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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, terdapat penguraian mengenai metode, teknik, dan langkah-

langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian yang berjudul “Perkembangan 

Pendidikan Formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan 

Rancabali Kabupaten Bandung (2003-2019)” ini. Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dalam 

proses penelitiannya. Dalam proses pengumpulan data atau heuristik, peneliti 

menggunakan teknik studi literatur dengan mengkaji berbagai karya ilmiah seperti 

buku, artikel ilmiah yang ditemukan lewat luring dan daring, maupun artikel ilmiah 

yang dapat ditemukan dalam jurnal ilmiah yang tentu sangat penting dalam proses 

pengerjaan penelitian ini. Selain teknik studi literatur, peneliti juga melakukan teknik 

wawancara dalam proses pengumpulan data. Teknik wawancara ini ditujukan kepada 

narasumber yang memiliki peranan dan pengaruh terhadap penelitian dan 

permasalahan yang penulis kaji. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hal tersebut 

secara detil dalam tiga sub bab utama, yaitu metode penelitian, teknik penelitian, serta 

tahapan penelitian.  

3.1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian seorang peneliti perlu memahami arti dari istilah metode dan 

metodologi secara menyeluruh. Pada kenyataannya sering kali dua istilah tersebut 

digunakan secara bergantian yang mana pada intinya, kedua istilah tersebut memiliki 

pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam upaya untuk 

menghindari kekeliruan dari penggunaan istilah-istilah tersebut, penulis tentu perlu 

membahas mengenai kedua istilah tersebut terlebih dahulu sebelum memulai 

membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Daliman (2012, 

hlm. 27) mengemukakan bahwa metode perlu dibedakan dengan metodologi. Beliau 

berpendapat bahwa metodologi merupakan Science of Methods, atau ilmu yang 

mempelajari terkait metode yang lebih banyak berkaitan dengan kerangka referensi. 
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Kemudian Hamid & Madjid (2011, hlm.41) mengemukakan bahwa metodologi 

merupakan pedoman bagi ilmuwan dari beberapa bidang pengetahuan, khususnya 

cabang ilmu di dalam memperoleh bagian tertentu sebagai suatu kumpulan 

pengetahuan sistematis (body of ordered knowledge) secara umum atau menurut ilmu 

yang bersangkutan. 

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

metodologi bergerak pada tataran epistimologi yang memuat perihal hakikat dari suatu 

pengetahuan beserta struktur-strukturnya hingga menjadikannya sebagai dasar dari 

suatu ilmu. Sedangkan metode lebih bersifat praktis yang mana dapat memberikan 

petunjuk mengenai cara, prosedur, atau teknik pelaksanaan secara sistematis (Daliman, 

2012, hlm. 27). Dalam kaitannya dengan penelitian, yang menjadi panduan bagi 

seorang peneliti dalam mengkaji suatu pembahasan penelitian maupun permasalahan 

penelitian secara ilmiah disebut sebagai metode. Sehingga apabila istilah metodologi 

dipakai sebagai panduan dalam mengkaji suatu objek penelitian merupakan suatu hal 

yang keliru. 

Herlina (2011, hlm. 1) menyatakan bahwa penelitian sejarah bertujuan untuk 

membuat suatu rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif. Tujuan ini 

dapat dicapai dengan menggunakan metode sejarah. Dari pernyataan tersebutlah maka 

penulis menggunakan metode sejarah sebagai metode dalam mengkaji topik penelitian 

yang telah dipilih. Mengenai definisi dari metode sejarah, para sejarawan telah 

mencoba untuk mendefinisikan terkait makna dari istilah metode sejarah. 

