
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 M, 

melalui para pedagang Arab yang bermukim di Indonesia. Selalin berdagang, 

mereka juga menyebarkan agama Islam dan melakukan pernikahan dengan wanita 

pribumi. Sehingga Islam bisa dengan mudah diterima oleh mereka dan 

berkembang hingga saat ini.  

Perkembangan Islam secara masif dan intensif di Indonesia baru terlihat 

pada beberapa abad setelahnya, yaitu pada abad ke 12 M  melalui para juru 

dakwah (muballigh) dari kalangan ulama sufi. Penyebaran Islam di Indonesia 

pertama kali dilakukan di pesisir utara Sumatera (Aceh), karena posisi selat 

Malaka sebagai jalur perdagangan penting dunia, baru kemudia menyebar ke 

daerah timur dan utara, seperti Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi.
1
 

Pada fase selanjutnya, penyebaran dan pendalaman ajaran Islam di 

Indonesia mulai difokuskan dalam sebuah institusi pendidikan tradisional yang 

disebut “pesantren”. Meski pesantren dalam arti lembaga pendidikan tempat 

dilakukannya pengajaran tekstual baru muncul pada sekitar abad ke-18, namun 

berdasarkan catatan sejarah disebutkan bahwa berdirinya pesantren sesungguhnya 

sudah ada sejak masa-masa awal penyebaran Islam di Indonesia, terutama Jawa. 

Tokoh yang 
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pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419 M), tokoh 

Walisongo. Maulana Malik Ibrahim menggunakan masjid dan pesantren untuk pengajaran 

ilmu-ilmu agama Islam, yang pada gilirannya melahirkan tokoh-tokoh Walisongo yang juga 

mendirikan pesantren di wilayahnya masing-masing.
2
 

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia 

yang dikembangkan secara indigenous oleh masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya, 

pesantren merupakan sebuah produk budaya masyarakat Indonesia yang menyadari akan arti 

penting pendidikan bagi warga pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas darimana 

trasidi dan sistem pesantren tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola pesantren yang 

unik (khas) dan telah sekian lama mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat.
3
 

Pondok pesantren merupakan sekolah Islam berasrama tertua di Indonesia yang 

mengajarkan pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar 

di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang dikenal dengan sebutan “Kyai”. Pondok 

dan asrama, bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya 

dengan sistim pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang dikebanyakan 

wilayah Islam di negara-negara lain.
4
 

Pondok pesantren bisa dikatakan sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada 

di Indonesia. Lembaga ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke 13 M seiring dengan masuk 

dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada saat itu pondok pesantren digunakan 

selain sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan pusat dakwah dan pusat pengembangan 

agama Islam. 
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Pesantren sebagai komunitas belajar keagamaan kebanyakan sangat erat hubungannya 

dengan lingkungan sekitar yang menjadi wadah keagamaannya. Dalam komunitas pedesaan 

tradisional kehidupan keagamaan merupakan suatu bagian terpadu dari kenyataan atau 

keberadaan sehari-hari dan tidak dianggap sebagai sektor yang terpisah, begitu pula tempat-

tempat upacara keagamaan seklaigus merupakan pusat kehidupan pedesaan, sedangkan 

pimpinan keagamaan merupakan sesepuh yang diakui lingkungannya, yang nasehat-nasehat 

dan petunjuk-petunjuknya diperhatikan.
5
 

Pesantren didirikan bukan saja sebagai pusat untuk mempelajari ajaran agama Islam, 

namun sekaligus sebagai pusat latihan dan pusat penggemblengan mental untuk melawan 

penjajah. Belanda bukanlah sekedar musuh kemerdekaan dan perampas tanah mereka, namun 

sekaligus juga musuh agama dan martabat (dignity) mereka. Dalam perkembangan 

selanjutnya, rakyat Indonesia seolah mengkristal menjadi dua kelompok. Yaitu pengikut kiai, 

yang sangat jauh dari jangkauan tangan Belanda, dan pengikut birokrat. Dengan pesantrennya 

itu, para kiyai mendapat kepercayaan dari masyarakat dan sekaligus dijadikan panutan, 

bahkan ia jarang yang melebihi porsi secara umum, yaitu bukan saja panutan dalam masalah 

kehidupan keagamaan, namun dalam hampir semua permasalahan, termasuk politik.
6
 

Setelah periodisasi perkembangan pesantren yang cukup maju pada masa Wali Songo, 

masa-masa suramnya  mulai terlihat ketika Belanda menjajah Indonesia. Pada periode ini, 

pesanten selalu berhadapan dengan Kolonialisasi Belanda yang sangat membatasi ruang 

geraknya. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik pendidikan dalam bentuk 

Ordonansi Sekolah Literatau Widle School Ordonanti. Melalui kebijakan tersebut, pihak 

Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin. Selain itu. 

