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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari Lembaga 

Pendidikan tertua di Indonesia itu sendiri, yakni Pondok Pesantren. Sejarah 

bermunculannya Pondok Pesantren tidak luput kiranya dari sejarah awal 

masuknya agama islam di Nusantara yang saat itu dibawa oleh para pedagang 

muslim yang ke Nusantara.
1
 Lembaga Pendidikan yang serupa dengan Pondok 

Pesantren juga sudah ada sebelum para pedagang muslim menginjakan kakinya di 

Nusantara, tepatnya pada zaman Hindu-Buddha.
2
 

Pengertian Pondok Pesantren sendiri secara etimologi atau bahasa 

merupakan tempat belajar para santri. Kata Pondok Pesantren terdiri dari dua suku 

kata, yakni Pondok dan Pesantren. Kata “Pondok” dalam bahasa Indonesia 

diartikan sebagai kamar, rumah kecil, gubug dengan adanya penekanan pada 

kesederhanaan pada bangunana tersebut. Kata “Pondok” dikaitkan pula dengan 

kata “Funduq”, kata “Funduq” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti hotel, 

ruang tidur, dan asrama. Kata Pesantren berasal dari kata “santri” yang 

mendapatkan imbuhan “pe” di depan dan imbuan “an” di akhir yang menunjukan 
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sebuah tempat, yang kemudian diartikan sebagai tempat para santri menuntut 

ilmu.
3
 

Dari pengertian yang sudah dipaparkan diatas dapat diambil garis besar 

bahwa Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan islam yang 

mengajarkan ilmu-ilmu agama berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa 

arab oleh ulama abad pertengahan, dimana santri-santrinya tinggal di asrama yang 

satu lokasi dengan kediaman pengajar atau kyai yang mengasuh Pondok Pesantren  

tersebut.
4
 

Pondok Pesantren sendiri memiliki beberapa elemen dasar yang 

merupakan ciri khas dari Pondok Pesantren itu sendiri, elemen itu adalah: 

1. Kyai 

Di dalam sebuah Pondok Pesantren, Kyai merupakan sosok yang 

sangat penting dan tidak dapat tergantikan, karena Kyailah yang 

mendirikan, mengelola, mengasuh, dan terkadang juga sebagai pemilik 

tunggal dari sebuah Pondok Pesantren. perkembangan pondok Pesantren 

tergantung dengan kharisma dari sosok Kyai tersebut.  

2. Masjid  

Bangunan yang pertama kali ada di dalam Pondok Pesantren adalah 

Masjid atau Langgar. Peran masjid sangat sentral untuk kegiatan di dalam 
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Pondok Pesantren itu sendiri, baik untuk kegiatan belajar dan mengajar 

maupun sholat berjamaah.
5
 

3. Santri 

Istilah “Santri” mempunyai beberapa pengertian, pertama diartikan 

dengan orang-orang yang taat menjalankan dan melaksakan perintah 

agama Islam. Kedua, diartikan sebagai orang-orang yang tengah menuntut 

ilmu di lembaga pendidikan Pondok Pesantren. Ketiga Istilah “Santri” 

dalam bahasa Jawa yang memiliki arti lama yakni “pergi ke tempat 

kediaman pengantin wanita”, tetapi pengertian tersebut sudah jarang 

dijumpai belakangan ini. Dalam kamus melayu-inggris yang disusun oleh 

R.J. Wilkinson, kata santri diterjemahkan dan ditekankan pada murid-

murid yang berpindah-pindah dari pondok yang satu ke pondok yang lain.
6
 

4. Pondok atau asrama 

Pondok atau asrama adalah elemen yang tidak kala pentingnya 

apalagi bagi santri yang menetap di Pondok Pesantren tersebut. Adannya 

Pondok atau Asrama ini sangat berguna dan juga memudahkan Kyai untuk 

mengontrol santri-santrinya. 
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5. Pengajaran kitab-kitab agama klasik 

 Ciri yang benar-benar membedakan Pondok Pesantren dengan 

lembaga-lembaga pendidikan yang lain adalah pengajaran kitab-kitab 

agama klasik atau biasanya disebut “Kitab Kuning” atau “Kitab Gundul” 

karena dalam penulisan kitab klasik tersebut menggunakan huruf Arab dan 

tidak memiliki harakat (Syakal).
7
 

Pengertian kebijakan menurut Miriam Budiardjo adalah sekumpulan 

keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha 

memilih tujuan-tujuan tersebut.
8
 

Suatu kebijakan tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan ada yang 

menggagas kebijakan tersebut. Di dalam Pondok Pesantren, maju atau mundurnya 

suatu Pondok Pesantren tidak lepas dari pengambilan kebijakan seorang Kyai. 

