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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kitab kuning merupakan kitab bertulisan Arab tanpa syakal/harakat 

yang berisi ilmu-ilmu agama Islam karya para ulama Timur Tengah pada abad 

pertengahan.
1
 Kitab kuning dipelajari untuk memudahkan orang Islam dalam 

memahami sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selain itu, 

juga bertujuan untuk mencetak calon-calon ulama yang menguasai bahasa 

Arab dan berbagai macam ilmu agama Islam secara menyeluruh (Tafaquh Fi 

ad-din).
2
 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan metode pembelajaran yang 

tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran 

merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Penyampaian materi 

dengan metode yang tepat menjadikan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 

secara maksimal, sedangkan metode pembelajaran yang tidak tepat akan 

                                                           
1
 Kitab kuning ditulis oleh para ulama yang memiliki ilmu yang tinggi dalam agama 

Islam dan moralitas yang luhur. Sumber utama ulama menulis kitab kuning adalah Al-Qur’an dan 

As-Sunnah yang melalui kemampuannya dapat menafsirkan serta menjelaskan kandungan ilmu di 

dalamnya. Oleh karena itu kitab kuning ditulis oleh orang yang memiliki ilmu agama dengan 

kualifikasi tinggi. Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam 

di Indonesia, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, cet ke-2, 2009), 63. Lihat Juga Husen 

Muhammad dalam Samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di 

Nusantara, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 115 
2
 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 68-69. Lihat juga Muhammad Rozali, Tradisi 

Keulamaan Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara, (Yogyakarta: LkiS, Cet Ke-3, 2018), 86-87.  
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mengakibatkan kurang maksimalnya dalam proses pembelajaran sehingga 

tujuan yang ditetapkan tidak dapat tercapai.
3
 

Sebagaimana dalam mempelajari kitab kuning juga dibutuhkan metode 

pembelajaran yang tepat agar pembelajaran berjalan efektif dan siswi 

memahami materi yang disampaikan. Dalam mempelajari kitab kuning berarti 

juga mempelajari bahasa Arab karena kitab kuning berisi tulisan Arab, 

sehingga selain mempelajari materi kitab kuning siswi juga mempelajari cara 

membaca, struktur bahasa serta terjemahan bahasa Arab.
4
 

Pembelajaran kitab kuning biasa dipelajari di pondok pesantren dan 

menjadi bahan ajar pokok disamping Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selain di 

pelajari di pondok pesantren, kitab kuning juga dipelajari di sebagian sekolah 

formal salah satunya di MAN 1 Surakarta. MAN 1 Surakarta memiliki satu 

program yang dinamakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK), 

yang selanjutnya disebut MAN-PK (Madrasah Aliyah Negeri Program 

Keagamaan) yaitu program yang memadukan antara sistem pendidikan formal 

dengan pendidikan pondok pesantren. Sistem pondok pesantren yang 

                                                           
3
 Metode pembelajaran memiliki peran yang signifikan dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran merupakan cara untuk mentransfer pengetahuan dan materi dari guru ke 

siswi. Metode pembelajaran leih penting dibandingkan materi yang disampaikan, melalui metode 

yang sesuai materi akan tersampaikan secara maksimal kepada siswi sedangkan materi yang bagus 

ataupun penting namun disampaikan dengan metode yang tidak tepat akan mengakibatkan materi 

tidak dapat dipahami oleh siswi. Dwi Surya Atmadja dan Fitri Sukmawati, “Innovation of 

Education”, Jurnal, Ushuluddin, Adab dan Dakwah Faculty Pontianak Islamic State Institute, 

2017.  
4
 Melalui pembelajaran kitab kuning yang berbahasa Arab menjadikan siswi juga 

mempelajari bahasa Arab, sehingga siswi yang mengikuti pembelajaran kitab kuning diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan siswi dalam berbahasa Arab. Zaenurrosyid, Dinamika Sosial 

Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran, (Wonosobo: CV.Mangku Bumi Media, Cet 

