahulu, para 

pengarang kitab dan guru-guru terdahulu 

diharapkan ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat, 

setelah itu kyai memulai pembelajaran kitab 

kuningnya dengan pertanyaan kepada para santri 
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"sudah sampai di manakah pelajaran kita?". 

Pertanyaan ini menimbulkan dorongan bagi santri 

untuk memperhatikan kitab mereka dan memulai 

mereka berpikir untuk melihat catatan mereka pada 

pelajaran selanjutnya. Pertanyaan ini memberikan 

motivasi kepada santri untuk lebih fokus kembali 

kepada kitab mereka masing-masing. Selain itu 

juga, pertanyaan ini menjadi evaluasi bagi guru 

untuk mengetahui beberapa santri yang mencatat 

pelajaran pada pertemuan sebelumnya.
69

 

Berkaitan dengan penerapan metode 

bandongan dalam pembelajaran kitab kuning 

didapatkan dari hasil observasi bahwa, penerapan 

metode bandongan ini dilaksanakan di masjid. 

Masjid merupakan sebuah tempat yang memiliki 

keutamaan sendiri untuk mempelajari kitab kuning, 
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dimana para santri duduk berbaris seperti shaf 

shalat. Pembelajaran kitab kuning di masjid ini, 

ibaratnya seperti pengajian umum yang dilakukan 

oleh para ulama kepada seluruh hadirin yang hadir 

di suatu majelis, guna mendapatkan pahala dari 

Allah Ta'ala.  

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Ustadz Imam Nawawi : 

“Pembelajaran kitab kuning yang dilakukan 

di dalam masjid oleh para kyai merupakan 

tradisi yang baik dalam pondok pesantren 

sebab menghadiri majlis ilmu merupkan 

perintah Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. 

Bahkan diberikan beberapa keutamaan 

diantaranya: majlis ilmu merupakan bagian 

dari pada taman-taman surga yang dinaungi 

oleh para malaikat-Nya, diturunkan 

ketenangan dan kebahagian bagi siapa yang 

menghadiri majlis ilmu".
70

 

 

Proses penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di masjid ini, yang 
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sangat berperan aktif yakni kyai membaca kitab 

kuning kata demi kata sambil diterjemahkan 

langsung kata yang telah dibaca ke dalam bahasa 

Indonesia dan inti dari pada pembelajaran kitab 

kuning yang berbahasa arab adalah memberikan 

terjemahan kedalam bahasa Indonesia dan 

memberikan contoh dari makna kitab tersebut 

berdasarkan kehidupan sehari-hari hal tersebut 

dilakukan supaya santri lebih mudah memahami 

makna yang terkandung dalam kitab kuning 

tersebut. 

Hal tersebut sama dengan hasil wawancara 

dengan K.H Imam Suyono,beliau berkata: 

Kyai membaca kitab kuning kata demi kata 

sambil diterjemahkan dan memberikan 

contohnya dalam kehidupan sehari-hari, 

supaya memudahkan santri  memahami 

makna dari kitab kuning apabila ngaji tidak 

paham diumpamakan ilmu tidak ada 

wadahnya sebab ada yang berkata bahwa 

“paham adalah wadahnya ilmu”, yen ngilmu 
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ra diadahi parane ngandi ? yoo ilang ra 

paham barang ra enek adah e ilmune. 

Makanya paham itu penting, ngaji sebanyak-

banyaknya tapi tidak paham ibarat barang 

yang tidak ada gunanya.
71

 

 

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang 

diungkapkan oleh seorang santri yang bernama 

Saiful Ma’ruf : 

“Pembelajaran kitab kuning itu intinya adalah 

pada proses terjemahan. Karena kitab kuning 

isinya menggunakan bahasa arab dan 

sebagian besar kami para santri tidak 

memahami isi kitab kuning tersebut. 

Sehingga kami membutuhkan bimbingan dari 

seorang kyai untuk mengharakati kitab dan 

menjelaskan arti dari kata-kata yang ada di 

dalam kitab kuning tersebut dengan cara 

menerjemahkan perkata sambil memberikan 

contohnya agar mudah kami pahami”.
72

 

 

Kemudian peneliti juga melakukan 

wawancara dengan Koordinator dan Humas 

Pondok Pesantren Al-Barokah Imam Khoirin 
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tentang pelaksanaan pembelajaran kitab kuning 

metode bandongan, dia mengatakan bahwa: 

Ngaji yang biasanya dilakukan diwaktu pagi 

sesudah shalat shubuh dan sore sesudah 

shalat asar yang langsung di ajarkan oleh 

murabbi (guru, ustadz, pengasuh). Seorang 

santri mendengarkan, memaknai dan 

memahami apa yang dijelaskan oleh murabbi. 

Seorang murabbi tidak hanya memberikan 

pelajaran tetapi membimbing, memberi 

contoh perilaku yang nyata dalam kehidupan 

saat ini yang baik diharapkan  semua santri 

mampu mengikuti dalam kehidupan sehari-

hari.
73

 

 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa 

penerapan metode bandongan dipondok pesantren 

Al-Barokah dilaksanakan setiap pagi hari sesudah 

shalat shubuh dan sore hari sesudah shalat asar. 

