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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada mulanya, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok 

‘’muslim modernis’’ di Indonesia timbul akibat pengaruh gerakan kebangkitan 

Islam Ibn Taimiyah (1263-1328) yang menyebutkan gerakannya dengan nama „‟ 

Muhyi At-Tsaris Salaf‟‟, membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama.Yang 

dimaksud ajaran lama di sini adalah ajaran para sahabat rasul dan tabi‟in:serta 

ajaran ijtihad dan sangat anti kemusyrikkan.Pedoman satu-satunya yang dipakai 

adalah Al-Quran dan AS-sunnah. Pendirian Ibn Taimiyyah ini disokong penuh 

muridnya, Ibn Qayyim al-Jauziah (1292-1350) kemudian disebarluaskan oleh 

Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1787) dengan gerakan Wahabi-nya di 

Jazirah Arab.Jamaludin Al-Afgani (183-1897) kemudian mengintensifikasikannya 

dalam perjuangan politik Pan Islamisme yang merupakan perwujudan gerakan 

politik Islam di seluruh dunia.Gerakan Jamaluddin ini mendapatkan kerangka 

ideologis dan teologis dari muridnya,Muhammad Abduh (1845-1905) di Mesir.  

itu, muncullah berbagai gerakan pembaharuan pemikiran Islam dari Syekh 

Waliyullah Al-Dahlawi, Ahmad Khan, Abu Kalam Azzad, Ali-Jinnah dan lain-

lain (Wildan, 1997: 3-4). 

Dengan argument bahwa ajaran Islam sepenuhnya sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman, para tokoh pembaharu itu 

mendorong umat Islam untuk melakukan penelaahan ulang. Mereka juga 
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menjelaskan kembali doktrin Islam dalam bahasa dan rumusan yang dapat 

diterima oleh alam pikiran yang melekatkan akal pada posisi yang cukup baik dan 

menganjurkan penerapan temuan-temuan ilmiah.Demikian pula Al-Quran dan 

Sunah merupakan satu-satunya rujukan yang mampu memberikan dasar doktrinal 

atau legitimasi seluruh tindakan kehidupan manusia. 

Gerakan pembaharuan Islam mulai masuk Indonesia sekitar tahun 1802 

bersamaan dengan pulangnya Haji Miskin dan kawan- kawan dari Mekah setelah 

menunaikan ibadah haji. Mereka melihat secara langsung gerakan pemurnian 

Islam di Jazirah Arab.  Haji Miskin ini sering disebut sebagai kelompok Paderi. 

Karena keberaniannya, kelompok yang jumlahnya sembilan orang ini sering juga 

dijuluki ‟‟Harimau nan salapan‟‟, kelompok yang berupaya mengadakan 

perombakan kehidupan kemasyarakatan secara radikal dengan berpedoman 

kepada Al-Quran dan Sunah. Itulah yang memicu timbulnya pertentangan antara 

kelompok Paderi dan kelompok adat yang tetap mempertahankan tradisi dan adat 

istiadat lama mereka Pertentangan terus berlanjut. Gerakan kaum paderi 

diteruskan oleh “kaum muda‟‟.mereka berhadapan dengan „‟kaum muda‟‟.Mereka 

berhadapan dengan “kaum tua yang, menurut Hamka (1961:16-23), merupakan 

umat Islam yang dalam pelaksanakan ibadatnya masih bercampur dengan bid‟ah 

dan khufarat. Praktik ibadah seperti itu oleh kaum muda dipandang tidak sesuai 

dengan Al-Quran dan Sunah.Dipelopori oleh Syekh Thahir Jalaludin,Muhammad 

Jamil Jambek Abdullah Ahmad, dan Abdul Karim Amrullah, kaum muda terus 

berjuang merombak kondisi masyarakat khususnya di Sumatera Barat tempat 

awal gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia muncul  yang terbelenggu oleh 
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khufarat dan bid‟ah itu. Pergerakan untuk memurnikan paham keagaamaan itu, 

meskipun kadang-kadang berjalan keras, manfaatnya bagi umat Islam cukup besar 

pikiran mereka lebih terbuka dan kritis (Wildan, 1997: 4-5). 