Ke-1, 2017), 114.  
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diterapkan berupa siswa wajib tinggal di asrama, memperdalam agama Islam, 

serta mempelajari kitab kuning.
5
 

Pembelajaran kitab kuning di MAN-PK 1 Surakarta banyak 

menjadikan siswi mahir dalam berbahasa Arab. Hal tersebut dilihat dari 

banyaknya perolehan juara pada berbagai lomba berbahasa Arab. Selain itu 

banyak lulusan MAN-PK 1 Surakarta yang mampu meneruskan 

pendidikannya di Luar Negeri terutama Timur Tengah yang menggunakan 

bahasa Arab sebagai bahasa pokok.
6
 

Pembelajaran kitab kuning di MAN-PK 1 Surakarta dilaksanakan 

ba’da shubuh dan ba’da magrib sesuai jadwal di asrama dibawah bimbingan 

pembina asrama.
7
 Asrama MAN 1 Surakarta terdiri dari asrama putri dan 

asrama putra. Untuk memudahkan penelitian, penulis memilih asrama putri 

sebagai objek penelitian mengingat pembelajaran yang dilakukan ba’da subuh 

dan ba’da magrib.  

Kitab kuning yang dipelajari di MAN-PK terdiri dari berbagai macam, 

diantaranya Fathul Qorib Mujib, Aqidatul Awal, Ta’limul Muta’alim, 

Riyadush Sholihin, Tafsir Al-Jalalail, Shofatul Tafsir, Budayatul Mustayid, 

Fiqh Muyasar, Tafsir Maraghi, Arbain An-Nawawiyah, Ar-Arabiyah Baina 

Yadain, At-Takbir As-Syafahi, dan Takbir Tahriri.
8
 Dalam mempermudah 

                                                           
5
 Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam: dari Ordonansi Guru sampai UU 

Sisdiknas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, Cet ke-I), 109. 
6
 Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun pelajaran 2017/2018 3 siswi MAN-PK 1 

Surakarta mampu masuk di perguruan Luar Negeri Universitas Al Azhar Mesir. Dokumentasi data 

siswa MAN-PK 1 Surakarta masuk Universitas Al-Azhar Mesir.  
7
 Wawancara dengan Luqman, Lc selaku Ketua Program MAN-PK pada Senin, 19 Juli 

2018 di ruang Guru MAN-PK.   
8
 Wawancara dengan Rifmiyanto, Lc selaku Pembina Asrama MAN-PK 1 Surakarta pada 

Senin, 19 Juli 2018 di ruang Guru MAN-PK.  
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penelitian karena banyaknya kitab yang dipelajari di MAN-PK, peneliti 

mengambil 2 pembelajaran kitab kuning yaitu kitab Fathul Qarib dan kitab 

Nashoihul Ibad untuk mengetahui metode pembelajaran yang diterapkan di 

kelas XI MAN-PK 1 Surakarta.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang Implementasi Metode Pembelajaran Kitab Kuning dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa arab siswi kelas XI di MAN-PK 1 

Surakarta. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang 

menjadi fokus penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi metode pembelajaran kitab kuning siswi kelas 

XI MAN-PK 1 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019?  

2. Bagaimana peningkatan kemampuan berbahasa Arab siswi kelas XI 

setelah mempelajari kitab kuning di MAN-PK 1 Surakarta tahun pelajaran 

2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi metode pembelajaran kitab kuning 

siswi kelas XI MAN-PK 1 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berbahasa Arab siswi 

kelas XI setelah mempelajari kitab kuning di MAN-PK 1 Surakarta tahun 

Pelajaran 2018/2019.  
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D. ManfaatPenelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Menambah hazanah keilmuan dalam bidang pendidikan agama 

Islam berupa metode pembelajaran dalam mempelajari kitab kuning untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa Arab 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pembina Asrama  

Sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan MAN-PK 1 

Surakarta dalam memilih metode pembelajaran kitab kuning yang 

efektif guna pengembangan lebih lanjut.  

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

masukan untuk mengembangkan metode pembelajaran kitab kuning 

agar siswi mahir dalam berbahasa Arab 

c. Bagi Siswi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai  

masukan bagi siswi untuk lebih aktif dalam mempelajari kitab kuning 

agar mampu berbahasa Arab dengan lancar, serta mampu memahami 

ilmu yang terdapat dalam kitab kuning sehingga menjadi pribadi yang 

membanggakan bagi diri sendiri, orang tua, dan orang disekitarnya.   

