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Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi merupakan seorang sastrawan Melayu 

yang lahir pada tahun 1796 di Semenanjung Malaka. Ia merupakan keturunan 
Arab-India. Kisah hidupnya ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Hikayat 
Abdullah. Dalam karyanya, ia menuturkan kisah hidupnya serta  peristiwa-
peristiwa yang dialami dan disaksikan baik itu masalah-masalah sosial, budaya 
maupun politik yang ditujukan dalam pemaparan kisah maupun pandangan dan 
kritik-kritiknya terhadap kondisi masyarakat Melayu pada waktu itu.  

Beliau, walaupun seorang keturunan Arab-India, namun ia lebih berpihak 
kepada Barat, khususnya Pemerintah Inggris. Ketertarikannya terhadap Inggris 
antara lain terhadap kemajuan bidang pendidikan yang dicapai Inggris. Hal ini 
memang wajar karena ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat 
memperhatikan pendidikan. 

Skripsi ini mengkaji Hikayat Abdullah, khususnya tradisi pendidikan 
Islam yang terdapat pada masyarakat Islam di Malaka pada masa hidup Abdullah. 
Kajian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian  filologi/studi teks, 
dengan pendekatan instrinsik, yaitu pendekatan yang berusaha menafsirkan dan 
menganalisis karya sastra dengan teknik dan metode yang diarahkan kepada dan 
berasal dari karya sastra itu sendiri. 

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini adalah bahwa pendidikan Islam 
pada waktu itu sudah mengenal lembaga tempat belajar/mengaji dan majlis 
pengajian. Pendidikan Islam di tempat belajar formal meliputi metode belajar 
(klasikal), guru dan sistem hukuman. Pelajaran yang diberikan lebih ditekankan 
pada membaca al-Qur’an.  

Adapun majlis pengajian (pendidikan non formal) lebih bersifat sementara 
sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan murid, dengan memberikan 
imbalan/bayaran kepada guru. Pada masa Abullah juga sudah dikenal perayaan 
khatam al-Qur’an. 
 

Kata kunci: Hikayat Abdullah, Sastra Melayu, Pendidikan Islam.  
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