Pembelajaran tersebut dilakukan bersama-sama 

bagi semua santri tidak terkecuali santri baru 

maupun santri lama, penerapan ngaji bandongan 

yakni kitab kuning dibacakan terlebih dahulu 
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harakat dan maknanya oleh kyai kemudian santri 

disuruh untuk memaknai kitab kuningnya masing-

masing. 

5. Dampak Penerapan Metode Bandongan di 

Pondok Pesantren Al-Barokah. 

Pada penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Al-

Barokah  tentu tidak lepas dari berbagai kendala 

yang dihadapi para kyai dalam proses penerapan 

metode bandongan dalam pembelajaran kitab 

kuning. Kendala yang dihadapi tersebut merupakan 

suatu hal yang wajar bahwa di mana ada 

kemudahan di situ ada kendala atau hambatan yang 

dihadapi oleh para kyai. 

Hal ini juga diungkapkan oleh pengasuh 

pondok pesantren Al-Barokah K.H Imam Suyono 

adalah sebagai berikut: 
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Dalam pembelajaran kitab kuning pada 

penerapan metode bandongan yaitu kyai 

lebih sering menjelaskan makna dalam kitab 

dengan memberikan contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga para kyai 

dalam pembelajaran mudah untuk 

melaksanakannya. Namun, di balik itu semua 

pasti ada kendala atau hambatan di dalamnya. 

Karena pembelajaran merupakan bagian dari 

perputaran dari kehidupan, di mana ada 

kemudahan di situ ada kesulitan atau kendala 

maupun hambatan.
74

 

 

Kendala ini dapat menjadikan proses 

penerapan metode bandongan dalam pembelajaran 

kitab kuning di pondok pesantren Al-Barokah tidak 

berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun 

kendala yang dihadapi bahwa ada beberapa santri 

yang tidak membawa kitab kuning maupun pensil 

dan ada juga santri yang membawa kitab kuning 

tetapi tidak membawa pensil untuk mengharakati 

kitab kuning tersebut, terkadang tak sedikit pula 

terlihat beberapa santri yang datang terlambat 
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mengikuti pembelajaran kitab kuning. Terlihat juga 

ketika proses pembelajaran berlangsung ada santri 

yang lebih memilih untuk tidur atau ngobrol 

dengan santri lainnya dari pada memaknai kitab 

kuning atau mendengarkan penjelasan makna kitab 

kuning yang disampaikan kyai kepada santrinya 

Beberapa kendala ini didapatkan dari hasil 

observasi peneliti di lokasi penelitian. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara 

yang peneliti lakukan dengan kepala madrasah 

diniyah pondok pesantren Al-Barokah Khozinul 

Minan mengatakan bahwa : 

 Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di pondok 

pesantren Al-Barokah seperti, kurangnya 

kedisiplinan santri misal materi yang 

diajarkan mengenai akhlak, santri justru 

membawa kitab kuning dengan materi hadist 

dan kurangnya semangat santri dalam 

mengikuti pembelajaran kitab kuning dengan 

metode bandongan karena waktu saya 
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mengajar terlihat santri yang memaknai kitab 

dengan santri yang tidur lebih banyak santri 

yang tidur.
75

 

 

Ketidakdisiplinan ini merupakan salah satu 

kendala yang dihadapi pada penerapan metode 

bandongan pada saat pembelajaran kitab kuning di 

pondok pesantren Al-Barokah, sebab dengan 

ketidakdisiplinan dapat menjadikan proses 

pembelajaran yang dilakukan tidak efektif dan 

efisien. Kedisiplinan adalah suatu upaya yang 

dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab pada 

diri seseorang untuk mengatur, mengendalikan dan 

mengontrol tingkah laku dan sikap hidupnya agar 

seluruh keberadaannya tidak merugikan orang lain 

dan dirinya sendiri. Jadi kedisiplinan ini merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran, 

agar mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. 
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Berikut hasil wawancara dengan Lurah santri 

putra yang bernama Aris Khoirudin, sebagai 

berikut: 

Tentang faktor ketidakdisiplinan merupakan 

salah satu kendala yang sangat pengaruh 

dalam proses pembelajaran kitab kuning, 

misalnya para santri tidak membawa kitab 

kuningnya sendiri sehingga mereka tidak 

dapat melihat kitabnya sendiri untuk 

mengikuti pembelajaran dari kyai. 

Sebagiannya juga ada yang tidak membawa 

pensil yang digunakan untuk 

mengharakatkan kitab kuning dan menulis 

catatan penting sehingga hal tersebut 

menyebabkan mereka ketinggalan materi 

yang diajarkan kyai.
76

 

 

Menurut hasil observasi peneliti sendiri 

didapatkan para santri yang tidak membawa kitab 

kuning dan pensil sebagai alat mengharakati kitab 

kuning mereka lebih memilih bergabung dengan 

temannya yang membawa kitab kuning. 

Ketidakdisiplinan sebagian santri ini memberikan 
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gangguan kepada teman yang lainnya. Selain itu 

juga, ada beberapa santri yang terlambat masuk ke 

dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran 

kitab kuning, sehingga mereka ketinggalan materi 

pembelajaran yang diajarkan kyai. 