Abdurrahman (2007, hlm. 53) menyatakan bahwa metode penelitian sejarah adalah 

seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil 

yang dicapai dalam bentuk tertulis. Kemudian Daliman (2012, hlm 27) menyatakan 

bahwa metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah 

dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-

asas dalam aturan ilmu sejarah. Metode sejarah digunakan para sejarawan untuk 

merekonstruksi sebanyak-banyaknya masa lampau manusia. Namun dalam 

pelaksanaannya kendala yang sering ditemukan oleh sejarawan ialah dalam hal 
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kesulitan dalam merekonstruksi kejadian masa lampau seperti yang benar dan sungguh 

terjadi pada masa lampau karena hal tersebut merupakan hal yang perlu didukung oleh 

kelengkapan rekaman-rekaman atau jejak sejarah. Namun pada kenyataannya 

kelengkapan dari rekaman atau jejak sejarah sangatlah minim dan juga terbatasnya 

daya imajinasi para sejarawan membuat para sejarawan menemui kesulitan dalam 

merekonstruksi peristiwa atau kejadian pada masa lampau.  

Sejalan dengan pernyataan Ali (2012, hlm. 13) yang menyatakan bahwa hal 

yang patut digarisbawahi adalah tidak semua kenyataan atau peristiwa yang terjadi 

pada masa lampau terekam pada sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan 

begitu, pengetahuan manusia akan masa lampau tidak akan pernah lengkap. Namun 

terlepas dari kendala tersebut, sejarawan masih dapat mengusahakan suatu rekonstruksi 

sejarah yang mendekati dengan peristiwa di masa lampau yang sesungguhnya “sebagai 

limit” (Gottschalk, 2008, hlm.39). Dengan optimalisasi penggunaan imajinasi yang 

berdasarkan dari analisis terhadap kondisi kehidupan manusia pada masa yang sedang 

diteliti, setidaknya diharapkan sejarawan dapat memberikan suatu gambaran atau suatu 

peristiwa yang terjadi di masa lampau sedekat mungkin dengan peristiwa yang benar-

benar terjadi. 

Kemudian Abdurahman (2007, hlm. 21) menyatakan bahwa seiring dengan 

perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, sejarah sebagai disiplin ilmu tentu 

berbicara bukan hanya sebatas kisah narasi biasa yang diurutkan secara kronologis, 

akan tetapi mengandung penjelasan yang kritis dan analitis untuk mengungkap 

bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Penjelasan sejarah yang kritis-

analitis dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dalam 

mengkaji suatu peristiwa masa lalu. Maka dari itu, penulis menggunakan pendekatan 

multidisipliner dalam menganalisis topik penelitian yang dipilih sehingga dapat 

menciptakan suatu rekonstruksi sejarah yang komprehensif. Penulis menggunakan dua 

ilmu bantu dalam penelitian ini, yaitu ilmu agama Islam, dan ilmu sosial.  

Sebagai suatu panduan bagi peneliti dalam mengkaji suatu topik, metode 

sejarah tentu mensyaratkan tahapan-tahapan penelitian yang perlu ditempuh oleh 

seorang sejarawan. Daliman (2012, hlm 28) menyatakan bahwa sesuai dengan langkah-
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langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur, terdapat empat kelompok kegiatan 

yang dilakukan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, 

dan historiografi. Hamid & Madjid (2011, hlm. 43) menyatakan bahwa sifat dari 

penelitian sejarah yang ilmiah mengandaikan penulisan yang sistematis. Maka metode 

sejarah perlu ditempuh secara berurutan atau tidak dapat ditukar balik. 

Heuristik merupakan kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah. Herlina 

(2011, hlm. 7) menyatakan bahwa jejak-jejak masa lampau yang perlu ditemukan para 

sejarawan ketika menuliskan suatu peristiwa masa lampau disebut sumber sejarah 

(historical sources). Terdapat berbagai klasifikasi sumber sejarah. Salah satunya ialah 

yang membagi sumber sejarah atas tiga golongan besar: sumber tertulis (prasasti, 

silsilah, piagam, dokumen, babad, kronik, memoir, surat kabar, dsb), sumber lisan 

(primer dan sekunder), dan sumber benda (candi, makam, relief, foto, rekaman suara, 

dsb). Sedangkan berdasarkan asal-usulnya, sumber sejarah dapat dibagi ke dalam tiga 

jenis, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Baik itu sumber tertulis, sumber lisan, 

maupun sumber benda dapat digolongkan lagi secara lebih lanjut dengan menggunakan 

klasifikasi ini. Daliman (2012, hlm. 52) menyatakan bahwa dalam proses mencari dan 

mengumpulkan sumber, sejarawan sebagian besar melakukannya melalui kegiatan 

bibliografis. Perpustakaan merupakan laboratorium penelitian bagi sejarawan dan 

katalog perpustakaan merupakan alat yang sangat membantu dalam pencarian sumber. 