Semangat dan isi gerakan pembaharuan Islam ini pada mulanya mendapat 

perhatian dari umat Islam di daerah perkotaan, karena secara geografis dan 

kultural, masyarakat kota lebih cepat berhadapan dengan pengaruh luar daripada 

masyarakat desa. Dengan mengikuti alam pembaharuan yang sedang berkembang, 

mereka menempatkan diri sebagai kelompok “modernis Islam”. Pada kelompok 

modernis ini, terdapat ciri kuat yang membedakannya dengan kelompok 

tradisionalis di pedesaan, yaitu adanya kepercayaan dan pemikiran bahwa pintu 

ijtihad tidak pernah tertutup. Oleh karena itu, praktek taklid harus dihilangkan 

ajaran-ajaran Islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu bersaing 

dengan peradaban modern dan dapat memenuhi kebutuhan umat pada zamannya. 

Hanya dengan itulah, umat Islam dapat keluar dari kolonialisme Barat, keluar dari 

kemiskinan dan kebodohan, serta dapat mengembalikan citra Islam yang 

sebenarnya,yakni Islam yang mampu mengungguli kekuatan-kekuatan lain 

sebagaimana pernah terjadi pada abad-abad sebelumnya. Sejalan dengan semangat 

kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kalangan modernis melakukan upaya 

purifikasi keagamaan dari elemen-elemen tradisi paganisme yang dapat 

menimbulkan bid‟ah dan khurafat. 

Masa akhir penjajahan kolonial Belanda awal abad ke-20 (1900-1942) 

memberikan gambaran tentang pertumbuhan pergerakan keIslaman di 

Indonesia.Pada awal abad ke-20, ketika rasa nasionalisme modern baru tumbuh, 
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kata‟‟Islam” merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia, yang berhadapan 

bukan saja dengan pihak penjajah Belanda, tetapi juga dengan orang Cina. 

Lihatlah sebab berdirinya Syarekat Islam (SI) pada tahun 1912 di Solo yang 

didasarkan tidak hanya atas hubungan spiritual agama, tetapi juga sekaligus 

sebagai front untuk melawan semua penghinaan terhadap rakyat pribumi Bumi 

Putera, reaksi terhadap rencana „‟krestenings politiek‟‟ (politik pengkristenan) 

bagi rakyat Indonesia yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Idenburg, 

perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan dari kaum ambtenar (pejabat 

Bumi Putera) dan Eropa, serta perlawanan terhadap permainan dagang orang Cina 

kesemuannya itu merupakan reaksi terhadap bentuk penindasan dan kesombongan 

rasial. Islam dijadikan sebagai alat, pemersatu untuk menghadapinnya (Wildan, 

1997: 60). 

Gerakan pembaharu Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai 

dengan munculnya berbgai organisasi keolompok modernis Islam, di antaranya 

Al-Jam‟iyyah Al-Khoiriyah yang dikenal dengan jamiat Khoer di Jakarta yang 

berdiri pada tanggal 11 Agustus 1915 Muhammadiyah yangberdiri di Yogyakarta 

pada tanggal 12 Nopember 1912 dan persis yang baru berdiri pada tanggal 12 

september 1923 di Bandung (Wildan, 1995:19-21).   

 Persatuan Islam (Persis) sebagai salah satu ormas Islam yang didirikan 

secara resmi pada tanggal 1 Syafar 1342 H/12 September 1923 di Bandung,  telah 

turut mengukir sejarah Indonesia setidaknya dalam gerakan pembaharuan Islam di 

Indonesia. Pemikiran dan gerakan itu bersifat dinamis karena nash Al-Quran dan 

As Sunnah sudah selesai dengan diutusnya Rasul yang terakhir sedangkan zaman 
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mempunyai karakter berubah bahkan perubahan itu sangat dinamis dan sekaligus 

mengandung tantangan (Wildan;1995;ix).   

 Berdirinya Persatuan Islam pada awalnya merupakan usaha sejumlah umat 

Islam untuk memperluas diskusi-diskusi tentang topik-topik keagamaan yang 

telah dilakukan pada basis informal selama beberapa bulan. Umat Islam yang 

terlibat dalam diskusi-diskusi ini semuanya adalah kelas pedagang dan berasal 

dari keluarga yang dua generasi lebih awal telah bermigrasi karena alasan 

perdagangan dari daerah Palembang di Sumatera ke daerah Jawa Barat dimana 

akhirnya mereka menyatakan diri sebagai orang-orang sunda – kelompok etnis 

yang paling dominan di Jawa Barat (Howard 1996;15).  