Kemudian dalam kegiatan observasi 

menemukan ada beberapa santri yang kurang 

semangat dalam mengikuti pembelajaran kitab 

kuning. Salah satu bukti dari kurang semangatnya 

santri dalam mengikuti pembelajaran kitab kuning 

yakni ada sebagian santri sering mengantuk bahkan 

tertidur pada saat kegiatan pembelajaran kitab 

kuning sedang berlangsung. Hal ini terjadi karena 

pembelajaran kitab kuning dimulai pada pagi hari 

sehabis shalat shubuh karena mayoritas santrinya 

berasal dari kalangan mahasiswa pada malam hari 

banyak santri yang begadang untuk mengerjakan 
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tugas. Dan untuk pembelajaran sore harinya yakni 

sehabis shalat asar para santri telah merasa 

kelelahan sebab mulai pukul 07.00 para santri 

sudah mulai masuk kuliah bahkan ada beberapa 

santri pada pukul 16.30 baru pulang kuliah. Dengan 

aktivitas yang padat tersebut, sebagian dari santri 

yang memiliki jiwa semangat yang minim dalam 

menuntut ilmu, setiap pembelajaran kitab kuning 

akan cepat merasa bosen sebab dalam pembelajaran 

seorang kyai hanya menerjemahkan dan 

menjelaskan kitab kuning dan para santri hanya 

fokus mendengarkan penjelasan kyai dan 

memaknai kitab kuning sehingga santri cepat 

merasa ngantuk pada saat kegiatan pembelajaran 

kitab kuning sedang berlangsung sehingga santri 

lebih memilih tidur dari pada mendengarkan 



114 
 

penjelaskan kyai dan memaknai kitab kuningnya 

masing-masing.
77

 

Kemudian peneliti melakukan wawancara 

dengan ustadz Muhammad Ashif Fuadi beliau 

mengatakan: 

Bahwa dalam pembelajaran kitab kuning di 

pondok pesantren Al-Barokah memiliki 

kendala yang ada pada santri yaitu minimnya 

semangat para santri dalam pembelajaran 

kitab kuning dimana santri sering mengantuk 

dalam proses pembelajaran kitab kuning.
78

 

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

oleh salah seorang santri yang bernama Saiful 

Ma’rup (semangatnya minim) yang dilakukan 

dengannya wawancara, adalah sebagai berikut: 

Semangat saya dalam pembelajaran kitab 

kuning akan turun jika dalam pembelajaran 

tersebut kyai terlalu cepat dalam 

menerjemahkan makna dari kitab kuning 

sehingga ada beberapa materi yang sulit 
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untuk saya pahami meski ada pengulangan 

terjemahan dari seorang kyai.
79

 

 

Berkaitan dengan minimnya semangat santri 

dalam pembelajaran kitab kuning di pondok 

pesantren Al-Barokah disebabkan ada sebagian 

santri yang baru pertama kali masuk lembaga 

pondok pesantren sehingga santri tersebut harus 

belajar dahulu tentang tata cara penulisan makna 

pada kitab kuning dan masih banyaknya kata-kata 

asing dalam kitab kuning yang susah untuk 

dipahami sehingga kejadian tersebut menyebabkan 

santri cepat merasa bosen dan malas ketika 

mengikuti pembelajaran kitab kuning.  

Dalam pembelajaran kitab kuning dengan 

menggunakan metode bandongan pasti memiliki 

dampak positif bagi santri yaitu santri dapat 

menyaksikan secara langsung proses penyampaian 
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materi tentang agama Islam seorang kyai, sehingga 

mereka dapat mengambil langsung adab-adab 

dalam penyampaian ilmu. Dengan itu para santri 

bisa mengambil ilmu akhlak, adab dan dijadikan 

sebagai pedoman hidup dalam kehidupan mereka 

sehari-hari.  

Hal ini senada dengan dengan hasil 

wawancara dengan dengan seorang ustadz yang 

bernama Khozinul Minan sebagai pengajar kitab 

kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah sebagai 

berikut: 

Dalam penerapan metode bandongan pada 

pembelajaran kitab kuning di Pondok ini 

bukan hanya mengajar cara membaca 

,menerjemahkan, dan memahami kitab 

kuning tapi juga memberikan ilmu secara 

langsung berupa akhlak dan adab 

penyampaian ilmu, contohnya bagaimana 

seorang kyai memperlihatkan adab-adab 

dalam mengajarkan ilmu kepada para santri, 

sehingga para santri mengambil faidah-faidah 
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adab dan akhlak seorang kyai dalam 

pembelajaran tersebut.
80

 

 

Selain itu juga, para santri dapat mengetahui 

cara membaca kitab kuning yang benar dan mereka 

dapat memahami maknanya baik secara per kata 

maupun per kalimat serta diharapkan dapat 

menjelaskan maksud dari isi kitab kuning tersebut. 

Dengan melihat dan mendengarkan seorang kyai 

dalam penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning baik yang dilakukan di 

dalam masjid maupun di dalam kelas, para santri 

bisa mengetahui dan mengikuti bacaannya kyai 

baik dari harakatnya maupun terjemahannya. 