Tanpa tersedianya sumber atau bukti sejarah, upaya rekonstruksi masa lampau tak 

mungkin dilaksanakan. Dalam penulisan skripsi terkait perkembangan pendidikan 

formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan Ciwidey 

Kabupaten Bandung (2003-2019), penulis di dalam melaksanakan heuristik tentu akan 

memprioritaskan sumber-sumber yang bersifat primer baik itu sumber lisan maupun 

tulisan. Karena dari jenjang waktu pengkajiannya pun, penulisan karya ilmiah ini tidak 

terlalu lampau, sehingga masih memungkinkan banyak narasumber-narasumber atau 

pelaku sejarah yang bisa diwawancarai. 

Kritik (verifikasi) adalah kegiatan meneliti apakah sumber-sumber yang telah 

didapat sejati, baik bentuk maupun isinya. Ali (2012, hlm. 22) menyatakan bahwa inti 

dari penggunaan sumber sejarah dalam penelitian sejarah ialah mencari kebenaran atas 
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suatu peristiwa berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Sumber sejarah dapat 

dikatakan benar dalam arti dapat dipercaya. Peneliti harus memastikan bahwa dalam 

tahapan ini, sumber yang didapatkan dan kelak digunakan tidak memberikan 

keterangan atau fakta yang tidak valid. Terdapat dua tahapan turunan dalam kegiatan 

verifikasi sumber yang telah didapat dari kegiatan heuristik. Herlina (2011, hlm. 24) 

menyatakan terdapat dua macam kritik: kritik internal dan eksternal. Kritik eksternal 

berupaya untuk menyelidiki keaslian dari sumber yang dipakai. Hal yang diteliti dalam 

kritik eksternal di antaranya keaslian sumber, kemudian perihal apakah sumber yang 

ditemukan asli atau turunan, dan apakah sumber tersebut utuh atau telah diubah isinya. 

Sedangkan kritik internal berupaya untuk menyelidiki kredibilitas isi dari sumber yang 

telah didapat, seperti apakah isi dari sumber yang ditemukan kompeten untuk memberi 

kesaksian atau fakta mengenai suatu peristiwa, kedekatan antara sumber dengan 

peritiwa yang diteliti, dan kesediaan sumber untuk memberikan kesaksian yang benar.  

Daliman (2012, hlm. 65) menyatakan bahwa sumber-sumber sejarah perlu 

melewati proses kritik karena sifat dari sumber sejarah berbeda dengan sumber data-

data ilmu sosial lainnya. Penelitian sejarah tidak mungkin dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi langsung seperti yang digunakan ilmu-ilmu sosial 

karena peristiwa sejarah bersifat einmalig, yang berarti hanya terjadi sekali dan tak 

dapat terulang. Data-data yang didapatkan pun memiliki kemungkinan tidak lengkap 

dan terdokumentasi dengan baik, sehingga gambaran peristiwa dalam sumber tersebut 

tidak begitu utuh. Seorang peneliti sejarah diharapkan dapat berusaha menemukan 

sumber primer (saksi mata atau partisipan suatu peristiwa sejarah) dan menganalisis 

sumber yang didapat secara kritis dan cermat. 