Unsur yang paling dominan di dalam Pondok Pesantren adalah Kyai, dimana di 

dalam kehidupan Pondok Pesantren, kyai mengatur kelangsungan kehidupan dan 

perkembangan Pondok Pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, keterampilan, 

dan kharismanya.
9
 Maka sudah sewajarnya pertumbuhan sutau Pondok Pesantren 

sangat bergantung pada kemampuan pribadi Kyainya dalam mengambil 

keputusan. 
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Dari sekian banyak Pondok Pesantren di Jawa Timur khususnya daerah 

kabupaten Tuban. Pondok Pesantren Langitan Tuban merupakan Pondok 

Pesantren tertua di kabupaten Tuban dan juga termasuk salah satu yang tertua di 

Jawa Timur. Pondok Pesantren Langitan Tuban juga masih menjaga tradisi 

pendirinya, yakni masih bercorak salafi. 

Sosok KH. Abdullah Faqih merupakan sosok ulama yang dihormati oleh 

banyak kalangan. Ketika menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan, KH. 

Abdullah Faqih pernah berperan aktif dalam menyokong beberapa partai politik 

sepeti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKNU (Partai Kebangkitan 

Nahdhatul Ulama). Dalam hal keilmuannya, KH. Abdullah Faqih dijuluki oleh 

KH. Dr. Hasyim Muzadi sebagai (Syaikhul Masyayikh) yakni gurunya para 

guru.
10

 

KH. Abdullah Faqih mulai mengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban 

pada tahun 1971 M. Bersama dengan KH. Marzuki Zahid sampai pada tahun 

2012. Dalam perjalanan mengasuh Pondok Pesantren Langitan Tersebut, 

Pengasuh yang dituakan atau disepuhkan adalah KH. Marzuki Zahid sedangkan 

KH. Abdullah Faqih hanya membantu KH. Marzuki Zahid.  

Dalam perjalanannya mengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban selama 

kurang lebih 41 tahun, KH. Abdullah Faqih membuat berbagai kebijakan yang  

segar bagi perkembangan Pondok Pesantren Langitan Tuban. Hingga pada tahun 

1997 M. Pondok Pesantren Langitan Tuban yang bercorak salafi bebas akan asap 
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rokok.
11

 Kebijakan yang diambil oleh KH. Abdullah Faqih ini tidak hanya 

berimbas di dalam Pondok Pesantren Langitan Tuban saja melainkan berimbas 

kepada warga yang tinggal di sekitaran Pondok Pesantren. 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil topik 

dalam proposal skirpsi ini dengan mengambil “Perkembangan Pondok Pesantren 

Langitan Tuban Tahun 1971-2012 (Studi Kasus Kebijakan KH. Abdullah Faqih)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas. Agar penelitian ini dapat terarah maka 

penulis membuat batasan-batasan penelitian dengan membuat rumusan masalah, 

di antaranya: 

1. Bagaimana Sejarah Pondok Pesantren Langitan Tuban? 

2. Bagaimana kebijakan KH. Abdullah Faqih dalam pengembangan 

Pondok Pesantren Langitan Tuban tahun 1971-2012 ? 

C. Tujuan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pada penulisan tentang khazanah dunia Pondok Pesantren, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Sejarah Pondok Pesantren Langitan Tuban. 

2. Untuk mengetahui kebijakan KH. Abdullah Faqih dalam 

pengembangan Pondok Pesantren Langitan Tuban tahun 1971-2012 . 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian sejarah berangkat dari topik-topik masalah yang sebelumya 

telah dikaji oleh seorang sajarawan melalui bacaan-bacaannya. Karena hal 

tersebut merupakan asumsi pokok bagi seorang sejarawan. Dimana buku-buku 

tersebut menjadi sumber-sumber sekunder. Menyadari bahwa hal tersebut 

merupakan asumsi pokok bagi seorang sajarawan. Disamping itu juga, untuk 

membuktikan aspek orisinalitas atas penelitian ilmiah dengan seobjektif mungkin. 

Rencana penelitian tentang “Perkembangan Pondok Pesantren Langitan 

Tuban Tahun 1971-2012 (studi kasus Kebijakan KH. Abdullah Faqih)” ini tidak 

semata-mata dibuat begitu saja tanpa melihat karya-karya seorang penulis lain 

sebagai pembanding. Penulis telah melakukan pencarian guna mencari penelitian 

apa saja yang terkait dengan judul penulis. Hasil dari pencarian tersebut 

menemukan penelitian yang membahasa hal tersebut: 

1. Skripsi Diana Qomariyah yang berjudul “Metode Pembentukan Moral 

Santri Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban Oleh KH. Abdullah 

Faqih”.
12

 Skripsi Diana Qomariyah diadakan di Jurusan Filsafat 

Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 untuk menyelesaikan 

program studi S 1. Dalam karya Diana Qomariyah ini lebih 

menekankan pada Analisa terhadap metode pembentukan moral santri 

Pondok Pesantren Langitan oleh KH. Abdullah Faqih. Selain itu, Diana 
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Qoamariyah juga membahas tentang Sejarah Pondok pesantren 

Langitan dengan menggunakan sumber-sumber wawancara dan 

beberapa website Pondok Pesantren Langitan. 