 Sebagai organisasi pembaharu, Persatuan Islam yang didirikan di Bandung 

(ibu kota Jawa Barat) oleh sekelompok umat muslim yang berminat dalam studi 

dan aktivitas keagamaan,  yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Mahmud 

Yunus yang keduanya berasal dari Palembang. Dengan demikian, sebagai 

organisasi formal yang telah berdiri secara resmi maka Persatuan Islam menjadi 

wadah organisasi dari umat Islam. Nama Persatuan Islam itu di berikan dengan 

maksud mengarahkan rihul ijtihad dan jihad;  berusaha dengan sekuat tenaga 

untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi 

yaitu persatuan Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam dan persatuan 

suara Islam (Wildan,1995;29). 

Oleh karena itu mulai saat berdiri secara umum persis kurang memberikan 

penekanan pada kegiatan organisasi. Ia tidak terlalu berminat untuk membentuk 

banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin jumlah anggota. Pembentukan 
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sebuah cabang bergantung semata-mata pada inisiatif peminat tidak didasarkan 

pada suatu rencana yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. Meskipun demikian,  

pengaruh organisasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah cabang 

ataupun anggotanya (Noer,1985:97). 

Dalam perkembanggannya sampai tahun 1942 tercatat beberapa cabang  

organisasi persis yang tersebar diseluruh Indonesia, misalnya Bandung, Bogor, 

Jakarta, Leles Garut, Surabaya, Malang, Bangil, Kutaraja, Padang, Sibolga, 

Banjarmasin, dan Gorontalo. Di kota Bandung tempat lahirnya organisasi ini, 

jumlah anggota persis pada awal berdirinya hanya sekitar 20 orang. Akan tetapi, 

pada tahun 1942 jumlah jamaah persis di Kota Kembang ini terus bertambah. Hal 

ini terlihat dari berbagai kegitan yang diselenggarakan persis diikuti oleh jumlah 

anggota simpatisan yang cukup banyak misalnya salat jum‟at yang 

diselenggarakan Persis yang diikuti oleh sekitar 500 orang anggota dan simpatisan 

Persis yang terbesar di enam buah mesjid di kota Bandung (Wildan, 1997:9). 

Ciri umum yang dapat diketahui adalah pesantren memiliki kultur khas 

yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Beberapa peneliti menyebut sebagai 

sebuah sub-kultur yang bersifat idio-syncractic. Cara pengajarannya pun unik. 

Sang Kyai, yang biasanya adalah pendiri sekaligus pemilik pesantren, 

membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab (dikenal 

dengan sebutan “kitab kuning”). Sementara para santri mendengarkan sambil 

memberi catatan (ngesahi, jawa) pada kitab yang sedang dibaca. Metode ini 

disebut bandongan atau layanan kolektif (collective lerning procecs). Selain itu, 

para santri juga ditugaskan membaca kitab sementara kyai atau ustadz yang sudah 
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mumpuni menyimak sambil mengkoreksi dan mengevaluasi bacaan dan 

performance seorang santri. Metode ini dikenal dengan sorogan atau layanan 

individual (individual lerning proces). Kegiatan belajar mengajar di atas 

berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat dan biasanya 

memisahkan jenis kelamin siswa 

Pesantren Persatuan Islam Pendidikan yang diterapkan di sini adalah 

bagaimana setiap pengajar bisa mencintai muridnya seperti ia mencintai anaknya 

sendiri, perbedaan pesantren ini dengan pesantren lain terletak pada kedekatan 

murid dan guru. Uniknya lagi, kalender pendidikan di pesantren ini tak menganut 

kalender pendidikan pada umumnya. Mereka memiliki ciri khas Islami, yakni 

menggunakan kalender bulan Hijriyah. Sepuluh hari sebelum Ramadhan 

pelaksanaan belajar mengajar dimulai. Setiap hari Jumat sekolah ini diliburkan, 

begitu juga dengan hari-hari ibadah khusus seperti Tasu’a Asyuro (9 dan 10 

Muharam), Idul Adha dan Ayyamu Tasrik. Meski kalender pendidikannya 

mengikuti kalender Hijriyah, namun pelajaran yang diberikan tak hanya berkutat 

di bidang Islam. Mereka juga diajarkan bidang lain layaknya sekolah-sekolah 

formal. Porsi antara bidang Islam dengan lainnya saat ini 50:50. Jenjang 

pendidikan yang dilaksanakan di Pesantren Persis antara lain Raudhatul Athfal, 

Tajhiziyyah, Tsanawiyyah, Dinniyyah Wustha, dan Mu’allimin. Seluruh jenjang 

pendidikan ini juga disesuaikan dengan sekolah formal.  

