
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren Persatuan Islam 40 Sarongge adalah salah satu pesantren yang 

menerapkan lima unsur pesantren karena di dalamnya terdapat asatid/guru, 

pondok, kitab, mesjid dan santri. (Amin Heidari,2004:28) Adapun penjabaran 

kelima unsur tersebut sebagai berikut : 

Pertama, Guru atau kyai merupakan elemen yang sangat esensial bagi 

suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura 

sosok kyai begitu sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa, sehingga 

amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Di samping itu, kyai 

pondok pesantren biasanya juga sebagai penggas dan pendiri dari pesantren 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertumbuhan pesantren sangat 

bergantung pada peran seorang kyai. (Amin Heidari,2004:28) 

Sedangkan, sosok guru atau Ustaz di Pesantren Persis 40 Sarongge 

adalah sebagai pengajar pelajaran agama atau umum, pemimpin pondok 

pesantren serta tolak ukur perkembangan pesantren. Kyai atau ustaz yang ada 

di Sarongge juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pendidikan di 

daerah Sarongge, sosoknya juga kharismatik dan berwibawa seperti ustaz 

Deni, ustaz Shogir, dan pengajar lainnya. (Wawancara dengan; Imas, 24 April 

2012; dan Yuyun, 9 Maret 2013; Jaenal 25 Juni 2013 ) 



Kedua, Pondok atau tempat tinggal para santri, merupakan ciri-ciri khas 

tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya 

seperti sekolah umum yang hanya mempelajari pelajaran umum. (Amin 

Heidari,2004:31) 

Sedangkan pondok di Pesantren Persis 40 Sarongge sebagai tempat 

tinggal santri yang belajar di MTS dan MA persis 40 Sarongge dan sebagai 

tempat pendalan ilmu agama. Tahun 1996 didirikan asrama putri dan asrama 

putra pada tahun 1998, pada awalnya pondok dijadiakan tempat belajar 

mengajar yang sekarang dikenal dengan "Asrama Putri Hafshah Binti Umar" 

dan memiliki tiga kelas.  (wawancara dengan Yuyun, 9 Maret 2013; Jaenal 25 

Juni 2013). 

Ketiga, Masjid dianggap sebagai simbol yang tidak terpisahkan dari 

pesantren serta  mesjid tidak hanya sebagai tempat praktek rital ibadah, tetapi 

juga tempat pengajaran kitab-kitab klasik dan aktivitas pesantren lainnya. 

(Amin Heidari,2004:33) 

Sedangkan mesjid di Pesantren persis 40 Sarongge sebagai tempat 

beribadah, tempat belajar keagamaan santri maupun pengajian masyarakat 

sekitar Sarongge. Mesjid itu bernama Al-Fajr didirikan tahun 1981, pada 

tahun 1997 mesjid ini sudah ada dan dijadikan tempat untuk keagamaan baik 

untuk santri maupun masayarakat sekitar.  (wawancara dengan Yuyun, 9 

Maret 2013; Jaenal 25 Juni 2013). 

Keempat, Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren. Pada 

umumnya, santri terbagai dua katagori. Pertama, santri mukim, yaitu murid-



murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dipesantren. Kedua, 

santri kalong, yaitu para siswa yang berasal disekitar pesantren. mereka bolak-

balik dari rumahnya sendiri untuk belajar di pesantren. (Amin 

Heidari,2004:35)  

Sedangkan, santri di Pesantren Persis 40 Sarongge sebagai siswa di MTS 

atau MA Pesantren Persis 40 Sarongge dan santri ada yang mondok karena 

jauh dari tempat tinggal atau pun yang di sekitar pesantren dan ada yang 

bolak-balik dari rumahnya sendiri. Informasi yang didapatkan dari lapangan 

bahwa santrinya tidak hanya dari daerah setempat, melainkan didominasi oleh 

luar daerah Sarongge seperti Garut, Bandung, Subang dan Sumedang. Pada 

tahun 1998 karena belum dibangunnya pondok maka Para santri tinggal di 

bangunan bekas garasi angkot, dan untuk makanpun harus masak sendiri. Para 

santri yang mondok tahun 1998 Atikah Nursyamsi, Hilman Sidik, Jenal 

Mubarok dan Dedeh dan perkembangn santri yang mondok dibarengi dengan 

jumlah santri yang sekolah di Tajhiiziyah, MTS dan MA. (wawancara dengan 

Yuyun, 9 Maret 2013; Jaenal 25 Juni 2013). 