Karena mereka telah mendhabit harakat kitab 

mereka dan mencatat catatan penting di dalam 

buku mereka. Ini semua  nantinya akan dibaca di 
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saat waktu mereka diberikan kesempatan oleh kyai 

untuk membaca kembali kitab kuning mereka. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara 

dengan seorang santri yang bernama Fajar Ari 

Pratama yaitu : 

Penyampaian ilmu dengan menerapkan 

metode bandongan ini saya bisa menyaksikan 

secara langsung bagaimana adab dan tata cara 

penyampaian ilmu yang baik dengan benar, 

juga sangat membantu saya dalam memahami 

isi kitab kuning tersebut sebab kyai dalam 

mengharakati kitab kuning dan menjelaskan 

maknanya dilakukan dengan diulang-ulang 

sehingga saya dapat mengharakati kitab 

kuning dan menulis catatan penting yang 

berkaitan dengan materi di dalam buku 

catatan.
81

 

 

Dari hasil wawancara di atas, bahwa 

penerapan metode bandongan dalam pembelajaran 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah itu 

memberikan dampak positif yang bagus untuk para 

santri, sehingga mereka bisa mengambil faidah-
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faidah dari perilaku para kyai yang sedang 

mengajar dan menyampaikan ilmu-ilmu agama 

yang menjadi pedoman hidup para santri dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Pembelajaran kitab kuning di pondok 

pesantren Al-Barokah dilakukan di pagi hari 

sesudah shalat shubuh dan sore hari sesudah shalat 

asar memiliki tujuan sendiri bahwa pada pagi hari 

kebanyakan santri waktunya longgar dan oleh 

kebanyakan santri waktu tersebut dimanfaatkan 

untuk tidur, untuk mengurangi perilaku santri yang 

kebanyakan tidur sehabis shalat shubuh maka 

dilakukannya pembelajaran kitab kuning kuning 

yang bertempat di dalam masjid pondok pesantren 

Al-Barokah.  

Kemudian untuk sore hari kebanyakan santri 

sehabis shalat asar hanya pergi ke warung makan 
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untuk membeli makanan dan kembali ke pondok 

ketika waktu jamaah shalat maghrib, untuk 

mencegah perilaku santri tersebut maka di lakukan 

pembelajaran kitab kuning sehabis shalat asar. Hal 

tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti 

kepada santri putra Muhammad Irfan, mengatakan : 

Untuk mencegah para santri supaya tidak 

tidur sesudah shalat shubuh karena tidur 

sesudah shalat shubuh dapat menyebabkan 

ditutupnya pintu rejeki dan untuk mencegah 

santri supaya tidak keluar pondok sehabis 

shalat asar.
82

 

 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa 

pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Al-

Barokah dilakukan dipagi hari supaya santri tidak 

tidur sehabis shalat shubuh yang dapat 

menyebabkan tertutupnya pintu rejeki dan waktu 

tersebut merupakan waktu yang bagus untuk 

belajar sebab badan dan pikiran seseorang belum 
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banyak memikirkan sesuatu sehingga jika 

digunakan untuk proses pembelajaran maka dapat 

mempermudah bagi santri dalam memahami materi 

yang diajarkan oleh kiyai. Untuk pembelajaran 

yang dilakukan di sore hari untuk mencegah 

sebagian santri yang sehabis shalat asar pergi 

keluar dari pondok pesantren Al-Barokah untuk 

pergi ke warung untuk membeli makanan atau 

minuman, padahal di pondok sudah disediakan 

tetapi kebanyakan santri lebih memilih beli di luar 

pondok maka untuk mencegah perilaku santri 

tersebut diakukannya pembelajaran pembelajaran 

kitab kuning sehabis shalat asar. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran 

Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kajian 

teori tentang bahwa metode bandongan merupakan 

salah satu metode yang banyak dikenal dalam 

pembelajaran kitab kuning di dunia pondok pesantren. 

Sistem pengajarannya seorang kyai membaca, 

menerjemahkan, menerangkan, kalimat demi kalimat 

kitab yang dipelajarinya, santri secara cermat mengikuti 

penjelasan yang diberikan oleh kyai dengan 

memberikan catatan-catatan tertentu pada kitabnya 

masing-masing dengan kode-kode tertentu.
83

 Metode 

bandongan menurut Zamakhsyari Dhofier, 
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“sekelompok murid (antara 5 sampai 500) 

mendengarkan seorang guru yang membaca, 

menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas 

buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Seorang murid 

memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-

catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata 

yang sulit”.
84

  

Dari teori diatas jika dikaitkan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber 

bernama K.H Imam Suyono beliau berkata : 

Ngaji besama santri yang tidak dibeda-

bedakan atau dikelompok-kelompokan baik 

santri baru maupun santri lama, tetapi ngaji 

ini dilaksanakan bersama-sama oleh semua 

santri di pondok pesantren Al-Barokah yang 

tidak dipisahkan oleh kelas-kelas dan kyai 

memulai ngaji bandongan dengan 

menyampaikan makna kitab kuning, kyai 

hanya menyampaikan makna kitab saja 

sesudah itu tidak ada namanya tes tulis atau 

                                                           
84

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan  Metodologi Pendidikan  

Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 153.    



