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ABSTRAK 

 

 Skripsi yang berjudul “ Pondok Pesantren Al Manaar Batu Hampar 

Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 1984-2015 ’’  Skripsi 

ini, menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan serta problematika yang 

mewarnai perjalanan pondok  pesantren ini. Di Kecamatan Akabiluru ini, tepatnya 

di Nagari Batu Hampar sistem pendidikan ini pertama kali dikembangkan oleh 

Syekh Abdurrahaman dalam bentuk surau. Sistem yang di perkenalkan masih 

bersifat tradisioanal dengan metode halaqah,  pondok pesantren ini berciri khas 

pendidikan surau yang mendalami pelajaran kitab kitab. 

 Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penulisan sejarah. 

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka 

dilakukan untuk  mengumpulkan sumber sumber primer maupun sumber sekunder 

berupa data tertulis, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara 

yang mengunakan metode sejarah lisan dengan informan yang terkait dengan 

objek penelitian. 

 Pondok Pesantren Al Manaar Batu Hampar pada awalnya merupakan cikal 

bakal dari surau Syekh Abdurrahaman yang didirikan oleh beliau pada tahun 

1824. seiring dengan  berjalan waktu surau ini berganti nama kepada pondok 

pesantren Al Manaar Batu Hampar yang didirikan oleh keturunan beliau yang 

bernama Syekh Dhamrah Arsyadi tepat pada tanggal 10 juni tahun 1943. Dengan 

pergantian dari sistem surau kepada pondok pesantren banyak mengalami 

perubahan mulai dari segi proses belajar mengajar, hingga mengenai kurikulum 

pelajaran itu sendiri.  

 Pondok Pesantren Al Manaar Batu Hampar mengalami berbagai 

perkembangan, salah satu halnya yakni dengan menerapakan sistem Madrasah 

Tsanawiyah dan Madrsah Aliyah sesuai dengan dikleuarkanya surat keputusan 

tiga menteri. Surat keputusan Tiga Menteri atau SKB3M memeberikan dinamika 



 

 

baru dalam proses belajar mengajar terkhusus pada pada Pondok Pesantren Al 

Manaar Batu Hampar. Dengan berbagai landasan tersebut maka diharapkan 

tulisan ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi keilmuan pendidikan Islam 

khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat. 
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