Kebijakan formal Belanda tersebut juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam 
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yang menurut mereka berpotensi memunculkan gerakan subversi atau perlawanan dikalangan 

santri dan kaum muslim pada umumnya.
7
 

Perkembangan pesantren mulai menyebar ke wilayah-wilayah di Indonesia, salah 

satunya ke daerah Garut. Garut sendiri sampai saat ini dikenal sebagai kota santri hal tersebut 

dibuktikan dengan cukup banyaknya pesantren yang didirikan di Garut. Menurut data yang 

diperoleh dari Kemenag Kabupaten Garut, terdapat sekitar 728 pesantren yang tersebar 

diseluruh wilayah Garut. Namum sampai saat ini, belum ada data resmi yang menjelaskan 

mengenai informasi pesantren tertua di Garut, tetapi keberadaannya diperkirakan sudah ada 

sejak lama.  

Abad 20 merupakan salah satu fase terpenting dalam periodisasi perkembangan 

pesantren di Indonesia, kususnya di Garut. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pesantren 

digunakan sebagai salah satu basis perlawanan terhadap penjajah yang saat itu ingin 

menguasai Indonesia. Sedangkan pada masa awal kemerdekaan kaum santri kembali 

berjuang namun bukan untuk melawan penjajah melainkan untuk mempertahankan 

kemerdekaan serta melawan pemberontkan-pemberontakan yang dilakukan oleh organsasi 

tertentu. 

Pada awal tahun 70-an, Indonesia mengalami gejala perubahan serta perkembangan 

dalam lembaga pendidikan pondok pesantren dengan mengadopsi sistem pendidikan sekolah 

atau madrasah serta memunculkan berbagai macam tipe pondok pesantren. Sejalan dengan 

hal tersebut, Menteri Agama RI Mukti Ali mengeluarkan SKB Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 

1975 tentang reformasi pendidikan.
8
 Oleh sebab itu di Garut sendiri terjadi perubahan sistem 

pendidikan dalam pesantren sehingga ada pesantren yang masih mempertahankan nilai 

ketradisionalannya dan ada juga pesantren yang menyatukan pendidikan agama dengan 

pendidikan umum di sekolah sehingga lulusan pesantren tersebut memiliki kesetaraan dengan 
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sekolah umum yang ditandai dengan adanya ijazah. Tercatat ada 721 pesantren di Garut yang 

terdaftar wajar diknas (wajib belajar pendidikan nasional), diantaranya 404 pesantren 

menyelenggarakan kajian kitab dan pendidikan lainnya sedangkan 317 pesanrtren hanya 

menyelanggarakan kajian kitab saja. Semesntara ada satu pesantren yang mengeluarkan 

ijazah sendiri dari pesantrennya namun ijazahnya tetap setara dengan ijazah yang dikeluarkan 

oleh dinas pendidikan nasional, yaitu pesantren Darussalam Kersamanah. 

Dalam perkembangannya, pesantren tetap kokoh dan konsisten mengikatkan dirinya 

sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. 

Realitas ini tidak saja dapat dilihat ketika pesantren menghadapi banyak tekanan dari 

pemerintah kolonial Belanda, namun pada masa pasca kemerdekaan pesantren justru 

dihadapkan pada suatu tantangan yang cukup berat yaitu adanya ekspansi sistem pendidikan 

umum dan madrasah modern. Di tengah kondisi yang demikian, dimana masyarakat semakin 

diperkenalkan dengan perubahan-perubahan baru, eksistensi lembaga pendidikan pesantren 

tetap saja menjadi alternatif bagi pelestarian ajaran agama Islam. 

Berdasarkan dari penelitian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana 

perkembangan pesantren di kabupaten Garut, dengan judul:”PERKEMBANGAN 

PESANTREN DI GARUT ABAD XX”. Diharapkan dalam penelitian ini mampu 

memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan pesantren di Garut khususnya pada 

abad XX. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah yang muncul dan 

menarik untuk diteliti, maka hal-hal yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana sejarah Kabupaten Garut pada abad XX ? 