124 
 

ulangan kemudian santri menulis maknanya 

pada kitabnya masing-masing.
85

 

 

Dari kajian teori dan hasil wawancara di atas 

dapat dianalisis bahwa metode bandongan ini 

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Al-

Barokah,  Metode ini digunakan oleh kebanyakan 

pondok pesantren umumnya di Ponorogo salah satunya 

adalah Pondok Pesantren Al-Barokah. Pembelajaran 

tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh 

santri putra maupun santri putri dan dalam proses 

pembelajaran kitab kuning berlangsung kyai menjadi 

pusat kegiatan pembelajaran, beliau yang menentukan 

materi dan batasan-batasan yang akan diajar kemudian 

mengendalikan apa yang harus dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran serta menentukan semua aturan-

aturan yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan 
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santri dalam proses pembelajaran ini hanya mengikuti 

arahan kyai serta tidak dapat ikut serta secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Proses penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-

Barokah ini dilakukan dengan seorang kyai membaca 

kitab kuning, menerjemahkan sambil menjelaskan 

makna dari isi kitab kuning tersebut sedangkan santri 

secara cermat mengikuti penjelasan dari seorang kyai 

dengan memberikan catatan-catatan tertentu pada buku-

buku yang mereka bawa atau dicatat dalam kitabnya 

masing-masing sehingga kitab tersebut banyak berisi 

catatan-catatan penting kaitannya dengan kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang belum dipahami dalam kitab 

kuning itu sendiri. 

Dalam proses pembelajaran kitab kuning 

khususnya pada penerapn metode bandogan ini, perlu 
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adanya pembukaan atau pendahuluan dari seorang kyai 

dengan mengucapkan salam dan seorang kyai terlebih 

dahulu memberikah tawasul kepada Nabi Muhammad 

SAW, para ulama terdahulu, para pengarang kitab dan 

guru-guru terdahulu diharapkan ilmu yang diajarkan 

dapat bermanfaat. Kemudian kyai memberikan 

motivasi-motivasi kepada para santri supaya santri lebih 

semangat dalam mengikuti pembelajaran kitab kuning. 

Dengan pendahuluan ini, kita bisa mengetahui beberapa 

hal yang akan disampaikan dalam pembelajaran, materi 

yang akan disampaikan dan tujuan dari pembelajaran. 

Kemudian dengan pendahuluan kyai dapat sambil 

memerhatikan kesiapan para santri dalam mengikuti 

pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi dan 

keaadaan para santri untuk menerima pelajaran yang 

akan disampaikan pada proses pembelajaran kitab 

kuning berlangsung. Selain itu juga, kyai harus melihat 
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persiapan para santri berupa kitab kuning mereka dan 

alat-alat tulis untuk mengharakatkan kitabnya. Karena 

beberapa komponen inilah yang sangat mendukung 

proses penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning tersebut. Komponen itu 

adalah: kyai yang mengajar, santri yang diajar serta ada 

persiapan mereka berupa kitab kuning dan pensil 

sebagai alat tulis. 

Proses pembacaan kitab kuning yang dilakukan 

oleh seorang kyai merupakan permulaan dari kegiatan 

pembelajaran kitab kuning. Pembacaan kitab kuning ini 

merupakan proses penyampaian ilmu pengetahuan 

tentang tata cara pembacaan kitab kuning yang sesuai 

dengan kaidah bahasa arab yang dinamakan dengan 

ilmu nahwu dan saraf. Hal ini bisa dijadikan sebagai 

pedoman bagi santri untuk mengharatkan kitab kuning 

mereka. 
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Kegiatan ini merupakan suatu proses dimana 

seorang kyai menerjemahkan kitab kuning yang 

menggunakan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia 

kata demi kata maupun kalimat demi kalimat, sambil 

mengkaji kaidah-kaidah yang berhubungan kaidah 

nahwu dan saraf. Kaidah nahwu berguna untuk 

mengetahui baris akhir dari kata-kata tersebut. Adapun 

ilmu saraf berguna untuk mengetahui asal kata tersebut 

dan penggunaanya dalam kalimat. 

Pada proses ini merupakan suatu hal yang sangat 

penting juga bagi santri, dimana kitab dan pensil yang 

mereka bawa itu, tujuannya untuk mengharakatkan 

kitab dan hasilnya dijadikan sebagai pedoman dalam 

memahami kitab kuning mereka, agar tidak salah dalam 

membacanya. Selain itu juga, mereka para santri juga 

harus menulis catatan penting dari penejalasan kitab 

kuning tersebut yang telah dijelaskan oleh kyai mereka. 
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Kemudian kegiatan akhir dari pembelajaran kitab 

kuning adalah proses penyimpulan materi yang telah 

dijelaskan, hal ini dilakukan dengan seorang kyai 

sendiri menyampaikan kesimpulan materi yang telah 

dijelaskann sebelumnya, dan santri diminta untuk 

mencatat memahami kesimpulan tersebut.  

Peneliti melakukan wawancara dengan ustadz 

pondok pesantren Al-Barokah yang bernama Imam 

Nawawi, beliau mengatakan : 

Pembelajaran kitab kuning yang dilakukan di 

dalam masjid oleh para kyai merupakan tradisi 

yang baik dalam pondok pesantren sebab 

menghadiri majlis ilmu merupkan perintah Allah 

Ta'ala dan Nabi Muhammad. Bahkan diberikan 

beberapa keutamaan diantaranya: majlis ilmu 

merupakan bagian dari pada taman-taman surga 

yang dinaungi oleh para malaikat-Nya, diturunkan 

ketenangan dan kebahagian bagi siapa yang 

menghadiri majlis ilmu.
86

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis 

bahwa proses penerapan metode bandongan dalam 
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pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Al-

Barokah ini dilakukan di dalam masjid, hal ini sangat 

berjalan efektif dan efisien, Masjid merupakan sebuah 

tempat yang memiliki keutamaan sendiri untuk 

mempelajari kitab kuning, dimana para santri duduk 

berbentuk shaf barisan shalat di depan kyai. 