Kelima, Pengajaran kitab atau kitab kuning berbahasa Arab dan tanpa 

harkat atau sering disebut kitab Gundul merupakan satu-satunya metode yang 

secara formal diajarkan dalam komunitas pesantren di Indonesia. (Amin 

Heidari,2004:37)  

Sedangkan kitab yang diajarkan di Pesantren Persis 40 Sarongge yaitu 

pelajar agama baik itu kitab maupun al-Qur‘an dan pelajaran umum 

berdasarkan kurikulum pesantren, dan Kemenag. Kitab kitab yang diajarkan 



dari sejak munculnya Tajhiiziyah yaitu kitab Bukhari Muslim, kitab Tirmidji, 

kitab Nasai, kitab Ibnu Dawud, kitab Rijal Hadist,kitab Mustolah Hadist, 

Kitab Jalalen dan kitab lainnya.(wawancara dengan Yuyun, 9 Maret 2013; 

Jaenal 25 Juni 2013). 

Sejarah berdirinya pesantren ini bermula dari pendiri pesantren yaitu H. 

Taufik Hidayat yang ingin mendirikan pesantren di Sarongge. Tujuannya 

adalah untuk membantu orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya 

sekaligus mendalami agamanya dan terbentur dengan perekonomian. Karena 

mayoritas masyarakat Sumedang adalah anggota persis, maka pesantren ini 

dimaksudkan untuk mempermudah anak untuk sekolah di Pesantren persis 

dalam jarak yang dekat dan biaya yang terjangkau. Selain itu, pendirinya  

bukan berasal dari anggota persis dan beliau juga bukanlah orang yang ahli 

agama. Beliau bukan seorang ulama karena pada mulanya beliau jauh dari 

agama tapi  karena beliau bekerja di Bandung sebagai penjahit dan bertemu 

dengan ulama persis kemudian lambat laun beliau mendalami persis. Lalu, 

beliau mensosialisaikan tujuannya kepada keluarga dan masyarakat sekitar 

dengan cara door to door, banyak masayarakat yang tidak merespon positif, 

karena lingkungannya terdiri dari organisasi yang berbeda, pada mulanya 

perkembangan keagamaannya minim. Sehingga, terlihat problemnya 

mendirikan pesantren ini di lingkungan yang bukan Persis. (Wawancara 

dengan Kinkin, 14 Maret 2012; Imas, 24 April 2012; dan Yuyun, 9 Maret 

2013) 



PPI 40 didirikan di Sarongge Sumedang pada tahun 1997 oleh H. Taufik 

Hidayat beserta keluarga dan simpatisan dengan keinginan untuk membantu 

masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan dan agama. Pesantren ini 

didirikan di Sarongge Sumedang karena merupakan tempat tinggal pendiri, 

banyaknya anggota Persis di Sumedang, serta keinginan untuk merubah 

lingkungan yang jauh dari agama Islam. (Wawancara dengan Kinkin, 14 

Maret 2012; Imas, 24 April 2012; dan Yuyun, 9 Maret 2013) 

Sarongge Sumedang terletak di Jl. Rancakalong 1,6 Km Pamulihan. Pada 

awalnya penduduk Sarongge sedikit karena Sarongge merupakan kawasan 

gunung batu maka kawasan itu dijadikan tempat mata pencaharian oleh 

penduduk dan keadaan agamanya sangat minim serta masih banyak yang 

menganut animisme dan dinamisme. Oleh karena itu, masyarakatnya 

berprilaku buruk seperti mabuk-mabukan, dari segi bahasa kasar, karena 

perkembangan keagamaanya kurang dan pendidikan. Kemudian setelah 

didirikan Pesantren Persis,  Sarongge lebih dikenal dengan ungkapan Sagala 

gawe amal nuhade rame-rame pada migawe omat ulah hararese ngarah tereh 

rengse gura-giru tongtalangke  bisi kaburu jadi bangke, yang artinya pesan 

untuk berbuat baik dan bergotong royong dalam kebaikan, maka pendiri 

pesantren berkeinginan agar Sarongge dekat dengan Agama Islam. 