Interpretasi merupakan kegiatan menetapkan makna dan saling hubungan dari 

fakta-fakta yang telah diverifikasi. Daliman (2012, hlm. 81) menyatakan bahwa 

interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna pada fakta-fakta (facts) atau 

bukti-bukti sejarah (evidences). Interpretasi perlu dilakukan karena bukti-bukti atau 

sumber sejarah hanya merupakan saksi yang tak dapat berbicara sendiri atas peristiwa 

yang terekam dalam dirinya. Untuk mengungkapkan makna atas fakta dan bukti 

tersebut, diperlukan kekuatan sejarawan untuk mengartikan fakta-fakta peristiwa 
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sejarah yang diteliti. Namun, Herlina (2011, hlm. 36) menyatakan bahwa interpretasi 

sering kali disebut sebagai biang subyektivitas. Pernyataan ini dapat dikatakan benar 

dan salah: benar karena tanpa penafsiran dari sang sejarawan, data yang ditemukan tak 

dapat berbicara apa-apa, dan salah karena sang sejarawan menggunakan data yang 

valid disertai keterangan dari mana data itu diperoleh sehingga data tersebut dapat 

diteliti dan ditafsirkan kembali.  

Memang tidak bisa dipungkiri, subyektivitas dan obyektivitas merupakan hal 

yang sering menjadi perdebatan perihal status sejarah sebagai suatu ilmu. Kartodirdjo 

(1990, hlm 7) menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian sejarah, sejarawan 

dibimbing oleh suatu asas tertentu dan bertolak dari cara berpikir atau sudut pandang 

tertentu yang membuatnya bertindak selektif dan mempengaruhi proses penelitiannya, 

seperti dalam penentuan periodisasi dan sumber yang digunakan. Pendapat ini senada 

dengan pernyataan Daliman (2012, hlm. 15) yang menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi adanya subyektivitas dalam suatu penelitian 

sejarah: sikap berat sebelah pribadi dalam atau personal bias, prasangka kelompok, 

teori-teori tentang interpretasi sejarah mengenai faktor-faktor sejarah yang mana yang 

paling berpengaruh terhadap terjadinya suatu peristiwa, dan pandangan dunia. 

Maka dari itu, Hamid & Madjid (2011, hlm. 50) berpendapat bahwa pada tahap 

interpretasi, seorang sejarawan dituntut kecermatan dan obyektivitasnya terhadap fakta 

sejarah yang telah didapat. Interpretasi yang baik akan menghasilkan suatu kesimpulan 

atau gambaran sejarah yang ilmiah. Metode interpretasi sangat berkaitan dengan 

pandangan para ahli filsafat, yang kemudian memunculkan dua aliran besar dalam hal 

ini: interpretasi monistik dan interpretasi pluralistik. Interpretasi monistik merupakan 

suatu penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar dan perbuatan orang terkemuka. 

Sedangkan interpretasi pluralistik berpendapat bahwa sejarah mengikuti 

perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menunjukkan 

pola peradaban yang multikompleks. Berdasarkan interpretasi ini, ilmu sejarah 

memerlukan ilmu bantu lain dalam mencoba memahami suatu peristiwa sehingga 

upaya rekonstruksi yang dilakukan sejarawan dapat menjadi lebih kritis dan analitis. 



38 
 

Renno Wardhana, 2020 
Perkembangan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan 
Rancabali Kabupaten Bandung (2003-2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Historiografi adalah kegiatan menyajikan hasil sintesis yang diperoleh dari 

proses interpretasi dalam bentuk suatu kisah sejarah. Daliman (2012, hlm. 99) 

menyatakan historiografi merupakan sarana bagi sejarawan untuk mengkomunikasikan 

hasil-hasil penelitian yang telah diungkap, diuji, dan diinterpretasi. Upaya rekonstruksi 

masa lampau yang dilakukan oleh seorang sejarawan dilakukan pada tahap ini. 

Walaupun terikat suatu aturan-aturan logika dan bukti-bukti empirik, tidak boleh 

dilupakan bahwa penulisan sejarah juga merupakan suatu karya sastra yang menuntut 

kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi, serta nada retorika tertentu. Perpaduan 

yang baik antara disiplin logika dan keterampilan sastrawi akan menciptakan suatu 

karya penulisan sejarah yang baik. Seperti yang dinyatakan Hamid & Madjid (2011, 

hlm. 51), penjelasan sejarah yang baik ialah penjelasan yang bersifat ‘hidup’. Hal ini 

berarti dengan membaca karya sejarah, seseorang dibawa ke dalam ruang kehidupan 

yang dilukiskan oleh sang sejarawan. 