2. Skripsi Iqdha Khanifah yang berjudul “Strategi Brand Image Pondok 

Pesantren Langitan Widang Tuban”.
13

 Skripsi karya Iqdha Khanifah 

ini disusun untuk tugas akhir program S 1 Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri 

Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Dalam karya ini menjelaskan 

tentang pengertian Pondok Pesantren secara umum, kemudian 

memfocuskan pada brand Image atau citra positif Pondok Pesantren 

Langitan dalam masalah kualitas Pondok Pesantren Salafi di zaman 

modern.  Baik dari segi kualitas santri lulusan maupun guru-guru yang 

mengajar di Pondok Pesantren langitan. Dalam karya ini juga 

membahasa lokasi Pondok Pesantren Langitan secara singkat sebagai 

lokasi penelitian. 

3. Skripsi M. Hanan Tantowi yang berjudul “Kitab Alala Dalam 

Membangun Kebudayaan Pesantren Salaf di Langitan Tuban Jawa 

Timur (Kajian Implementasi Budaya)”.
14

 Skripsi yang disusun oleh M. 

Hanan Tantowi ini untuk memenuhi tugas akhir program S 1 Jurusan 

Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora 
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Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016. 

Dalam karya M. Hanan Tantowi ini menjelaskan tentang profil Pondok 

Pesantren yang dimasa hanya membahas letak geografis Pondok 

Pesantren Langitan. Yang menjadi focus kajian karya ini adalah Kitab 

Alala yang digunakan di Pondok Pesantren Langitan baik berupa 

Tranliterasi Arab dan Jawa, kemudian menjelaskan juga kegunaan 

kitab Alala itu sendiri di Pondok Pesantren Langitan baik bagi santri-

santri maupun guru-gurunya, dan juga membandingkan kegunaan kitab 

Alala dengan kegunaan kiytab Ta’lim muta’alim. 

Dari Ketiga Karya yang ditemukan penulis, memiliki kajian khusus yang 

berbeda-beda, yang membedakan antara karya ini dengan karya-karya sebelumnya 

yakni, karya ini memfokuskan  pada kebijakan Kyai di dalam Pondok Pesantren. 

Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian Perkembangan Pondok 

Pesantren Langitan Tuban Tahun 1971-2012 (studi kasus Kebijakan KH. 

Abdullah Faqih). Oleh karena itu penulis yakin bahwa Penelitian ini original dan 

layak untuk ditindak lanjutkan. 

E. Metodologi Penelitian 

Sejarah terkait pada prosedur penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah 

merupakan sumber dan upaya pengembangan setiap ilmu. Sejarah juga terkait 

pada penalaran yang mendasarkan diri pada fakta. Dalam sejarah dibedakan antara 

konsep data dan konsep fakta. Fakta adalah data-data yang telah teruji 

kebenarannya melalui uji sumber. Fakta-fakta inilah yang menjadi andalan bagi 
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kebenaran sejarah. Untuk memperoleh kebenaran sejarah akan banyak tergantung 

pada kesediaan para sejarawan untuk meneliti dan mengkaji sumber sejarah secara 

cermat dan tuntas, sehingga diharapkan mampu mengungkap sejarah dengan 

objektif. 

Adapun tahap-tahap metode sejarah dalam penelitian ini diantaranya, 

terdiri dari tahap heuristik, tahap kritik, tahap interpretasi dan tahap histriografi. 

1. Heuristik 

Menurut Notosusanto, heuristis berasal dari bahasa Yunani 

heuriskein, artinya sama dengan to find yang berarti tidak hanya 

menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada 

penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, 

baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. 

