
 

 

ABSTRAK 

Neng Heni:  Perkembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung Tahun 

  1970-2010 (Studi Dua Tipologi Pondok Pesantren Salafiyah dan 

  Khalafiyah) 

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendiikan keagamaan yang bernafaskan 

Islam, sistem pengajaran yang bersifat tradisional dan modern. Keberadaan pesantren 

tidak saja sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau sebagai akses bangsa yang 

mempunyai peranan penting. Peran pesantren dalam membina kehidupan keagamaan 

umat Islam sekitarnya maupun dalam bidang lainya. Pesantren-pesantren yang ada di 

Kabupaten Bandung inilah yang merupakan salah satu pesantren dari sekitar ribuan 

pesantren yang ada di Indonesia.  

Masalah dalam penelitian ini yakin bagaimana proses perkembangan pondok 

pesantren di Kabupaten Bandung setelah lahirnya SKB Tiga Mentri No.6 Tahun 1975 

dan No.037/U/1975 tentang reformasi pendidikan Islam dan bagaimana proses 

perkembangan terhadap pondok pesantren di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 

setelah lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana dua tipologi 

perkembangan pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah yang ada di Kabupaten 

Bandung pada tahun 1970-2010, sistem yang dikembangkan oleh pondok-pondok 

pesantren yang ada di Kabupaten Bandung ini sistem klsikal dan sekolah formal.  

 Penelitian ini berdasarkan atas pendekatan dan menganalisis kesejarahan 

(historiografi), karena tepat untuk mengungkap dan menganalisis fenomena 

kesejarahan yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan aplikasi pendekatan 

historinya di dasarkan atas 4 tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interprestasi, dan 

historioghrafi. 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pengelolahan data di peroleh kesimpulan 

bahwa latar belakang berdirinya pondok pesantren yang merupakan lembaga 

pendidikan tertua di Indonesia sebelum lahirnya kemerdekaan Indonesia itu, 

pesantren sudah ada gituh bahkan kemerdekaan itu lahir dari sebuah inisiasi para 

tokoh-tokoh kita para ulama, para ustad, para kiyai, para santri itu untuk bisa 

menggaungkan dan mengumpulkan kemerdekaan. Selain itu pada saat Indonesia 

merdeka khusunya di Kabupaten Bandung keadaan pondok pesantren sangat banyak 

bermunculan, pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bandung yang mencapai 431 

jumlah pesantren, dimana jumlah 431 pondok pesantren ini adalah jumlah dari tiga 

tipe pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bandung yang terdapat di daerah atau 

di kecamatan masing-masing. Dengan tipe pondok pesantren salafiyah, tipe pondok 

pesantren khalafiyah, dan tipe pondok pesantren kombinas. 