(wawancara Yuyun, 9 Maret 2013) 

Pada tahun 1997 didirikan Pesantren Persis Sarongge yang dirintis oleh 

Ustaz Hazmiludi, dan Ahmad Haedar serta Bapak Taufik Hidayat lah yang 

memegang peran kuat dalam pembangunan Pesantren Persis Sarongge dan 



tentu dengan dukungan dari berbagai pihak terutama para anggota seperti 

Ustaz Deni, Ustaz Shogir dan simpatisan seperti putra dan putri bapak Taufik 

Hidayat seperti Ibu Ila, Ibu Yeti, dan Ibu Imas  yang ada pada waktu itu. Awal 

mulanya didirikan Tajhiiziyyah/Takhosus yaitu tempat pendidikan agama 

Islam setelah SD, Tajhiiziyyah dalam bahasa Arab artinya persiapan menuju 

jenjang pendidikan selanjutnya, yang dalammnya mempelajari dasar-dasar 

Ilmu agama Islam. (Wawancara Kinkin 14 Maret 2012; Imas, 24 April 2012; 

dan Yuyun ,9 Maret 2013) 

Pada mulanya nama pesantren ini adalah Pesantren Persis Sarongge,  

kemudian oleh pimpinan Persis diberikan nomor 40 pada tahun 1998. Nomor 

ini diambil dari pesantren Persis yang mengalami kemunduran, yang paling 

unik dari pesantren Persis yaitu adanya nomor, hal ini untuk membedakan dan 

memudahkan para siswa dan orang tua untuk mensekolahkan di Persis. 

PPI 40 Sarongge mulai melaksanakan pembelajaran tahun pelajaran 

1997/1998 dengan jenjang tajhiiziyyah dan jumlah santri 10 orang. Dari 

sepuluh orang tersebut 6 orang gugur diperjalanan dan yang berhasil 

memperoleh Ijazah hanya 4 orang, yaitu: Atikah Nursyamsi, Hilman Sidik, 

Jenal Mubarok dan Dedeh.(Wawancara Imas 24 April 2012) 

Setelah didirikannya Tajhiiziyyah kemudian, tahun 1998 didirikan 

Tsanawiyah, Tsanawiyah adalah pendidikan kedua setelah SD, tetapi di 

pesantren Persis Tajhiiziyyah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke 

Tsanawiyah, pembelajaran di Tsanawiyah berbeda dengan SMP, karena 



adanya tambahan Ilmu-ilmu agama seperti akidah akhlak, siroh nabawiyah, 

usul fikih, nahu sorop, dan ilmu dasar agama Islam lainnya.  

Tahun Pelajaran 1998/1999 PPI 40 Sarongge mulai membuka program 

Tsanawiyah. Adapun santrinya adalah  yang 4 orang yaitu: Atikah Nursyamsi, 

Hilman Sidik, Jenal Mubarok dan Dedeh . Pada tahun ajaran ini jumlah santri 

tajhiiziyyah 10 orang (Awe Suparman, Dede Aris, Fikri Abdillah, 

Jubaedah,Nia Rohaeni, Nurdin, Nurul, Risman, Ali, Taufik dan Rosyid). 

Tahun 2004 PPI 40 Sarongge mendirikan MA/ Madrasah Aliyah yang 

dipimpin oleh Muhammad Shogir, S.Psi. santrinya berjumlah 6 orang, 

kemudian lambat laun karena adanya informasi melalui sekolah, plang dan 

sebagainya maka santrinya bertambah banyak tiap tahunnya, dengan hasil 

survey peningkatan Madrasah Aliyah dari tahun ke tahunnya (Wawancara 

Kinkin 14 Maret 2012, Imas 24 April 2012, dan Yuyun 9 Maret 2013) 

Berdasarkan survey santri yang belajar di MTS Sarongge bertambah 

banyak, kemudian didirikan MA, untuk mempermudah Santri yang ada di PPI 

40 Sarongge dalam melanjutkan sekolah dan mempermudah masyarakat 

sekitar dalam melanjutkan pendidikan.(Profil Pesantren Persis 40 

Sarongge,2012:2) 