Pada tahap pertama, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber 

yang berhubungan dengan topic yang akan dibahas. Mengumpulkan sumber 

yang diperlukan dalam penulisan merupakan pekerjaan pokok yang dapat 

dikatakan  gampang-gampang susah,sehingga diperlukan kesabaran dari 

penulis.
15

 

Sumber-sumber yang berhasil ditemukan penulis baik primer 

maupun sekunder  diantaranya: 
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a. Sumber Primer 

1) Data Tulis 

a) Muhammad Hasyim dan Muhammad Sholeh. 2012. Potret dan 

Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih. Tuban: Kakilangit Book. 

b) Muhammad Hasyim, Muhammad Sholeh. 2012. Teladan 

Syaikhina KH. Abdullah Faqih Seri 2. Tuban: Langitan Book. 

c) Ahsan Ghazali, Saiful Huda Mudhaffar. 2008. Mutiara Nasehat 

KH. Abdullah Faqih. Tuban: LTN Langitan. 

d) Tim BPS Pondok Pesantren Langitan. 2015. Buku Penuntun 

Santri. Tuban: Majlis Idaroh Ammah Putra Pondok Pesantren 

Langitan. 

e) Madrasah Al-Falahiyah. Tanpa Tahun. Buku Panduan Dan 

Informasi Kegiatan Santri. Tuban: Tanpa Penerbit. 

2) Data Lisan 

a) Ustadz Abdul Aziz Mudzakkar (43 tahun) sebagai santri dan juga 

sebagai guru di Pondok Pesantren Langitan. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018. 

b) Ustadz Farihin (38 tahun) sebagai santri dan juga guru di Pondok 

Pesantren Langitan. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 

2018. 
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c) Ahmad Zainuri (22 tahun) sebagai santri di Pondok Pesantren 

Langitan. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2018. 

d) Ali Mahfud (51 tahun) sebagai warga yang tinggal di sekitar 

Pondok Pesantren Langitan. Wawancara dilakukan pada tanggal 

24 Juni 2018. 

e) Adi Ahlu Dzikri (27 tahun) sebagai santri dan juga guru di 

Pondok Pesantren Langitan. Wawancara dilakukan pada tanggal 

24 Juli 2019. 

f) Kardi (61 tahun) sebagai warga yang tinggal di sekitara Pondok 

Pesantren Langitan. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 

2019 

g) Suwito (43 tahun) sebagai perangkat desa Widang. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019. 

h) KH. Abdurrahman Faqih (46 tahun) sebagai salah satu putra KH. 

Abdullah Faqih dan juga salah satu pengasuh di Pondok 

Pesantren Langitan. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 

2019. 

3) Data Visual 

a) Langitan TV. Siroh KH. Abdullah Faqih Langitan oleh KH. 

Masbuhin Faqih. 29 Agustus 2016. 
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b) Langitan TV. Menti Jalan Kesempurnaan (Langitan). 2010. 

c) Metro TV. Kyai Langitan atau KH. Abdullah Faqih Meninggal. 

tayangan 1 Maret 2012. 

b. Sumber Sekunder 

1) Data Tulis 

a) Mujamil Qomar. 2006. Pesantren Dari Transformasi Metodologi 

Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Erlangga. 

b) Mahpuddin Noor. 2006. Potret Dunia Pesantren. Bandung: 

Humaniora. 

c) Solahuddin. M. 2017. Napat Tilas Masyayikh: Biografi 25 

Pendiri Pesantren Tua di Jawa-madura. Kediri: ZAM-ZAM. 

d) Nurcholis Madjid. 1997. Bilik-Bilik Pesantren. Jakarta: 

Paramadina. 

e) Abdurrahman Wahid. 2010. Menggerakan Tradisi. Yogyakarta: 

LKIS. 

f) Zamakhsyari Dhofier. 1994. Tradisi Pesantren: Studi tentang 

Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3S. 

g) Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul” 

Metode Pembentukan Moral Santri Pondok Pesantren Langitan 
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Widang Tuban Oleh KH. Abdullah Faqih” pada tahun 2015 yang 

disusun oleh Diana Qomariyah. 

h) Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul” 

Strategi Brand Image Pondok Pesantren Langitan Widang 

Tuban” pada tahun 2018 yang disusun oleh Iqdha Khanifah. 

i) Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

“Kitab Alala Dalam Membangun Kebudayaan Pesantren Salaf di 

Langitan Tuban Jawa Timur (Kajian Implementasi Budaya)” 

pada tahun 2016 yang disusun oleh M. Hanan Tantowi. 

2. Kritik 

Setelah mengumpulkan sumber, langkah selanjutnya adalah 

melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Dalam tahap ini 

dilakukan semacam seleksi apakah sumber tersebut secara fisik dan 

substansial layak untuk dijadikan sumber sejarah. Dalam tahap ini, penulis 

akan melakukan kritik eksternal dan kritik internal, yang mana kritik 

eksternal berkaitan dengan kondisi fisik sumber dan otentisitasnya, 

sedangkan kritik internal lebih berkaitan dengan isi sumber tersebut apakah 

dapat dipercaya atau tidak serta apakah isinya kredibel atau tidak. 
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a. Kritik Ekstern 