Pembelajaran kitab kuning di masjid ini, ibaratnya 

seperti pengajian umum yang dilakukan oleh para 

ulama kepada seluruh jamaah atau santri yang hadir di 

suatu majelis, guna mendapatkan pahala dari Allah 

Ta'ala. Proses penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di masjid ini, yang sangat 

berperan aktif adalah seorang kyai yang membaca kitab 

kuning kata demi kata sambil diterjemahkan langsung 

kata yang telah dibaca. Kyai menerapkan metode 

bandongan ini dengan cara penyampaian materi secara 

langsung tanpa ada proses tanya jawab di dalamnya. 
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Seorang kyai hanya membaca, menerjemahkan, 

menjelaskan makna-makna dari isi kitab kuning 

tersebut. Apabila ada beberapa santri yang ingin 

bertanya langsung kepada kyai, maka tanya jawabnya 

terjadi setelah proses pembelajaran kitab kuning selesai. 

Santri bisa langsung bertanya kepada kyai yang telah 

menjelaskan kitab kuning tersebut dan mendapatkan 

jawaban langsung dari kyainya 

Kemudian pembelajaran ini bertujuan agar para 

santri setelah menyelesaikan pendidikannya di pondok 

pesantren Al-Barokah, santri mampu menguasai dan 

memahami dengan baik dan benar isi kitab kuning, kosa 

kata, makna dan penafsirannya diharapkan santri 

memiliki kemampuan untuk mengamalkannya secara 

baik dalam kehidupan sehari-hari dan semoga santri 

tersebut dapat berbagi ilmu yang sudah didapatkan di 
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pondok pesantren kepada teman sebaya maupun kepada 

masyarakat. 

 

B. Dampak Penerapan Metode Bandongan dalam 

Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren 

Al-Barokah. 

Dalam menemukan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat proses pembelajaran dari penerapan 

metode bandongan dalam pembelajaran kitab kuning di 

pondok pesantren Al-Barokah peneliti telah 

memaparkan sebagai berikut: 

Untuk mendukung atau mengembangkan sistem 

bandongan pada pondok pesantren perlu diadakan suatu 

perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan, maka 

semua orang memiliki kebebasan untuk mempelajari 

berbagai ilmu atau kitab. Perpustakaan merupakan 

fasilitas yang dapat membantu mengembangkan metode 
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bandongan yang secara tradisional telah dimiliki oleh 

pesantren. Di samping itu, kesadaran dan kemampuan 

individual sangat menentukan berhasil atau tidaknya 

seorang santri dalam pembelajaran. Bagi santri yang 

rajin dan mempunyai kecerdasan yang tinggi tentunya 

ia akan cepat menguasai apa–apa yang dia pelajari. 

Faktor lain yang turut mendukung yaitu mereka percaya 

bahwa duduk persis di depan kyai saat mengikuti 

pembelajaran mendatangkan pahala.
87

 

Dari kajian teori diatas dapat dianalisis bahwa 

dengan diadakannya fasilitas perpustakaan di pondok 

pesantren Al-Barokah dapat membantu santri dalam 

kegiatan proses pemahaman makna kitab kuning, sebab 

ketika pembelajaran kitab kuning berlangsung santri 

hanya fokus mengharakati dan memaknai kitab saja 

tanpa adanya tanya jawab dengan kyai sehingga 
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menyebabkan jika ada makna kitab kuning yang belum 

paham maka santri harus mandiri memahami makna 

tersebut salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas 

perpustakaan pondok pesantren. 

Adapun faktor-faktor penghambatnya dalam 

metode ini, seorang kyai seringkali tidak mengetahui 

berapa jumlah santri yang mengikuti pengajaran kitab 

kuning karena tidak ada absensi, juga sulit mengenali di 

antara santri yang faham dan yang tidak faham makna 

kitab kuning karena jarang terjadi proses tanya jawab, 

juga tidak diadakan proses evaluasi. Kelemahan dari 

sistem bandongan sekarang ini adalah adanya 

ketergantungan para santri kepada para kyai ini 

berakibat hilangnya dorongan terhadap tingkat kreatif 

dan sikap kritis dari para santri.
88
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Dari kajian teori diatas dapat dianalisi bahwa 

karena tidak adanya absensi dalam proses pembelajaran 

kitab kuning di pondok pesantren Al-Barokah dapat 

menjadikan proses belajar tidak berjalan dengan efektif 

dan efisien karena santri tidak mempunya keterikatan 

aturan-aturan dalam proses pembelajaran mereka 

datang dapat sewaktu-waktu dan misalkan terlambat 

tidak ada teguran dari seorang kyai dan ada beberapa 

santri dalam proses pembelajaran tidak membawa kitab 

kuning maupun pensil dan ada juga santri yang 

membawa kitab kuning tetapi tidak membawa pensil 

untuk mengharakati kitab kuning ketika proses 

pembelajaran berlangsung santri lebih memilih untuk 

tidur atau ngobrol dengan santri lainnya dari pada 

memaknai kitab kuning atau mendengarkan penjelasan 

makna kitab kuning yang disampaikan kyai jika hal 

tersebut diketahui oleh kyai maka seorang kyai hanya 
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mengingatkan tanpa adanya tindakan yang tegas supaya 

santri tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

kepala madrasah diniyah pondok pesantren Al-Barokah 

Khozinul Minan mengatakan bahwa : 

 Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren 

Al-Barokah seperti, kurangnya kedisiplinan 

santri misal materi yang diajarkan mengenai 

akhlak, santri justru membawa kitab kuning 

dengan materi hadist dan kurangnya semangat 

santri dalam mengikuti pembelajaran kitab 

kuning dengan metode bandongan karena waktu 

saya mengajar terlihat santri yang memaknai 

kitab dengan santri yang tidur lebih banyak 

santri yang tidur.
89

 

 

. Kaitannya dengan kedisiplinan ini dijelaskan 

bahwa kedisiplinan adalah suatu upaya yang dilakukan 

secara sadar dan bertanggung jawab pada diri seseorang 

untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol 

tingkah laku dan sikap hidupnya agar seluruh 
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keberadaannya tidak merugikan orang lain dan dirinya 

sendiri.
90

 

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa 

ketidakdisiplinan ini merupakan salah satu kendala 

yang dihadapi pada penerapan metode bandongan pada 

saat pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Al-

Barokah, sebab dengan ketidakdisiplinan tersebut dapat 

menjadikan proses pembelajaran yang dilakukan tidak 

efektif dan efisien. Kendala tersebut didapatkan terlihat 

ada beberapa santri yang tidak membawa kitab kuning 

ketika proses pembelajaran kitab kuning sedang 

berlangsung, mereka hanya menghadiri pembelajaran 

kitab kuning tersebut tanpa ada aktivitas memaknai 

kitab kuning hal tersebut dapat menyebabkan 

ketinggalan dalam mengharakati dan memaknai kitab 

yang berpengaruh pada santri itu sendiri dalam 
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pemahaman makna kitab kuning. Mereka yang tidak 

membawa kitab kuning lebih memilih bergabung 

dengan temannya yang membawa kitab kuning, jika 

perbuatan buruk tersebut terus menerus dilakukan dapat 

mengganggu temannya dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam 

masalah ketidakdisiplinan yaitu ada beberapa siswa 

yang terlambat dalam menghadiri proses pembelajaran 

kitab kuning kegiatan tersebut apabila dilakukan secara 

terus menerus menyebabkan santri ketinggalan materi 

pembelajaran. 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah 

seorang santri yang bernama Saiful Ma’rup 

(semangatnya minim) yang dilakukan dengannya 

wawancara, adalah sebagai berikut: 

Semangat saya dalam pembelajaran kitab kuning 

akan turun jika dalam pembelajaran tersebut kyai 

terlalu cepat dalam menerjemahkan makna dari 

kitab kuning sehingga ada beberapa materi yang 
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sulit untuk saya pahami meski ada pengulangan 

terjemahan dari seorang kyai. 

 

Dari wawancara dengan santri putra diatas dapat 

dianalisi bahwa dalam proses pembelajran kitab kuning 

di pondok pesantren Al-Barokah kurang semangat 

santri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran terjadi 

karena padatnya kegiatan belajar mengajar  santri, 

sebab mulai pukul 04.30 pagi harus bangun untuk 

menunaikan shalat shubuh dan dilanjutkan ngaji pagi 

sampai pukul 06.30, kemudian pukul 07.00 para santri 

sudah mulai masuk kuliah bahkan ada beberapa santri 

pada pukul 16.30 baru pulang kuliah dan dilanjutkan 

ngaji sore sesudah shalat asar. Untuk malam harinya 

santri ngaji diniyah dari habis maghrib sampai pukul 

20.00 dan dilanjutkan belajar, kebanyakan santri 

mengerjakan tugas kuliah. Dengan aktivitas yang padat 

tersebut, sebagian dari santri yang memiliki semangat 

belajar rendah, ketika proses pembelajaran kitab kuning 
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berlangsung menyebabkan santri merasa capek dan 

lelah sehingga santri mudah merasa ngantuk. 

Dan dalam suatu kegiatan jika ada dampak negatif 

juga ada dampak positifnya, dampak positifnya dalam 

pembelajaran kitab kuning dengan metode bandongan 

di pondok pesantren Al-Barokah, seorang santri dapat 

menyaksikan secara langsung proses penyampaian 

materi tentang agama Islam seorang kyai, sehingga 

mereka dapat mengambil langsung adab-adab dalam 

penyampaian ilmu dan kyai dalam menyampaikan 

sering di tambahkan cerita dari seorang ulama atau wali 

Allah mengenai keutamaan dan karomah beliau supaya 

hal tersebut dapat menjadikan motivasi bagi seluruh 

santri pondok pesantren Al-Barokah untuk bersungguh-

sungguh dalam mempelajari dan memahami kitab 

kuning.. Dengan itu para santri bisa mengambil ilmu 

akhlak, adab dan perilaku baik beliau untuk dijadikan 
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sebagai panutan dalam melakukan sesuatu yakni dengan 

menjauhi perilaku buruk dan mengedepankan perilaku 

yang baik dengan menerapkan dalam kehidupan mereka 

sehari-hari.  