Berbeda dengan Tsanawiyah dalam peningkatan santri, menurut hasil 

survey santrinya tidak bertambah tidak berkurang jumlahnya atau 

peningkatanya sedikit karena dilingkungan Sarongge sudah banyak SMP dan 

MTS, sehingga bersaing baik dalam kualitas maupun kuantitas. (Wawancara, 

Yuyun 9 Maret 2013) 



Pada tahun 2005 Tajhiiziyyah dihapus dari Pesantren Persis 40 Sarongge 

karena kurangnya peminat yang dilatar belakangi oleh sistem pesantren untuk 

melakukan Takhosus/Tajhiiziyyah sebelum MTS, sehingga untuk memperoleh 

ijazah Tsanawiyah memerlukan waktu selama 4 tahun. Hal  inilah yang 

menyebabkan respon masyarakat untuk menyekolahkan anaknya berkurang. 

(Wawancara, Yuyun 9 Maret 2013) 

Keberadaan PPI 40 Sarongge memberikan kontribusi pada masyarakat 

terutama dalam bidang pengajian, baksos dan kembali ke tujuan awal 

didirikannya pesantren ini yaitu untuk membantu kalangan masyarakat yang 

terbentur ekonomi dalam melanjutkan pendidikan. (Wawancara, Yuyun 9 

Maret 2013, Imas 24 April 2012) 

Informasi yang didapatkan dari lapangan bahwa santrinya tidak hanya 

dari daerah setempat, melainkan didominasi oleh luar daerah Sarongge seperti 

Garut, Bandung, Subang dan Sumedang. Dipilihnya Pesantren Persatuan 

Islam 40 Sarongge Sumedang sebagai objek penelitian penulis karena secara 

fakta pesantern tersebut telah berperan aktif dalam mengembangkan sistem 

pendidikan Islam yaitu dengan dibentuknya sarana pendidikan Agama dan 

sosialiasai ke masyarakat utntuk mengembangkan agama Islam. Khususnya, 

bagi anak-anak warga masyarakat Sarongge Sumedang dan anak lainya.  Ini 

ditandai dengan banyaknya masyarakat yang memasukan putra-puteri nya ke 

pesantren ini hal ini dibuktikan berdasarkan data-data alumni pesantren yang 

berasal dari sekitar kecamatan Pamulihan.( wawancara Yuyun, 9 Maret 2013 

dan Imas 24 April 2012) 



Agar permasalahan tidak terlalu luas dan difokuskan terarah, adapun 

alasan pertimbangan kurun waktu yang ditetapkan adalah 1997-2011,dengan 

alasan pertimbangan. Tahun 1997 ditandai dengan berdirinya PPI 40 Sarongge 

sebagai langkah awal dalam perkembangan pesantren dan Tahun 2011 

dijadikan tolak ukur dalam perkembangan PPI 40 Sarongge. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan data-data jumlah murid, jumlah guru dan 

ekstrakulikuler yang bertambah. (wawancara Yuyun, 9 Maret 2013) 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang bagaimana perkembangan pesantren persis 40 

Sarongge Sumedang Pertanyaan tersebut penulis tuangkan dalam sebuah 

penelitian yang berjudul :‖Perkembangan Pesantren Persis 40 Sarongge 

Sumedang 1997-2011” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Latar belakang berdirinya Pesantren Persis 40 Sarongge 

Sumedang? 

2. Bagimana Perkembangan Pesantren Persis 40 Sarongge Sumedang 

Tahun 1997-2011? 

3. Bagaimana kontribusi pesantren terhadap masyarakat? 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Pesantren Persis 40 

Sarongge Sumedang. 

2. Untuk mengetahui perkembangan pesantren persis 40 Sarongge 

Sumedang tahun 1997-2011. 

3. Untuk mengetahui kontribusi pesantren terhadap masyarakat. 

 

D. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam 

pembahasan ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari Heuristik, 

Kritik, Interpretasi dan Historiografi, kemempatnya menjadi kesatuan integral 

sebagai langkah penelitian.  

1. Tahapan Heuristik 

 Sebagai langkah awal disebut Heuristik.  Heuristik itu sendiri adalah 

sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, 

atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. 