1) Data Tulis 

a) Buku karangan Muhammad Hasyim dan Muhammad Sholeh yang 

berjudul “Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih” 

yang dicetak pertama kali oleh Kakilangit Book tahun 2012. Buku 

ini merupakan sumber primer, yang penulis dapatkan edisi 

cetakan yang kedua. Dari tampilan luar, maka layak buku ini 

dijadikan sebagai sumber. Selain itu, otentisitas atau keasliannya 

juga dapat dipercaya dan dipastikan kebenarannya. Karena kedua 

pengarang buku ini merupakan santri Pondok Pesantren Langitan 

yang masih ada semasa hidup KH. Abdullah Faqih atau bisa 

dikatakan pelaku sejarah, Maka dari itu sumber ini otentik. 

b) Buku karangan Muhammad Hasyim dan Muhammad Sholeh yang 

berjudul “ Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih seri 2 ” yang 

diterbitkan oleh Langitan Book pada 2012. Buku ini merupakan 

sumber primer, yang penulis dapatkan edisi cetakan yang 

pertama. Dari tampilan luar, maka layak buku ini dijadikan 

sebagai sumber. Selain itu, otentisitas atau keasliannya juga dapat 

dipercaya dan dipastikan kebenarannya. Karena kedua pengarang 

buku ini merupakan santri Pondok Pesantren Langitan yang masih 

ada semasa hidup KH. Abdullah Faqih atau bisa dikatakan pelaku 

sejarah, Maka dari itu sumber ini otentik. 



 

16 
 

c) Buku karangan H. Ahsan Ghazali dan Saeful Huda Mudhaffar 

yang berjudul “ Mutiara Nasehat KH. Abdullah Faqih” yang 

diterbitkan oleh LTN Langitan pada tahun 2008. Buku ini secara 

fisik layak untuk digunakan sebagai sumber. Buku ini merupakan 

sumber primer karena di terbitkan pada saat KH. Abdullah Faqih 

Masih ada dan buku yang penulis dapatkan ini merupakan 

cetakan pertama, Maka dari itu sumber ini otentik. 

d) Buku yang berjudul “ Buku Penuntun Santri “ yang disusun oleh 

Tim BPS Pondok Pesantren Langitan dan diterbitkan oleh Majlis 

Idarah Ammah Putra Pondok Pesantren Langitan pada tahun 

2015. Buku ini baik dilihat secara fisiknya merupakan sumber 

primer, karena disusun oleh santri-santri Pondok Pesantren 

Langitan Tuban, dan diterbitkan oleh salah satu majlis yang ada 

di dalam Pondok Pesantren Tuban. Maka dari itu sumber ini 

otentik.  

e) Buku yang berjudul “ Buku Panduan Dan Informasi Kegiatan 

Santri” yang disusun oleh Madrasah Al-Falahiyah dan diterbitkan 

di Tuban. Buku ini merupakan sumber primer. Karena dari segi 

penyusunnya merupakan salah satu madrasah yang berada di 

dalam Pondok Pesantren Langitan, dan asal dari buku tersebut 

juga berasal dari Pondok Pesantren Langitan. Karena penulis 

mendapatkannya dari santri yang sudah berada di sana sejak 

tahun 2015. Maka dari itu sumber ini otentik.  
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2) Data Lisan 

a) Ustadz Abdul Aziz Mudzakkar, beliau merupakan guru atau 

ustadz di Pondok Pesantren Langitan Tuban, tapi beliau menyebut 

dirinya sendiri santri. Beliau berumur 43 tahun. Selian menjadi 

saksi sejarah beliau juga merupakan pelaku sejarah. Beliau 

menjadi santri pada saat masih ada KH. Abdullah Faqih di 

Pondok Pesantren Langitan. Maka, kesaksian beliau dapat 

dijadikan sumber primer.  Maka dari itu sumber ini otentik. 

b) Ustadz Farihin, beliau merupakan guru atau ustadz di Pondok 

Pesantren Langitan Tuban. Dan juga masih nyantri hingga 

sekarang. Beliau berusia 38 tahun. Selian menjadi saksi sejarah 

beliau juga merupakan pelaku sejarah. Beliau menjadi santri pada 

saat masih ada KH. Abdullah Faqih di Pondok Pesantren 

Langitan. Maka, kesaksian beliau dapat dijadikan sumber primer.  

Maka dari itu sumber ini otentik. 

c) Ahmad Zainuri, dia merupakan santri yang masih aktif hingga 

sekarang di Pondok Pesantren Langitan. Dia berumur 22 tahun. 

