
 

 

ABSTRAK 

 

Wina Salsiah   : PERAN K.H. ENDANG SAJIDIN DALAM MEMAJUKAN 

YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL FALAH 

CILEUNYI TAHUN (1967-2004) 

 

K.H. Endang Sajidin merupakan seorang ulama sekaligus Pimpinan Pondok 

Pesantren Miftahul Falah, yang berasal dari Kampung Cikalang Desa Cileunyi Kulon 

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat. Keberadaan beliau di Pondok 

Pesantren tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama peran beliau 

dalam memajukan pondok pesantren yang didirikan oleh ayahnya tersebut yaitu K.H. 

Abdul Jalil.  

Atas dasar itulah, penulis merumuskan dalam dua permasalahan: pertama, 

bagaimana profil Pondok Pesantren Miftahul Falah Desa Cileunyi Kulon tahun 

(1967-2004); kedua, bagaimana peran K.H. Endang Sajidin dalam memajukan 

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah tahun (1967-2004). Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui profil Pondok Pesantren Miftahul Falah Desa 

Cileunyi Kulon tahun (1967-2004); dan untuk mengetahui peran K.H. Endang Sajidin 

dalam memajukan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah tahun (1967-2004). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-

langkah  penelitian sebagai berikut: heuristik (mengumpulkan sumber-sumber yang 

akan digunakan baik sumber primer dan sekunder), keirik (intern dan ektern), 

interpretasi (menafsirkan sumber-sumber sejarah), dan historiografi (penulisan 

sejarah).  

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa K.H. Endang Sajidin lahir pada 

tanggal 13 Maret 1936 dari pasangan K.H. Abdul Jalil dan Hj Almasih di Kampung 

Cikalang Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Beliau 

pernah mengenyam pendidikan formal di SD (Sekolah Dasar) Cileunyi 2 selama 6 

tahun. Sejak kecil K.H. Endang Sajidin sudah diajarkan dalam mendalami ilmu 

agama dengan memasukkan ke berbagai pesantren sejak beliau menyelesaikan 

pendidikannya di SD. Karena itulah tidak heran jika beliau mampu untuk meneruskan 

kepeminpinan ayahnya di Pondok Pesantren Miftahul Falah. Beliau sangat berperan 

penting bagi kemajuan pesantren tersebut, terutama dalam bidang pembangunan 

misalkan dalam merenovasi masjid dan juga fasilitas pondok pesantren terutama 

kobong tempat menginap para santri. Tidak hanya itu, beliau juga berperan di 

masyarakat dalam hal pendidikan dan dakwah diantaranya menjadi pengajar di 

Pondok Pesanen Miftahul Falah, mengadakan pengajian majlis ta’lim ibu-ibu, dan 

mengadakan pengajian bapak-bapak. Begitu pun dalam sosial keagamaan diantaranya 

pengurusan jenazah, pernikahan, sunatan, qur’ban, bahkan ketika masyarakat 

membutuhkan saran mengenai masalah perceraian atau talak, selalu melakukan 

konsultasi kepada beliau. Maka dari itu, kehadiran beliau menjadi anugrah bagi 

keluarga maupun masyarakat. 
 