 

 

2. Bagaimana perkembangan pesantren di Kabupaten Garut pada abad XX ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejarah Kabupaten Garut pada abad XX; 

2. Untuk mengetahui perkembangan pesantren di Kabupaten Garut pada abad XX. 

 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai pondok pesantren penulis akui sudah banyak kita jumpai 

terutama dalam penelitian-penelitian skripsi khususnya di Jurusan Sejarah Peradaban Islam di 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tetapi meskipun begitu penelitian 

mengenai pondok pesantren masih cukup menarik untuk diteliti, karena keberadaannya masih 

tetap eksis dari dulu hingga kini. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil tema mengenai Perkembangan Pesantren di 

Kabupaten Garut, sejauh ini penulis meyakini belum ada yang meneliti mengenai tema 

tersebut. Adapun beberapa judul skripsi yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini 

yaitu pertama, skripsi yang berjudul “ Perkembangan Pondok Pesantren di Kabupaten 

Bandung  Tahun 1970-2010” oleh Neng Heni. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan pesantren di Kabupaten Bandung serta membaginya ke dalam dua 

tipologi yaitu pesantren salafiyah dan khalafiyah.  

Selanjutnya, penulis juga menemukan skripsi yang berjudul “Perkembangan Pondok 

Pesantren di Kabupaten Tangerang Tahun 1975-2007” oleh Wawan Setiawan. Dalam 

penelitian tersebut  dijelaskan mengenai proses perkembangan serta perubahan pondok 

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

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



 

 

serta perubahan terhadap pondok pesantren di Kabupaten Tangerang pada tahun 2007 setelah 

lahir UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Heuristik 

Tahap heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau 

materi sejarah. Pada tahapan ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan 

pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, 

temuan benda ataupun sumber lisan. 
9
 Pada tahapan ini penulis mencari informasi mengenai 

perkembangan pesantren yang ada di Kabupaten Garut yaitu dengan mendatangi kantor 

Kemenag Kabupaten Garut tepatnya  pada bagian PD Pontren serta melakukan wawancara 

dengan petugas yang ada di sana. Penulis juga mendatangi kantor MUI Kabupaten Garut 

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan penulis juga melakukan wawancara dengan 

ketua MUI Kabupaten Garut saat ini, selain itu, penulis juga mendatangi perpustakaan umum 

Kabupaten Garut, perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan perpustakaan 

Fakultas Adab dan Humaniora serta prpustakaan Batu Api untuk mendapatkan sumber 

berupa buku ataupun hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. 

Dalam tahapan ini penulis mencoba menggali sumber-sumber yang bisa penulis 

dapatkan di lapangan tentang Perkembangan Pesantren di Garut Abad XX. Dan sumber yang 

penulis dapatkan di lapangan diantaranya berupa buku, dokumen, serta hasil wawancara 

kepada saksi dan pelaku sejarah. 

a. Sumber Primer 
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Suatu prinsip dalam heuristik adalah sejarawan harus mencari sumber-sumber 

primer. Sumber primer dari penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh 

saksi mata.
10

 

1) Sumber primer tulisan berupa dokumen yaitu : 

a) Dokumen Kantor Kementrian Agama, Daftar Nama Pondok Pesantren di 

Kabupaten Garut Tahun 1900-1999. Sumber ini memberikan informasi 

kepada penulis tentang daftar pesantren di Garut pada tahun 1900 sampai 

tahun 1999. 

b. Sumber Sekunder 

Untuk sumber sekunder berupa buku, penulis dapatkan beberapa dari 

perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Umum Kabupaten 

Garut dan beberapa dari koleksi pribadi. Buku tersebut bersisi tentang hal-hal yang 

bersangkutan dengan judul penelitian yang diteliti. Selain itu, sebagai pendukung 

penelitian terkait dengan aspek teoritik dan pendekatan kajian. Selain berupa buku, 

sumber yang didapat juga berupa haisl wawancara dengan beberapa tokoh yang 

dianggap dapat memeberikan informasi mengenai judul yang akan penulis teliti.  