Sebagai saksi dan pelaku sejarah, kesaksiannya patut dijadikan 

sumber primer karena dia nyantri pada saat KH. Abdullah Faqih 

masih ada. Maka dari itu sumber ini otentik. 

d) Ali Mahfud, beliau merupakan warga yang tinggal di dekat 

Pondok Pesantren Langitan Tuban. beliau masih sempat 
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merasakan kehidupan bersama KH. Abdullah Faqih. Perkataan 

beliau dapat dijadikan sumber primer. Maka dari itu sumber ini 

otentik. 

e) Adi Ahlu Dzikri, beliau merupakan guru di Pondok Pesantren 

Langitan dan juga masih nyantri hingga sekarang. Beliau berusia 

27 tahun. Beliau menjadi santri pada saat masih ada KH. 

Abdullah Faqih di Pondok Pesantren Langitan. Maka, kesaksian 

beliau dapat dijadikan sumber primer.  Maka dari itu sumber ini 

otentik.  

f) Kardi, beliau adalah warga tinggal disekitar Pondok Pesantren 

Langitan dan juga teman semasa muda KH. Abdullah Faqih. 

beliau masih sempat merasakan kehidupan bersama KH. 

Abdullah Faqih. Perkataan beliau dapat dijadikan sumber primer. 

Maka dari itu sumber ini otentik. 

g) Suwito, beliau adalah warga desa Widang dan juga salah satu 

perangkat desa Widang. Beliau juga masih sempat merasakan 

kehidupan bersama KH. Abdullah Faqih. Perkataan beliau dapat 

dijadikan sumber primer. Maka dari itu sumber ini otentik. 

h) KH. Abdurrahman Faqih, beliau merupakan salah satu putra KH. 

Abdullah Faqih dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren 

Langitan yang sekarang. Perkataan beliau dapat dijadikan sumber 

primer. Maka dari itu sumber ini otentik. 
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3) Data Visual 

a) Video yang berjudul Siroh KH. Abdullah Faqih Langitan oleh 

KH. Masbuhin Faqih. Video ini diambil oleh pihak langitan TV 

pada 29 Agustus 2016 dalam acara Haul KH. Abdullah Faqih. 

Sedangkan KH. Masbuhin Faqih merupakan santri Pondok 

Pesantren Langitan pada tahun 1971-1976. Maka video ini bisa 

dijadikan sumber primer. Maka dari itu sumber ini otentik. 

b) Video yang berjudul “Menti Jalan Kesempurnaan (Langitan)” 

yang diproduksi oleh Langitan TV, pada tahun 2010. Maka video 

ini bisa dijadikan sumber primer. Maka dari itu sumber ini 

otentik.  

c) Video yang berjudul “Kyai Langitan atau KH. Abdullah Faqih 

Meninggal” yang ditayangankan pada  1 Maret 2012 oleh Metro 

TV sesaat setelah KH. Abdullah Faqih meninggal dunia. Maka 

video ini bisa dijadikan sumber primer. Maka dari itu sumber ini 

otentik. 

 

b. Kritik Intern 

1) Data Tulis 

a) Buku karangan Muhammad Hasyim dan Muhammad Sholeh yang 

berjudul “Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih” 
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yang dicetak pertama kali oleh Kakilangit Book tahun 2012. 

Dalam buku ini menjelaskan tentang biografi dari KH. Abdullah 

Faqih. Yang sumber dari biografi KH. Abdullah Faqih ini 

didapatkan dari keluarga ndalem atau keluarga dalam Pondok 

Pesantren Langitan sendiri. kemudian juga menjelaskan tentang 

pemikiran beliau dan juga yang terakhir tentang pendapat-

pendapat atau kesan-kesan dari keluarga Pondok Pesantren 

Langitan tentang KH. Abdullah Faqih selaku pengasuh yang telah 

meninggalkan mereka semua. Maka dari itu sumber ini otentik 

dan kredibel. 

b) Buku karangan Muhammad Hasyim dan Muhammad Sholeh yang 

berjudul “ Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih seri 2 ” yang 

diterbitkan oleh Langitan Book pada 2012. Buku ini merupakan 

seri kedua dari buku “ Potret dan Teladan Syaikhina KH. 

Abdullah Faqih ” di dalam buku ini terdapat banyak pandangan 

dari para tokoh terkemukan baik cendekiawan, politikus, sesama 

Kyai dan juga para alumni yang sudah memimpin Pondok 

Pesantrennya masing-masing tentang sosok KH. Abdullah Faqih 

dan juga keadaan Pondok Pesantren Langitan pada saat beliau 

mengasuh. Maka dari itu sumber ini otentik dan kredibel.  

c) Buku karangan H. Ahsan Ghazali dan Saeful Huda Mudhaffar 

yang berjudul “ Mutiara Nasehat KH. Abdullah Faqih” yang 

diterbitkan oleh LTN Langitan pada tahun 2008. Dalam buku 
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memuat tulisan atau nasehat-nasehat KH. Abdullah Faqih yang 

termuat dalam majalah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren 

Langitan dan Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren 

Langitan (KESAN) dan diterbitkan setelah KH. Abdullah Faqih 

merestuinya. Maka dari itu sumber ini otentik dan kredibel. 