Herlina (2011, hlm. 56) menyatakan bahwa dalam tahap historiografi, terdapat 

tiga poin yang perlu diperhatikan oleh sejarawan. Pertama, sejarawan harus melakukan 

seleksi atas fakta-fakta yang telah dipilih berdasarkan dua kriteria: relevansi peristiwa-

peristiwa dan kelayakannya. Kedua, penggunaan imajinasi dalam rangka memeroleh 

kaitan dan mata rantai yang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah untuk 

merumuskan sebuah hipotesis. Ketiga, penulisannya harus bersifat kronologis. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menjabarkan kembali empat 

kegiatan yang harus ditempuh dalam metode sejarah ke dalam enam tahapan. 

Sjamsuddin (2012, hlm. 70) menyatakan enam tahapan tersebut sebagai berikut: 

1. Memilih suatu topik yang sesuai. Topik yang penulis angkat dalam penelitian ini 

adalah mengenai Perkembangan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren Al-

Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung (2003-2019). 

Penulis merasa perkembangan pendidikan formal yang ada di pondok pesantren 

Al-Ittifaq ini berdampak bagi kehidupan sosial di daerah Desa Alamendah 

Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Dengan adanya pendidikan formal, 

masyarakat sekitar mempunyai kesempatan yang besar dalam mengenyam 

pendidikan formal. Selain dari mengenyam pendidikan, masyarakat sekitar pun 
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terbantu dengan bertambahnya lowongan kerja yang memungkinkan mereka 

menjadi pengajar ataupun pengelola di Pesantren Al-Ittifaq. Dan penulispun 

merasa dengan mengangkat pendidikan formal di pesantren Al-Ittifaq ini, penulis 

bisa mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dalam mempertahankan 

pendidikan formal ini ditengah-tengah era modernisasi yang mana pada era ini 

banyak masyarakat yang lebih mempercayakan pendidikannya kepada lembaga 

pendidikan formal yang berbasis negeri maupun kejuruan dibandingkan dengan 

lembaga pendidikan formal berbasis islam yang ada di Pesantren Al-Ittifaq ini.  

2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. Penulis 

mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang dipilih 

dengan teknik studi literatur atau studi kepustakaan, seperti buku maupun artikel 

ilmiah yang membahas tentang Perkembangan Pesantren yang ada di Kabupaten 

Bandung khususnya Pesantren Al-Ittifaq ini. Selain dari pengumpulan sumber-

sumber tertulis, penulis pun mengumpulkan sumber-sumber lisan yang berkaitan 

dengan topic yang dipilih. Pengumpulan sumber-sumber lisan ini penulis lakukan 

dengan metode wawancara baik itu kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq 

maupun kepada pengelola-pengelola Pondok Pesantren Al-Ittifaq 

3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan 

topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung. 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi atau bukti yang telah dikumpulkan 

(kritik sumber). Sesuai dengan metode yang digunakan, penulis tentu melakukan 

verifikasi atau kritik atas sumber-sumber yang penulis temukan secara eksternal 

dan internal. 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang 

benar dan berarti, yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan interpretasi atas sumber-

sumber yang telah diverifikasi menggunakan Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI 

tahun 2016 sebagai acuan sistem penulisan. 

6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dipahami sejelas 
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mungkin. Penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu 

syarat kelulusan studi penulis di Universitas Pendidikan Indonesia. 

3.2. Teknik Penelitian 

Peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi langsung ke lapangan dalam 

melakukan penelitian terkait topik pembahasan yang penulis kaji. penulis dapat 

menggunakan informasi dari narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji 

sebagai sumber lisan dalam melangsungkan kegiatan penelitian . Demi mendapatkan 

informasi mengenai permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini akan menggunakan 

teknik wawancara dalam proses mengumpulkan data. Mengingat jenjang waktu yang 

menjadi topik penelitian adalah dari tahun 2003 – 2019 merupakan waktu yang belum 

cukup lama sehingga bisa didapatkan beberapa pelaku sejarah yang bisa dijadikan 

narasumber untuk diwawancarai. 