 Dari pengertian di atas sudah jelas kita mendapat gambaran 

bagaimana berat dan sulitnya pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang 

peneliti atau sejarawan dalam membuat sebuah sejarah terkait dengan 

mengumpulan bahan atau data-data yang diperlukan dalam 

membuat/menyusun sebuah buku sejarah. Ketika kita atau siapa saja yang 



sedang melakukan penelusuran atau pencarian bahan sejarah tersebut dan 

menemukannya maka akan merasakan perasaan yang sangat bahagia 

bahkan mungkin lebih sekedar bahagia karena saking sulitnya untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan untuk sebuah  sumber sejarah,  hal ini 

senada dengan apa yang ditulis oleh Helius sjamsuddin (2007:86) 

a. Sumber Tertulis 

1)  Surat Izin pendiriaan Madrasah Swasta MTs tahun 2001 dan MA 

persis 40 Sarongge Sumedang tahun 2010. 

2)  Dokumen photo pesantren. 

a)  Photo Kantor dan Kelas tahun 2010 

b) Photo Guru-guru tahun 2010 

c) Photo santri tahun 2010 

3) Data-data pesantren 

a)  Profil Madrasah Aliyah tahun 2010 

b)  Profil Madrasah Tsanawiyah tahun 2013 

c) Identitas Guru-guru tahun 2012 

d)  Jumlah Santri tahun 2010 

b.  Sumber Lisan 

1) Pimpinan MTs persis 40 Sarongge Sumedang. 

Nama  : Imas Haryati 

Umur  : 41 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

2) Guru-guru Pesantren Persis 40 Sarongge Sumedang. 



Nama  : Yuyun Yuningsih 

Umur  : 23 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

3) Alumni Pesantren persis 40 Sarongge Sumedang. 

Nama  : Jaenal Arifin 

Umur  : 23 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Nama  : Yuyun Yuningsih 

Umur  : 23 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Nama  : Kinkin Samsudin 

Umur  : 25 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

4) Masyarakat Sekitar Sarongge. 

Nama  : Jaenal Arifin 

Umur  : 23 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Nama  : Yuyun Yuningsih 

Umur  : 23 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Nama  : Kinkin Samsudin 

Umur  : 25 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 



2. Tahapan Kritik 

 Kritik dilakukan oleh sejarawan manakala sumber-sumber sejarah 

telah dikumpulkan. Bisa dikatakan proses kedua ini adalah proses 

penyeleksian sumber. Sumber itu banyak dan harus diseleksi sesuai 

kebutuhan sejarawan. Proses kritik meliputi dua macam yaitu kritik 

eksternal dan internal.  

 Kritik eksternal bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan buku/ data dari sisi luarnya, mulai dari buku tersebut asli 

atau turunan, ataupun untuk mengetahui buku tersebut sudah mengalami 

perubahan atau tidak. Sedangkan kritik Intern adalah ditujukan untuk 

menganalisis dari segi isi, dengan cara membandingkan satu sama lain atas 

sumber yang telah diperoleh agar mendapatkan sumber yang benar-benar 

dapat dipercaya. 

a. Kritik Ekstern 

Tahapan Sumber tertulis, peneliti menggunakan kritik ekstern 

sebagai berikut : 

1. Akta Notaris Madrasah Tsanawiyah Persis 40 Sarongge. Sumber 

ini adalah hasil fotokopy oleh peneliti dari aslinya. Peneliti Peroleh 

pada tanggal 24 April 2012 atas ijin Imas Haryati selaku Kepala 

MTs Persis 40 Sarongge. Sumber asli diketik dalam kertas HVS 

dalam keadaan bisa dibaca, diberi cap bertandatangan notaris. 

2. Piagam Akreditasi MTs. Sumber ini adalah hasil fotokopy oleh 

peneliti dari aslinya. Peneliti Peroleh pada tanggal 24 April 2012 



atas ijin Imas Haryati selaku Kepala MTs Persis 40 Sarongge. 

Sumber asli diketik dalam kertas HVS dalam keadaan bisa dibaca. 

3. Piagam pendirian Madrasah swasta tahun 2001. Sumber ini adalah 

hasil fotokopy oleh peneliti dari aslinya. Peneliti peroleh pada 

tanggal 24 April 2012. Sumber asli diketik dalam kertas HVS dalam 

keadaan bisa dibaca. 