d) Buku yang disusun oleh Tim BPS Pondok Pondok Pesantren 

Langitan  yang berjudul “ Buku Penuntun Santri” dan diterbitkan 

oleh Majelis Idaroh Ammah Putra Pondok Pesantren Langitan 

pada tahun 2015. Dalam buku tersebut memuat mengenai 

berbagai informasi Pondok Pesantren Langitan Tuban. Maka dari 

itu sumber ini otentik dan kredibel. 

e) Buku yang berjudul “Buku Panduan Dan Informasi Kegiatan 

Santri” yang disusun oleh Madrasah Al-Falahiyah, tanpa tahun 

dan tanpa penerbit. Di dalam buku banyak informasi mengenai 

tentang madrasah di dalam Pondok Pesantren Langitan Tuban,  

baik dari peraturan, kurikulum, kegiatan santri, dan Profil sekilas 

Pondok Pesantren Langitan Tuban. Maka dari itu sumber ini 

otentik dan kredibel. 

1) Data Lisan 

a) Ustadz Abdul Aziz Mudzakkar, beliau merupakan guru atau 

ustadz dan juga santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban. 

Beliau berumur 43 tahun. Selian menjadi saksi sejarah beliau juga 
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merupakan pelaku sejarah. Beliau menjadi santri pada saat masih 

ada KH. Abdullah Faqih di Pondok Pesantren Langitan. Maka, 

kesaksian dan perkatan beliau beliau dapat dijadikan sumber 

primer.  Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik dan 

kredibel. 

b) Ustadz Farihin, beliau merupakan guru atau ustadz di Pondok 

Pesantren Langitan Tuban. Dan juga masih nyantri hingga 

sekarang. Beliau berusia 38 tahun. Selian menjadi saksi sejarah 

beliau juga merupakan pelaku sejarah. Beliau menjadi santri pada 

saat masih ada KH. Abdullah Faqih di Pondok Pesantren 

Langitan. Kesaksian beliau mengenai Pondok Pesantren Langitan 

pantaslah dijadikan sumber primer. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sumber ini otentik dan kredibel. 

c) Ahmad Zainuri, dia merupakan santri yang masih aktif hingga 

sekarang di Pondok Pesantren Langitan. Dia berumur 22 tahun. 

Sebagai saksi dan pelaku sejarah, kesaksiannya patut dijadikan 

sumber primer karena dia nyantri pada saat KH. Abdullah Faqih 

masih ada. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik dan 

kredibel. 

d) Ali Mahfud, beliau merupakan warga yang tinggal di dekat 

Pondok Pesantren Langitan Tuban. beliau masih sempat 

merasakan kehidupan bersama KH. Abdullah Faqih. Argumen 
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dan perkataan beliau dapat dijadikan sumber primer. Karena 

beliau ikut menjadi saksi sejarah atas perkembangan Pondok 

Pesantren Langitan. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini 

otentik dan kredibel.  

e) Adi Ahlu Dzikri, beliau merupakan guru di Pondok Pesantren 

Langitan dan juga masih nyantri hingga sekarang. Beliau berusia 

27 tahun. Beliau menjadi santri pada saat masih ada KH. 

Abdullah Faqih di Pondok Pesantren Langitan. Kesaksian beliau 

mengenai Pondok Pesantren Langitan pantaslah dijadikan sumber 

primer. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik dan 

kredibel.  

f) Kardi, beliau adalah warga tinggal disekitar Pondok Pesantren 

Langitan dan juga teman semasa muda KH. Abdullah Faqih. 

beliau masih sempat merasakan kehidupan bersama KH. 

Abdullah Faqih. Kesaksian dan perkataan beliau dapat dijadikan 

sumber primer. Karena beliau ikut menjadi saksi sejarah. Maka 

dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik dan kredibel. 

g) Suwito, beliau adalah warga desa Widang dan juga salah satu 

perangkat desa Widang. Beliau juga masih sempat merasakan 

kehidupan bersama KH. Abdullah Faqih. Kesaksian dan 

perkataan beliau dapat dijadikan sumber primer, karena beliau 
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ikut menjadi saksi sejarah. Maka dapat disimpulkan bahwa 

sumber ini otentik dan kredibel. 

h) KH. Abdurrahman Faqih, beliau merupakan salah satu putra KH. 

Abdullah Faqih dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren 

Langitan yang sekarang. Perkataan dan kesaksian beliau dapat 

dijadikan sumber primer karena beliau ikut menjadi pelaku dan 

saksi sejarah. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik 

dan kredibel.  