Pesantren Persatuan Islam dalam program pendidikannya berpedoman 

pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh bagian pendidikan Pusat Pimpinan 

Persatuan Islam (Persis). Kurikulum tersebut mencakup kurikulum yang telah 
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ditetapkan oleh Departemen Agama (DEPAG), kurikulum pesantren, dan 

kurikulum Diknas untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri serta 

berupa penambahan yang telah dipercaya oleh pihak pesantren yang bersangkutan 

(Wawancara Hidayatullah 10 januari 2011). 

Sesuai dengan pedoman sistem pendidikan, Pesantren Persatuan Islam 

menyelenggarakan pendidikan klasikal (berjenjang) yang didalamnya terdapat 

komponen-komponen pendidikan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan 

sistem program pendidikan pesantren. Sedangkan sistem pengajaran yang 

digunakan pesantren tradisional adalah sorogan dan bandungan, materi yang 

diberikan adalah kitab-kitab Islam klasikal, namun dalam perkembangannya 

terdapat pergeseran nilai, sistem madrasah (klasikal) materi yang diberikan 

ditambahkan dengan pengetahuan umum. 

Perkembangan awal pesantren inilah yang menjadi cikal bakal dan tipologi 

unik lembaga pesantren yang berkembang hingga saat ini. Pada paruh kedua abad 

ke-20 kita mengamati adanya dorongan arus besar dari pendidikan ala barat yang 

berkembang di pemerintahan Belanda dengan mengenal sistem sekolah. 

Cukup banyaknya jumlah pesantren dengan beraneka ragam corak ini 

sebaiknya menjadi catatan pemerintah terutama dalam rangka realiasi gerakan 

Pendidikan untuk semua (Education for all). Keberadaan pesantren yang 

menyebar dan meluas di pedesaan bisa dijadikan sebagai basis gerakan 

pemberantasan buta huruf, dan program wajib belajar yang bisa meningkatkan 

HDI (Human Development Indext). Indonesia di mata dunia yang saat ini anjlok 

jauh bebeda di bawah negara-negara tetangga Asia. 
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Meskipun demikian semua perubahan itu sama sekali tidak mencerabut 

pesantren dari akar kulturalnya. Secara umum pesantren tetap memiliki fungsi-

fungsi sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan 

nilai-nilai Islam lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial dan lembaga 

keagamaan yang melakukan rekayasa sosial. 

Berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler juga disediakan oleh pesantern 

persatuan Islam sebagai penunjang kegiatan siswa-siswi di pesantren tersebut. 

Kegiatan eksrtakulikuler nya seperti taekwondo, pencak silat dan seni karawitan. 

Dipilihnya Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang sebagai objek 

penelitian penulis karena secara fakta pesantren tersebut telah berperan aktif 

dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam khususnya bagi anak-anak murid 

warga masyarakat Sumedang dan anak murid lainnya ini ditandai dengan 

banyaknya masyarakat yang memasukkan putra-puteri nya ke pesantren itu. 

Jumlah santri yang ada di Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang dari 

tahun ketahun terus bertambah seiring dengan perubahan masyarakat. Dari 

kenyataan demikian mendorong Abdul Rozak untuk menambah sarana atau 

membangun sarana penunjang guna memenuhi kebutuhan pendidikan dari sarana 

kelas untuk santri perkantoran dan masjid sebagai sarana penunjang dan penarik 

untuk minat para santri.  

Perkembangan sistem pendidikan sebuah pesantren pada dasarnya selain 

dipengaruhi tuntuan zaman juga sangat tergantung pada lat dan fokusnya  

belakang dan kemampuan ustadz selaku pimpina pesantren beserta para 

pembentuknya yang berada didalamnya, dari tahun ketahun berikutnya. Dalam 



 

 

10 

 

konteks perkembngan sistem pendidikan inilah penulis akan memfokuskan untuk 

meneliti di Pesantren Persis 37 Sumedang. 