Kemudian santri dapat mengetahui cara membaca 

kitab kuning yang benar dan tepat, serta mereka dapat 

memahami maknanya baik per kata maupun per kalimat 

dan mereka dapat menjelaskan maksud dari isi kitab 

kuning tersebut. Karena mereka telah menulis harakat 

pada kitab kuning mereka dan mencatat catatan penting 

di dalam buku mereka. Ini semua  nantinya akan dibaca 

di saat waktu mereka diberikan kesempatan oleh kyai 

untuk membaca kembali kitab kuning mereka. Hal 

tersebut dapat menjadi landasan dasar jika suatu ketika 

santri ketika terjun di lingkungan masyarakat disuruh 

untuk mengajar al-Qur’an maupun kitab kuning, 

mereka sudah siap dengan kegiatan tersebut karena 
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sudah mempunyai landasan kitab kuning yang sudah 

dipelajari di pondok pesantren Al-Barokah. 

Di pondok pesantren Al-Barokah pembelajaran 

kitab kuning dengan metode bandongan dilakukan 

sesudah shalat shubuh dan shalat asar, hal tersebut 

dilakukan waktu tersebut sangat baik untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran sebab waktu pagi hari badan dan 

pikiran seorang santri belum banyak memikirkan 

sesuatu atau terpengaruh oleh pikiran orang lain 

sehingga jika digunakan untuk proses pembelajaran 

maka dapat mempermudah bagi santri dalam 

memahami materi yang diajarkan oleh kyai dan 

mencegah santri supaya tidak tidur sehabis shalat 

shubuh, apabila perbuatan tersebut sering dilakukan 

akan berdampak kurang baik bagi kesehatan, juga dapat 

menyebabkan tertutupnya pintu rejeki. Untuk 

pembelajaran yang dilakukan di sore hari untuk 
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mencegah sebagian santri yang sehabis shalat asar pergi 

keluar dari pondok pesantren Al-Barokah untuk pergi 

ke warung untuk membeli makanan atau minuman, 

padahal di pondok sudah disediakan tetapi kebanyakan 

santri lebih memilih beli di luar pondok maka untuk 

mencegah perilaku santri tersebut diakukannya 

pembelajaran pembelajaran kitab kuning sehabis shalat 

asar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data hasil penelitian dan 

pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren 

Al-Barokah yaitu pelajaran diawali dengan kyai 

memasuki masjid dengan mengucapkan salam 

dan memberikah tawasul kepada Nabi 

Muhammad SAW, para ulama, para pengarang 

kitab dan guru-guru, selanjutnya seorang kyai 

membaca kitab kuning sambil menerjemahkan 

kata per kata, santri memaknai kitabnya, 

kemudian kyai menjelaskan maksud dari isi kitab 
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kuning dan memberikan contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Dampak yang dihadapi pada penerapan metode 

bandongan dalam pembelajaran kitab kuning di 

pondok pesantren Al Barokah adalah kurangnya 

kedisiplinan santri, didapatkan para santri yang 

tidak membawa kitab kuning dan ada santri yang 

terlambat masuk ke dalam kelas untuk 

melaksanakan pembelajaran kitab kuning. 

Kemudian kurangnya semangat santri dalam 

pembelajaran kitab kuning karena ada sebagian 

santri sering tertidur pada saat kegiatan 

pembelajaran kitab kuning sedang berlangsung. 

Dampak positifnya santri dapat belajar langsung 

dengan kiyai dan mengambil faidah-faidah dari 

perilaku para kyai dalam menyampaikan ilmu-

ilmu agama dan ilmunya dapat dijadikan 
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pedoman hidup para santri dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Saran-saran 

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Saran kepada pondok pesantren 

Diharapkan kepada pengurus pondok pesantren Al-

Barokah agar memberikan absensi pada kegiatan 

pembelajaran kitab kuning supaya santri datang 

tepat waktu dan untuk pembelian kitab kuning yang 

akan dikaji dikoordinasi oleh pengurus pondok 

supaya seluruh santri bisa memiliki kitab kuning 

dan waktu pembelajaran berlangsung santri semua 

bisa membawa kitab mereka masing-masing.  

2. Saran kepada para ustadz. 

Diharapkan kepada para ustadz untuk lebih 

meningkatkan wawasannya dalam menguasai 
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metode bandongan dalam pembelajaran kitab 

kuning di pondok pesantren Al-Barokah yakni 

dengan meningkatkan kedisiplinan para santri 

dengan memastikan para santri sudah 

mempersiapkan semua perlengkapan belajar 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan 

ustadz memberi ketegasan kepada santri yang 

datang terlambat atau tidak membawa kitab 

dengan memberi hukuman supaya santri tidak 

mengulangi perbuatan tersebut. 

3. Saran kepada santri 

Diharapkan kepada para santri agar lebih rajin dan 

lebih tekun belajar serta taat kepada ustadz dalam 

pembelajaran kitab kuning sehingga terwujudnya 

manusia yang beriman dan bertaqwa, terampil dan 

memiliki akhlak yang baik. 
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4. Saran kepada peneliti 

Diharapkan kepada peneliti agar hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya, khususnya 

yang berhubungan dengan metode bandongan 

dalam pembelajaran kitab kuning di pondok 

pesantren Al-Barokah, serta bermanfaat bagi 

pengembangan straetegi pendidikan dan 

pembelajaran. 
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