d. Bagi Peneliti Lain :  
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Sebagai acuan dalam menambah wawasan dan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya terkait kurikulum, sarana-prasarana 

ataupun evaluasi pembelajaran kitab kuning.  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat baik di lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah dengan 

mendatangi rumah tangga, perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat 

lainnya.
9
 Dalam penelitian ini, akan membahas tentang metode 

pembelajaran kitab kuning yang dilakukan di kelas dan asrama putri kelas 

XI MAN-PK 1 Surakarta Pada Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari pelaku yang diamati atau narasumber.
10

 

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini  metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi.
11

 

2. Tempat dan Subjek Penelitian  

Tempat Penelitian dilakukan di lingkungan MAN-PK 1 Surakarta 

yang berada di Jl. Sumpah Pemuda No.25, Kadipiro, Banjarsari, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah 57136. Sedangkan subjek penelitiannya adalah 

                                                           
9
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.  

10
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), 3.   
11

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Tindakan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 52.  
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pihak-pihak yang memberikan informasi berupa data dan keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu Ketua Program MAN-PK 1 

Surakarta,  Pembina Asrama, Guru Kelas XI, dan Siswi Asrama Kelas XI.  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data yang dipelukan.
12

 Sumber data primer pada 

penelitian ini adalah wawancara dan observasi.  

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data 

sekunder pada penelitian ini meliputi dokumentasi.
13

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut : 

a. Wawancara  

 Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung antara orang yang melakukan 

wawancara dengan narasumber.
14

 Metode ini digunakan untuk 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2015),  225.  
13

Ibid, 225.  
14

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89 
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memperoleh data yang berkaitan dengan metode pembelajaran kitab 

kuning yang dilakukan di MAN-PK 1 Surakarta serta kemampuan 

berbahasa Arab siswi asrama kelas XI setelah mempelajari kitab 

kuning. Wawancara dilakukan dengan beberapa 

narasumber,diantaranya Ketua Program MAN-PK 1 Surakarta,  

Pembina Asrama, Guru Kelas XI, dan Siswi Asrama Kelas XI.  

b. Observasi 

Observasi merupakan metode penelitian dengan teknik 

pengamatan dan pencatatan dari fenomena-fenomena yang diteliti guna 

memperoleh data dan informasi yang akurat dari fenomena yang 

dirumuskan.
15

 Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data terkait metode pembelajaran kitab kuning yang 

digunakan di kelas XI MAN-PK 1 Surakarta, serta kemampuan 

berbahasa Arab siswi asrama kelas XI MAN-PK 1 Surakarta setelah 

mempelajari kitab kuning. Observasi pada penelitian ini dilakukan 

pada pembelajaran kitab kuning, pembelajaran Ta’bir Tahriri, 

pembelajaran Ta’bir Syafahi¸ dan penggunaan wajib bahasa Asing di 

asrama.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan teknik 

pengumpulan data berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan 

                                                           
15

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168.   
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berisi pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga 

untuk pengujian suatu peristiwa dan berguna sebagai sumber data.
16

 

Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi Sejarah 

berdirinya MAN 1 Surakarta, Struktur Organisasi, Jumlah Guru dan 

Tenaga Kependidikan, Jumlah Siswa, Jumlah siswi asrama kelas XI, 

Daftar Sarana dan Prasarana, Nilai Raport UAS Kelas X.PK.Pi Tahun 

Pelajaran 2017/2018, Nilai Raport UAS Kelas XI.Pk.Pi Tahun 

Pelajaran 2018/2019 dan Foto-foto proses pembelajaran.  

5. Metode Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman hal yang dapat dilakukan dalam analisis 

adalah sebagai berikut :  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemfokusan 

pada hal yang penting, perangkuman, serta membuang hal yang tidak 

perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran secara jelas 

sehingga mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
17

 

b. Penyajian Data (Display Data)  

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk teks 

naratif.
18

 Selian itu, dapat pula menggunakan hubungan antar kategori, 

bagan, flowchart, matriks dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan penyajian data dalam bentuk teks naratif. 

                                                           
16

 Ibid, 183.  
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

AlfaBeta, 2015), 369.  
18

 Ibid, 373.  
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c. Penarikan Kesimpulan  

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data, maka selanjutnya 

adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil 

berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan valid sehingga menjadi 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan ini berupa deskripsi suatu objek 

yang menjadi temuan baru ataupu temuan yang sebelumnya belum 

jelas menjadi jelas.
19

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi kemudian penulis menganalisis dan menarik 

kesimpulan menggunakan metode induktif.  

 

                                                           
 