4. Profil Madrasah Aliyah tahun 2010. Sumber ini diperoleh pada 

tanggal 24 April 2012 yang diberikan oleh Imas Haryati dalam 

format file word. 

5. Data guru Non PNS MTs Persis 40 Sarongge Tahun 2011. Sumber 

ini diperoleh pada tanggal 24 April 2012 yang diberikan oleh Imas 

Haryati dalam format file Microsoft Office Exel. 

6. Adapun data visual foto diperoleh dari Imas Haryati yang 

merupakan dokumen keadaan gedung sekolah dan kegiatan siswa. 

Terhadap sumber lisan peneliti melakukan kritik ekstern sebagai berikut: 

1. Imas haryati (usia 41) Kepala Sekolah Tsanawiyah dari 2007 sampai 

sekarang . Beliau adalah  salah satu pelaku utama karena memiliki 

andil besar dalam perkembangan Pesantren Persis 40 Sarongge karena 

beliau sudah dari tahun 1998 sudah aktif mengajar di Madrasah 

sehingga sejaman dengan peristiwa yang terjadi.  

2. Yuyun Yuningsih (usia 23) alumni dan guru di MTs dari tahun 2009. 

Beliau adalah salah satu pengajar dan sejaman dengan peristiwa yang 

terjadi. 



3. Jaenal Arifin (Usia 23) alumni tahun 2009 Pesantren Persis 40 

Sarongge Sumedang. Beliau adalah alumni yang mengetahui kondisi 

pembangunan fisik sekolah yang ada di pesantren.  

4. Kinkin Samsudin (usia 25) alumni tahun 2007 Pesantren Persis 40 

Sarongge Sumedang. Beliau adalah alumni yang mengetahui kondisi 

pembangunan fisik sekolah yang ada di pesantren.  

5. Adapun sumber visual foto. Menurut peneliti foto itu adalah benar 

menceritakan bangunan pesantren dan perkembangannya. 

Hal-hal yang dilakukan penulis adalah berusaha untuk 

menganalisi keaslian sumber yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan 

hal ini penulis mengambil contoh dengan sumber yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen apakah sumber-sumber tersebut termasuk kedalam 

sumber primer karena tanggal dan waktu yang dicantumkan sesuai 

dengan peristiwa yang terjadi.  

Berikut hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah narasumber pelaku dalam 

pendirian yayasana, perkembangan pesantren, serta kontribusi yang 

dirasakan oleh masyarakat. 

b. Kririk Intern 

Terhadap sumber tertulis, peneliti menggunakan kritik intern 

sebagai berikut: 

1. Akta Notaris Madrasah Tsanawiyah Persis 40 Sarongge. Sumber 

ini adalah sumber yang bersifat resmi karena dikeluarkan secara 



formal oleh pemerintah. Yang notabennya adalah lembaga 

pemerintahan yang berkenaan dengan urusan pembangunan. 

2. Piagam Akreditasi MTs. Sumber ini adalah sumber yang bersifat 

resmi karena ditandatangani oleh kepala Departemen agama. 

3. Piagam pendirian Madrasyah swasta tahun 2001. Sumber ini 

adalah sumber yang bersifat resmi karena ditandatangani oleh 

kepala Departemen agama. 

4. Profil Madrasah Aliyah tahun 2010. Sumber ini adalah sumber 

yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh Madrasah yang 

ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

5. Data guru Non PNS MTs Persis 40 Sarongge Tahun 2011. Sumber 

ini adalah sumber yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.  

Terhadap sumber lisan, peneliti melakukan kritik intern sebagai 

berikut : 

1. Imas Haryati (usia 41) Kepala Sekolah MTs dari 2007 sampai 

sekarang . Menurut peneliti beliau mau dan mampu melakukan 

wawancara karena dia kepala sekolah MTs, dan beliau dalam 

keadaan sehat fisik baik secara pendengaran, berbicara ataupun 

penglihatan. 

2. Yuyun Yuningsih (usia 23) alumni dan guru di MTs dari tahun 

2009. Menurut peneliti beliau mau dan mampu melakukan 

wawancara karena beliau salah satu pengajar serta beliau dalam 



keadaan sehat fisik baik secara pendengaran, berbicara ataupun 

penglihatan. 