Pesantren Persis 37 Sumedang berada tidak jauh dari tempat tinggal 

penulis sehigga memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan 

mengangakat permasalahan yang ada pada pesantren persis tersebut sebagai objek 

penelitian. Alasan penulis memilih pesantren persatuan Islam 37 Sumedang 

karena pesantren tersebut cukup nyaman untuk sebuah lembaga dimana letaknya 

yang sangat strategis, karena berada di tengah-tengah kota, letaknya yang mudah 

dicapai dari berbagai tempat serta fasilitas transportasi yang memadai. 

Dipilihnya pesantren tersebut sebagai objek peneliti karena secara fakta 

pesantren tersebut telah berperan aktif dalam memajukan pendidikan keagamaan 

dimasyarakat khususnya warga masyarakat yang peduli dengan keberadaan 

pesantren di lingkungnya dan terhadap nilai-nilai masyarakat yang perlu 

dipertahankan dan dikembangkan keberadaaanya.    

Agar permasalahan tidak terlalu luas dan fokusnya terarah, adapun alasan 

pertimbangan kurun waktu yang di tetapkan adalah tahun 1989-2006, dengan 

alasan pertimbangan. 

Eksistensi Pesantren Persis 37 Sumedang selain banyak diminati oleh 

masyarakat yang ditandai dengan banyaknya jumlah siswa-siswi dari berbagai 

daerah disekitar Sumedang. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis  tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang bagaimana perkembangan pesantren persis 37 

Sumedang pertanyaan tersebut penulis tuangakan dalam sebuah penelitian yang 



 

 

11 

 

berjudul: ”Perkembangan Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang 1989-

2006”.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka timbul pokok 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi Sosial, Ekonomi, dan Agama masyarakat Sumedang 

Selatan Tahun1989-2006? 

2. Bagaimana perkembangan Pesantren Persis 37 Sumedang Tahun 1989-

2006?  

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang kondisi Sosial, Ekonomi, dan Agama 

masyarakat Sumedang tahun1989-2006. 

2. Untuk mengetahui perkembangan Pesantren Persis 37 Sumedang tahun 

1989-2006.  

 

D. Langkah-Langkah Penelitian 

Salah satu objek penelitian sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di masa lampau Dalam peristiwa tersebut terdapat sisa-sisa lama yang 

ditinggalkan. 

 Dari penelusuran sejarah dimaksudkan untuk membuat rekonstruksi masa 

lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan masalah, maka 
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selanjutnya dilakukan penelitian menurut E. Kosim (1984:36) langkah-langkah 

dalam penelitian yang menggunakan metode studi meliputi beberapa tahap yaitu: 

Heuristik, Kritik, Interprestasi dan Historiografi. 

1. Tahapan Heuristik 

Heuristik berasal dari kata Yunani”heuriskein”yang berarti menemukan. 

Menemukan di sini bukan berarti menemukan, tetapi di penuhi oleh 

usaha”mencari” dan setelah ditemukan kemudian menghimpunnya 

(E.Kosim,36:1984). 

Tahapan heuristik ini adalah tahapan untuk mengumpulkan sumber 

informasi yang ada kaitannya dengan penelitian dimana penulis mencari bahan 

yang dianggap relevan untuk dijadikan penelitian baik itu sumber data tertulis 

maupun data yang tak tertuli (lisan). Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi dua jenis sumber data yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Tetapi di dalam sejarah ditentukan bahwa sumber sejarah itu adalah 

sumber benda sumber tertulis dan sumber lisan. 

Pada pencarian sumber penulis menemukan sumber tertulis dan sumber 

visual namun penulis memilah sumber-sumber yang didapatkan atas sumber 

primer dan sumber sekunder Sumber primer merupakan sumber data utama dalam 

penelitian kesejarahan yang diperoleh dari orang yang menyaksikan peristiwa 

secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. 

Adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian adalah berupa 

sumber tertulis dan lisan, yaitu : 
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a. Sumber Tertulis.    

1) Surat Keputusan Pendirian Pesantren W. i/PP. 03. 2/ 731/1992 

2) Surat Izin Departemen Agama untuk pendirian madrasah W.i/KA. 

010.1/33/1986 

3) Surat Izin Pendirian Madrasah Swasta MTs. Persis 37 Sumedang 

1576/G 1 CS/PP/187 

4) Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah (MTs) 21.2.32.11.17.009 

5) Surat Pengesahan Pendirian Madrasah Swasta MTs. Persis 37 

Sumedang  

6) Stuktur Kurikulun Pondok Pesantren. 

7) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Persis 

bidang garapan pendidikan. 

8) Kurikulum tingkat Tsanawiyah Pondok Pesantren Persis 37 Sumedang. 

9) Dokumen photo pesantren. 

b. Sumber Lisan. 

Nama                    : Abdul Rozak  

Jenis Kelamin        : Laki-laki 

Keterangan            : Pimpinan Persatuan Islam 37  Sumedang 

Alamat                  : Sumedang 

Nama                 : Drs.Didin Hasanudin 

Umur                 : 52 tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 
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Keterangan        : Pemimpin Pesantren Persatuan Islam 37   

  Sumedang 

Alamat               : Bandung    

 

Nama                 : Dra.Lia Yuliani,M.Ag 

Umur                 : 50 tahun 

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Keterangan         : Kepala Madrasah Pesantren Persatuan Islam 37  

  Sumedang 

Alamat               : Bandung 

 

Nama                   : Hidayatullah,S.Ag 

Umur                   : 41 tahun 

Jenis Kelamin     : Laki-laki    

Keterangan          : Staf pengajar dari bidang kurikulum di Pesantren  

  Persatuan Islam 37 Sumedang 

Alamat                 : Sumedang 

 

Nama                      : Wawan 

Umur                      : 52 Tahun 

Jenis Kelamin         : Laki-laki 

Keterangan             : Staf Pengajar di Pesantren Persatuan Islam 37                             

                                Sumedang 

Alamat                    :Sumedang 
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Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari 

hasil studi kepustakaan, yakni penelaah terhadap literatur-literatur yaang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian ini adapun sumber-sumber yang didapatkan 

adalah sumber berupa buku-buku, yaitu diantaranya :  

 

1) Dadan Wildan Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983, penerbit Gema 

Syahida Bandung tahun 1995    

2) Dadan Wildan Pasang Surut Gerakan Pembaruan Dalam Islam, 

penerbit  Persis Press Bandung tahun 1999 

3) Abdu Latif Muchtar Gearakan Kembali ke Islam, penerbit Remaja 

Rosda Karya Bandung tahun 1988 

4) H.Uyun Kamiludin Menyorot Ijtihad Persis, penerbit Tafakur 

5) Badri khaeruman Pandangan Keagamaan Persatuan Islam, Sejarah,  

Pemikiran, Dan Fatwa Ulama.Penerbit Granada 

6) Nina Herlina dkk Sejarah Sumedang Dari masa Ke Masa, Penerbit 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung 2008   

2. Tahapan Kritik 

          Kritik adalah suatu proses meyeleksi sumber. Tahapan terbagi menjadi dua 

yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menyangkut masalah otentitas 

sumber yang diteliti yaitu otentik atau tidaknya utuh atau tidaknya maupun asli 

atau palsunya. Baru setelah penentuan keaslian sumber, penulis mesti meyakinkan 

bahwa sumber yang asli itu dapat diketahui kredibilitasnya atau dipercayai. Kritik 

yang demikian dikenal dengan istilah kritik intern.  
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 Beberapa sumber lisan penulis kritik dengan menggunakan cross-ceck 

dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya serta lainnya serta 

mengkritisinya dari aspek kronologis. Selain itu penulis pun melakukan  dengan 

membandingkan antara sumber lisan tersbut dengan sumber tertulis dan 

dokumentasi yang diperoleh. Sehingga penulis berhasil mendapatkan sumber-

sumber lisan tersebut akurat dan kredibel karena sezaman dan sebagai saksi atas 

peristiwa sejarah. 

 Kritik intern yang dilakukan dalam studi literature dimaksudkan untuk 

menguji sumber-sumber tulisan. Apakah isi majalah yang dijadikan sumber 

tersebut layak untuk dijadikan acuan atau sesuai tidaknya dengan tema yang 

peneliti bahas. Adapun sumber tulisan lain baik berupa buku-buku yang menjadi 

penunjang sumber primer peneliti tempatkan sebagai sumber sekunder.   

3. Tahapan Interpretasi 

 Setelah selesai dalam tahapan kritik,masuk tahapan selanjutnya yaitu 

interpertasi. Dalam tahapan ini, seorang sejarawan berusaha untuk 

menginterpretasikan atau menafsirkan sumber-sumber yang telah terkumpul.  