2) Data Visual 

a) Video yang berjudul Siroh KH. Abdullah Faqih Langitan oleh 

KH. Masbuhin Faqih. Video ini diambil oleh pihak langitan TV 

pada 29 Agustus 2016 dalam acara Haul KH. Abdullah Faqih. 

KH. Masbuhin Faqih merupakan santri Pondok Pesantren 

Langitan pada tahun 1971-1976. Maka video ini bisa dijadikan 

sumber primer. Karena KH. Masbuhin Faqih menjadi pelaku dan 

juga saksi sejarah. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini 

otentik dan kredibel. 

b) Video yang berjudul “Menti Jalan Kesempurnaan (Langitan)” 

yang diproduksi oleh Langitan TV, pada tahun 2010. Di 

dalamnya berisikan kesaksian beberapa alumni Pondok pesantren 

Lanngitan Yang telah mengauh Pondok Pesantrennya sendiri. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik dan kredibel.  
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c) Video yang berjudul “Kyai Langitan atau KH. Abdullah Faqih 

Meninggal” yang ditayangankan pada  1 Maret 2012 oleh Metro 

TV sesaat setelah KH. Abdullah Faqih meninggal dunia. Maka 

dapat disimpulkan bahwa sumber ini otentik dan kredibel. 

3. Interpretasi 

Tahapan interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna 

kepada fakta-fakta ataupun bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan 

karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa 

lampau adalah hanya saksi-saksi sejarah bisu belaka. Secara metodelogi 

interpretasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses 

penelitian sejarawan dan penulisan sejarah.  

Dalam tahapan ini, penulis melakukan penafsiran terhadap sumber 

sejarah yang sudah ditemukan di lapangan, dan memilah-milah fakta yang 

telah di kritik dengan menggunakan teori Challenge and Responces yang 

diciptakan Arnolrd J. Toynbee yang mengemukakan bahwa kebudayaan 

terjadi dan terlahir disebabkan oleh tantangan dan jawaban antara manusia 

dengan alam sekitar, sedangkan yang menciptakan adalah para minoritas. 

Apabila kaum minoritas tidak memiliki kekuatan maka kebudayaan akan 

mengalami kemunduran karena tidak ada jawaban atas tantangan alam yang 

terjadi.
16

 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 158.  
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Selain menggunakan penafsiran Challenge and Responces, penulis 

juga menggunakan penafsiran teori orang besar (Great Man Theory) yang 

dikemukakan oleh dua orang sajarawan Inggris, Thomas Carlyle dan James 

A. Froude, yang berpendapat bahwa faktor utama penyebab perkembangan 

sejarah adalah tokoh-tokoh orang besar.
17

 Dengan menggunakan penafsiran-

penafsiran diatas dapat mempermudah penulis untuk memperoleh data dan 

fakta yang mudah untuk dipahami. Pada tahapan ini penulis menafsirkan 

sesuai dengan yang penulis dapatkan dilapangan, dengan buku-buku dan 

pendapat yang penulis dapatkan. Penulis mencoba menyambung-

nyambungkan fakta-fakta yang ada dengan perkembangan dilapangan, 

dengan masih mencari data-data yang masih berserakan. Penulis berusaha 

merangkai hal-hal tersebut agar menjadi sebuah sejarah yang utuh.  

4. Historiografi 

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang 

pembahasan studi ini, penyusun akan memaparkannya bab per bab. 

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang , 

rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, langkah-langkah 

penelitian berupa heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. 

Bab II, akan membahas tentang Sejarah Pondok Pesantren Langitan 

Widang Tuban yang didalamnya berisi tentang Profil Pondok Pesantren 

Langitan Tuban 1852-2012, Letak Geografis dan Monografis Pondok 

                                                           
17

 Ibid, hlm. 125. 
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Pesantren Langitan Tuban, Biografi Singkat Para Pengasuh Pondok 

Pesantren Langitan Tuban, Kegiatan Pondok Pesantren Langitan Tuban, dan 

Tujuan Pondok Pesantren Langitan Tuban. 

Bab III, akan membahas tentang kebijakan KH. Abdullah Faqih 

dalam Pengembangan Pondok Pesantren Tuban tahun 1971-2012 yang 

berisi tentang Kebijakan-kebijakan KH. Abdullah Faqih dalam 

Pengembangan Pondok Pesantren Langitan Tuban tahun 1971-2012, 

Hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan KH. Abdullah Faqih , Peran 

Pondok Pesantren Langitan Tuban, dan Pandangan Tentang Kebijakan KH. 

Abdullah Faqih. 

Bab IV, pada bab ini merupakan penutup yang berisi mengenai 

Simpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