3. Jaenal Arifin (Usia 23) alumni. Menurut peneliti beliau mau dan 

mampu melakukan wawancara karena beliau  adalah alumni yang 

mengetahui kondisi pembangunan fisik sekolah yang ada di 

pesantren.  

4. Kinkin Samsudin (usia 25) alumni Menurut peneliti beliau mau dan 

mampu melakukan wawancara karena beliau  adalah alumni yang 

mengetahui kondisi pembangunan fisik sekolah yang ada di 

pesantren. 

Proses pencarian sumber yang dilakukan penulis tidak menemukan 

jalan buntu, meskipun demikian sumber-sumber yang diperoleh harus 

melalui tahapan kritik baik eksetrn ataupun intern guna mengoreksi 

kredibilitas sumber yang didapat.  

3. Tahapan Interpretasi 

      Dalam sejarah, fakta-fakta yang tersedia sangat terbatas dan tidak 

dapat diulang serta diimplimentasikan sesuai keinginan kita. Fakta-fakta 

sejarah telah dikumpulkan sesuai dengan sudut pandang yang telah ada, 

yang disebut sebagai sumber-sumber sejarah. Maka peneliti melakukan 

penafsiran terhadap data-data dan hasil wawancara mengenai PPI 40 

Sarongge Sumedang. 

 Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam 

lahir dan berkembang sejak permulaan kedatangan Islam ke negri ini. 



Lembaga seperti ini sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam itu sendiri. 

Perguruan bersama merupakan lembaga tempat mendalami agama Hindu-

Budha bedanya pondok pesantren Islam dikunjungi oleh segenap lapisan 

masyarakat dalam arti tidak mengenal stratifikasi sosial, sedangkan agama 

hindu-Budha hanya dikunjungi oleh anak-anak dari golongan aristrokat. 

(Dawam Raharjo,2008:65) 

 Secara terminologi dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, 

dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India. Sebelum proses 

penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara 

umum untuk pendidikan dan pengajaran agam Hindu di Jawa, setelah 

Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut diambil oleh Islam. 

(Karel A Steenbrink,1994:21) 

 Nurchalish Majid pernah menegaskan, pesantren adalah artefak 

peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan 

keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous. (Amin 

Heidari,2004:3) 

 Denis Lombard menyatakan, pesantren mempunyai kesinambungan 

dengan lembaga keagamaan pra-Islam disebabkan adanya beberapa 

kesamaan antara keduanya. Misalnya, letak dan posisi keduanya yang 

cenderung mengisolasi diri dari pusat keramaian, serta adanya ikatan 

―kebapakan‖ antara guru dan murid sebagaimana ditunjukan kyai dan 

santri, di samping kebiasaan ber-‗ujlah (berkelana) guna melakukan 

pencarian ruhani dari satu tempat ke tempat lainnya. Beberapa faktor 



inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk berkesimpulan 

bahwa pesantren merupakan suatu bentuk indegineous culture yang 

muncul bersamaan waktunya dengan penyebaran misi dakwah Islam di 

kepulauan Melayu-Nusantara. (Amin Heidari,2004:3) 

 Adapun keterkaitan dengan ini, pesantren Persatuan Islam 40 

Sarongge memadukan antara sekolah di Madrasah baik Madrasah 

Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dengan pengajaran agama Islam di 

pondok Pesantren. hal itu dilakukan  santri setelah belajar di sekolah baik 

setelah magrib dan setelah subuh. (Wawancara dengan ; Yuyun, 9 Maret 

2013;  Jaenal, 25 Juni 2013). 

 Pesantren Persis 40 Sarongge juga memiliki kriteria sebuah 

pesantren yang memiliki ustaz, santri, mesjid, pondok dan kitab. Hal ini 

berdasarkan krteria pesantren menurut Amin Heidari dalam bukunya Masa 

Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan 

Komplesitas Global. (Amin Heidari,2004:28) Pesantren ini termasuk 

pesantren Moderen karena memiliki ciri yaitu mengajarkan agama dan 

pelajaran umum dalam pondok. (Wawancara dengan ; Yuyun, 9 Maret 

2013;  Jaenal, 25 Juni 2013). 