 Dalam penelitian di Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang, akan 

menginterpretasikan tentang Pesantern Persatuan Islam 37 Sumedang. Pada 

tahapan interpretasi yaitu merangkai kejadian sejumlah fakta menjadi satu 

keseluruhan yang masuk akan dapat dipetanggung jawabkan serta hasil penelitian 

maka dalam hal ini penulis perlu kiranya mengemukakan pemikiran dalam prose 

penelitian ini. 
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 Pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid 

belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan 

Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi 

pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan untuk menguasai 

ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup 

keseharian dengan menekankan penting moral dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran 

siswa (atau "murid") di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki 

sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa 

kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini 

bervariasi menurut negara (dibahas pada bagian Daerah di bawah), tetapi 

umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah 

untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. 

 Proses perubahan perkembangan baik secara fisik maupun non fisik yang 

terjadi di Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang dari awal sampai akhir 

memiliki proses perubahan secara perlahan-lahan hal ini merupakan proses hasil 

usaha yang sungguh dilakukan oleh civitas Pesantren Persatuan Islam 37 

Sumedang. Dan kita pun mengetahui setiap perubahan terdiri dari proses-proses. 

Dan setiap proses terdiri atas fase-fase antra titik awal dan akhir dan setiap 

perubahan yang diamati,baik dalam perubahan bentuk,tradisi komunal dan lain-

lain. Alhasil perkembangan dan perubahan yang terjadi pada pesantren terus 

menerus. 
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 Dalam penelitian ini, pola yang digunakan adalah menggunakan pola 

deskripsi-analisis, yaitu suatu pola yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menjelaskan suatu objek yang akan dibahas, kemudian setelah objek itu 

digambarkan atau dijelaskan baru menganalisis hasil penjelasan-penjelasan dari 

objek tersebut. Hubungannya dengan penelitian ini yaitu akan menggambarkan 

dan menjelaskan tentang perkembangan Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang. 

 Perkembangan yang terus menerus tanpa hentinya harus diimbangi dengan 

adanya kepesatan dan kemajuan pendidikan serta kualitas iman seseorang 

termasuk masyarakat itu sendiri. Sehingga dipahami pentingnya agama maupun 

member warna peranan tersebut kearah yang lebih konstruktif dan positif. 

 Pendidikan Islam memegang peranan penting bagi masyarakat dan umat 

Islam. Pesantren merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada anak didik di 

bidang Islam, pesantren telah membuktikan perananya dari masa ke masa dalam 

berpartisipasi dalam pembinaan masyarakat. Disamping itu juga didorong oleh 

keinginan untuk lebih mengintensifkan agama kepada anak-anak.  

4. Tahapan Historiografi 

 Pada tahapan ini adalah dimana penulis melakukan kegiatan penulisan dari 

hasil penelitian dan pengkajian atau penafsiran fakta-fakta sejarah. Sumber-

sumber sejarah yang ditemukan dianalisis dan ditafsirkan kemudian ditulis dalam 

bentuk tulisan berbentuk skripsi tentang Perkembangan Pesantren Persis 37 

Sumedang  1989-2006. 

 Dalam prakteknya historiografi berbentuk sistematika penyusunan 

penulisan yang menggambarkan keadaan kiprah dan lain-lainya. 
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 Adapun penulisan skripsi ini akan dibahas secara sistematika sebagai 

berikut: 

Bab 1 merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya mencakup 

pembahasan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

dan Langkah-langkah Penelitian. 

Bab II dideskripsikan sebagai Bab pembahasan mengenai latar belakang 

kehidupan masyarakat Sumedang (1989-2006) yang meliputi kondisi masyarakat 

Sumedang, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Sumedang serta 

kehidupan pendidikan dan keagamaan masyarakat Sumedang. 

Bab III merupakan isi pokok pembahasan yang didalamnya mencakup 

pembahasan tentang Perkembangan Pesantren Persatuan Islam 37 Sumedang yang 

meliputi proses berdirinya Pesantren Persis 37 Sumedang, Perkembangan 

Pesantren Persis 37 Sumedang 1989-2006, dan Respon masyrakat terhadap 

berdirinya Pesantren Persis 37 Sumedang. 

Bab IV merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

keseluruhan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.                 

 

 