1) Sumber sekunder berupa buku diantaranya: 

a) Ading Kusdiana. Dalam bukunya, Sejarah Pesantren: Jejak Penyebaran, 

dan Jaringannya di Wilayah Priangan (1800-1945), yang diterbitkan 

tahun 2014 oleh Humaniora, Bandung. Buku ini memberikan informasi 

kepada penulis mengenai berbagai keberadaan pesantren dan 

jaringannya yang terbentuk di dalamnya di wilayah priangan dari abad 

19 sampai pertengahan dekade keempat abad ke-20. 
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b) Rd. Sulaeman Anggapradja. Dalam bukunya Sejarah Garut dari Masa ke 

Masa dan Hari Jadi Garut  17 Maret 1813, yang diterbitkan tahun 1984. 

Buku ini memberikan informasi mengenai perkembangan Kabupaten 

Garut dari masa ke masa. 

c) Drs. Kunto Sofianto. Dalam bukunya Garoet Kota Intan , yang 

diterbitkan tahun 2001 oleh Alqaprint Jatinangor. Buku ini memberikan 

informasi mengenai gemabaran sejarah Kota Garut serta mneyoroti dan 

menganalisa perkembangan masyarakat kota Garut dan bidang sosial 

ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan secara komprehensif. 

1) Sumber sekunder berupa hasil wawancara diantaranya: 

a) Miftah (45 tahun), selaku staf pelaksana bagian PD Pontren Kemenag 

Kabupaten Garut. Wawancara dilakukan pada 31 Juli 2017, pukul 14.00 

di Kantor Kemenag Kabupaten Garut. 

b) Sirojul Munir (58 tahun), selaku ketua MUI Kabupaten Garut saat ini. 

Wawancara dilakukan pada 12 Agustus 2017, pukul 12.30 di kantor 

MUI Kabupaten Garut. 

c) Lilis (52 tahun), selaku pengurus pesantren Suci Garut. Wawancara 

dilakukan pada 22 Mei 2017, pukul 14.00 di kediaman beliau. 

Kritik 

Setelah dilakukannya tahapan heuristik maka tahapan selanjutnya adalah tahapan 

kritik terhadap sumber yang telah di dapat. Dengan cara menyeleksi sejumlah sumber, 

dimana bahan yang dianggap tidak otentik dihilangkan dengan tujuan untuk memudahkan 

dukungan fakta dalam penulisan. 

Kritik yang dilakukan yaitu dengan kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern 

digunakan untuk mengethui otentitas dari informasi yang diperoleh, sedangkan kritik ekstern 



 

 

dimaksudkan untuk mengukur masalah kredibilitas suatu informasi yang diperoleh. Tentunya 

dengan melakukan kritik ini diharapkan dapat tersaji informasi yang akurat dan kredibel.  

a. Kritik Ekstern 

1. Sumber tertulis 

Kritik ekstern yang dilakukan pada sumber primer berupa sumber tertulis yang 

terdiri dari dokumen yaitu: 

1) Dokumen Kantor Kementrian Agama, Daftar Nama Pondok Pesantren 

di Kabupaten Garut Tahun 1900-1999. Sumber ini merupakan sumber primer karena 

otentik berupa file yang diberikan langsung dari Pak Miftah yang merupakan 

petugas PD Pontren Kemenag Kabupaten Garut, beliau masih aktif hingga saat ini. 

b. Kritik Intern 

1. Sumber Tertulis 

1) Dokumen Kantor Kementrian Agama, Daftar Nama Pondok Pesantren 

di Kabupaten Garut Tahun 1900-1999. Sumber ini memberikan informasi kepada 

penulis tentang daftar pesantren di Garut pada tahun 1900 sampai tahun 1999. 

 

Interpretasi 

Tahapan berikutnya ialah tahapan penginterpretasian terhadap data penelitian yang 

telah melalui dua tahapan sebelumnya. Dalam tahapan ini, penulis melakukan penafsiran 

terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul pada kegiatan penelitian. Sumber data yang 

telah terkumpul pada kegiatan heuristik, setelah melalui tahapan kritik, baik kritik intern 

maupun ekstern, maka lairlah fakta. Fakta tersebut kemudian ditafsirkan melalui tahapan 

interpretasi.  

Dalam tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah yang selesai 

dikritik dengan melakukan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis. Dengan 



 

 

melakukan pendekatan ini memudahkan penulis memperoleh data dan fakta yang mudah 

difahami.
11

 Dengan demikian, dalam tahapan ini dapat memudahkan penulis untuk 

menganalisis materi-materi yang berkaitan dengan Sejarah Perkembangan Pesantren di 

Kabupaten Garut. 

Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan cara mengolah fakta-fakta yang telah diperoleh 

serta sudah dikritisi dengan menggunakan beberapa referensi yang dijadikan pokok pikiran 

sebagai kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Jika sudah berbentuk fakta-fakta 

yang kebenarannya telah teruji dan dapat menajawab permasalahan yang dikaji mengenai 

“Perkembangan Pesantren di Garut Abad XX”. Oleh karenanya, untuk memudahkan kajian 

ini diperlukan suatu pendekatan dari ilmu sosial yakni menggunakan teori fungsionalisme 

struktural yang dikemukakan oleh beberapa teoritis seperti Soerjono Soekanto dan beberapa 

yang lainnya. Menurut Soekanto dalam teori ini menjelaskan bahwa: 

Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Isitlah yang digunakan pada teori ini 

menggunakan lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada 

suatu bentuk atau pola sekaligus juga mengandung pengertian pengertian yang abstrak 

perihal norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri khas lembaga 

tersebut. Teoritis lain seperti Robert Maclver dan Charles H. Page mengartikan bahwa 

lembaga kemasyarakatan sebagai tatacara yang diciptakan untuk mangatur hubungan antar 

manusia dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya dengan istilah 

asosiasi.12 

Secara fungsional lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses-proses 

hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi untuk memelihara hubungan 

tersebut serta pola-polanya sesuai dengan dengan kepentingannya. Sumner juga melihat dari 
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sudut pandang lain. Ia mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan sebagai 

perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan dan bersifat kekal. Menurutnya 

tujuan dari lembaga kemasyarakatan ini adalah unutk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pokok manusia yang memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan pedoman pada setiap 

masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat dan membrikan pegangan kepada masyarakat 

untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.13 

Talcot Parson juga berpendapat bahwa secara struktural suatu lembaga akan 

mengalami perubahan. perubahan-perubahan akan berjalan secara perlahan sebagai suatu 

proses adaptasi dan penyesuaian, sistem diintegrasikan melalui pemilikan nilai-nilai yang 

sama menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki 

struktur yang masing-masing lembaga memiliki fungsi-fungsi sendiri. Menurut Parson 

penekanan yang terjadi pada teori fingsionalis strukrual bersumber pada bagaimana dalam 

perkembangan tersebut mencakup keragamannya (equilibrium), Terciptanya sebuah 

dinamika yang berkesinambungan (dynamic equilibrium) yang biasanya berasal dari fungsi 

dan peran masing-masing individu yang ada dalam masyarakat. Parson juga menyebutkan 

bahwa kesinambungan akan tercipta dengan adanya konsep adaptasi, tujuan, integrasi, dan 

pemeliharan pola-pola. Sebagai contoh: lembaga pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial, 

politik, keluarga sosial, kebudayaan, dan hukum.14  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pesantren termasuk ke 

dalam lembaga pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Hal ini sangat berkaitan erat 

hubungannya dengan masyarakat dan pemerintah berdasarkan ajaran Islam. 

Perkataan pesantren sendiri berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an, 

berarti tempat tinggal para santri.
15

 Sementara itu, Karel A. Steenbrink menjelaskan istilah 

pesantren sendiri seperti halnya mengaji, bukanlah berasal dari istilah Arab, melainkan dari 
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India. Demikian juga istilah pondok, langgar di Jawa, suarau di Minangkabau, dan rangkang 

di Aceh bukanlah merupakan istilah Arab, tetapi berasal dari istilah yang terdapat di India.
16

 

Sedangkan menurut Greetz, pengertian pesantren dituturkan dari bahasa India shastri yang 

berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis, maksudnya yaitu bahwa pesantren adalah 

tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis, sehingga Greetz menganggap 

bahwa pesantren dimodifikasi dari Pura Hindu.
17

 

 

Historiografi 

Historiografi adalah tahapan penulisan sejarah, atau proses penyusunan karya tulis 

sejarah. Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam setelah tahapan heuristik, kritik, dan 

interpretasi. Dalam tahapan ini penulis merekonstruksi data ke dalam sebuah kisah sejarah. 

Setelah data terhimpun, dari beberapa proses penelitian, kemudian diolah dan selanjutnya 

penulis menyusun laporan penelitian berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kajian pustaka dan langkah-langkah penlitian,. 

BAB II pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar historis Kabupaten Garut. 

BAB III pada bab ini membahas mengenai perkembangan Pesantren di Kabupaten 

Garut pada Abad XX. 

BAB IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. 
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