 Adapun ciri pesantren Tradisional menurut Amin Heidari yaitu: 

Kyai, Santri, Pondok, Masjid dan pengajaran kitab-kitab klasik yang 

sering disebut kitab kuning. (Amin Heidari,2004:28)  

 Menurut Ahmad Tafsir, pembaharuan dalam pendidikan Pesantren 

tidak lepas dari arus modernisasi yang menemukan momentumnya pada 



abad ke-20, yaitu dimana kaum reformis atau modernis Islam berpendapat 

bahwa diperlukan reformasi sistem pendidikan Islam untuk mampu 

menjawab tantangan kolonisasi dan ekspansi kristen. Maka munculah 

sekolah adabiyah yang didirikan oleh Ahmad di Padang tahun 1909, 

sekolah-sekolah umum model Belanda yang didirikan Muhamadiyah. 

Sekolah Diniyyah atau Madrasah yang didirikan oleh Al-ja’iatul Al-

Khairiyyah, dan madrasah yang didrikan oleh Al-Irsyad. Karena itulah, 

pesantren melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian yang akan 

mendukung keberadaan pesantren itu sendiri, seperti penjenjangan, 

kurikulum yang jelas, dan sistem klasikal. (Ahmad Tafsir,1994:93) 

 Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pendidikan dan pengajarannya, 

pesantren-pesantren di Jawa Barat dapat dikatagorikan kedalam empat 

tipe, yaitu: pertama, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran diniyah (keagamaan saja, atau pesantren tradisional. Kedua, 

pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran diniyah 

ditambah dengan lembaga-lembaga pendidikan melalui madrasah. Ketiga, 

pesantren yang menyelenggarakan pengajaran dengan memandukan sistem 

pendidikan diniyyah dan sistem pendidikan madrasah. Dalam tipe ini, 

santri sekaligus murid di madrasah. Pendidikan agama disesuaikan dengan 

kurikulum pesantren, sedangkan pelajaran umum mengikuti kurikulum 

sekolah. Keempat, pesantren yang menyelenggarakan pengajaran dengan 

salah satu tipe di atas ditambah dengan mengikuti salah satu 

penyelenggaraan pendidikan ketermapilan. (Rosad Amidjaja,1985:7) 



 Sehubungan dengan itu, pendidikan Islam memegang peran penting 

bagi masyarakat dan umat Islam. Pondok pesantren merupakan lembaga 

yang memfokuskan diri pada anak didik di bidang agama Islam. Pondok 

pesantren telah membutikan perannannya dari masa ke masa dalam 

berpartisipasi dalam pembinaan bangsa dan negara. Di samping itu, 

didorong oleh keinginan untuk lebih menginfestasikan pendidikan agama 

pada anak-anak.(Dawam Rardjo,2008:212) 

4.  Tahapan Historiografi 

      Pada tahapan ini adalah dimana penulis melakukan kegiatan 

penulisan dari hasil penelitian dan pengkajian atau penafsiran dari hasil 

pengkajian fakta-fakta sejarah. Kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan  

yang berbentuk karya tulis tentang Perkembangan Pesantren Persis 40 

Sarongge Sumedang 1997-2011. 

   Kemudian dalam prakteknya penulis melakukan pembuatan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 Bab I merupakan Bab pendahuluan yang di dalamnya mencangkup 

pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

dan  langkah-langkah penelitian. 

 Bab II dideskripsikan sebagai Bab pembahasan mengenai Peasantren 

Persis 40 Sarongge Sumedang yang meliputi letak geogerafis, kondisi 

Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Agama. 

  Bab III merupakan isi pokok pembahasan yang didalamnya 

mencangkup pembahasan tentang perkembangan Pesantren Persis 40 



Sarongge Sumedang 1997-2011, yang meliputi tiga priode yaitu: Tahun 

1997-1999, Tahun 1999-2004 dan 2004-2011 dalam perkembangan 

pesantren persis terhadap lima unsur, respon masyarakat atas berdirinya 

pesantren Persis 40 Sarongge dan kontribusi pesntren Persis 40 Sarongge 

terhadap masyarakat sekitar. 

 Bab IV merupakan Bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan 

saran  dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