Untuk kelancaran penelitian, penulis mengajukan dan membuat surat keterangan 

yang menyatakan bahwa penulis akan melaksanakan kunjungan ke objek penelitian guna 

melangsungkan wawancara. Pengajuan surat izin penelitian diawali dari meminta form 

beserta nomor surat izin penelitian dari Departemen Pendidikan Sejarah Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) yang nantinya diajukan kepada sub bagian akademik 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI untuk ditandatangani oleh Wakil 

Dekan bagian Akademik FPIPS UPI. Setelah mendapatkan tanda tangan, surat izin 

penelitian kemudian diberikan kepada Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Desa Alamendah 

Kecamatan Rancabali, dan diberikan kepada kantor pemerintahan Desa Alamendah. 

Sebelum melaksanakan penelitian langsung ke objek penelitian, penulis 

mempersiapkan terlebih dahulu beberapa hal yang diperlukan dalam penelitian 

khususnya dalam mempersiapkan perlengkapan yang mampu mendukung kelancaran 

jalannya wawancara. Hal-hal yang dipersiapkan untuk kelancaran penelitian 

diantaranya yaitu : 

1. Surat izin penelitian dari Wakil Dekan bagian Akademik FPIPS UPI 

Surat ini diperlukan sebagai bukti legalitas penulis dalam menjalankan penelitian 

ke objek penelitian yang dituju. 
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2. Instrumen wawancara 

Instrumen diperlukan agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber bisa 

terarah dan sesuai dengan pembahasan kajian penelitian tanpa melebar ke luar 

pembahasan.  

3. Alat rekam 

Alat perekam diperlukan sebagai bukti hasil wawancara dari narasumber, dan alat 

perekam pun dapat merekam semua pembicaraan dari wawancara yang 

memungkinkan bagi penulis untuk menggunakannya dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

4. Alat tulis 

Alat tulis diperlukan untuk mencatat poin-poin penting selama kegiatan 

wawancara berlangsung. 

Selama dalam mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan pendukung, penulis tidak 

menemukan hambatan di dalam mempersiapkannya karena perlengkapan yang 

diperlukan tidak sulit untuk didapatkan. 

3.3. Tahapan Penelitian 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan penelitian yang 

penulis lewati. Pada persiapan penelitian, penulis akan memaparkan bagaimana proses 

pemilihan topik penelitian dilakukan hingga akhirnya mencapai keputusan akhir. 

Setelah topik penelitian dipilih, penulis menyusun rancangan penelitian berbentuk 

proposal skripsi yang akan diusulkan sebagai topik penelitian skripsi penulis. Penulis 

juga akan menjelaskan bagaimana proses bimbingan dan konsultasi yang dilewati 

selama mengerjakan penelitian ini bersama dosen pembimbing yang penulis yang 

dipilih oleh pihak Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi. Selanjutnya, penulis akan 

menjelaskan tahap pelaksanaan penelitian sesuai dengan metode historis: bagaimana 

proses heuristik berjalan hingga sumber-sumber yang ditemukan telah dirasa cukup, 

kritik atas sumber-sumber yang telah ditemukan secara eksternal dan internal, 

interpretasi atas sumber-sumber yang telah melewati proses verifikasi, dan diakhiri 

dengan penulisan hasil interpretasi tersebut ke dalam suatu karya sejarah yang disebut 
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dengan tahapan historiografi. Berikut penulis paparkan tahapan penelitian yang penulis 

lewati. 

3.3.1. Persiapan Penelitian 

3.3.1.1. Pemilihan Topik 

Pemilihan topik adalah permulaan yang dilakukan oleh penulis dalam proses 

penulisan penelitian ini. Sebelum memilih tema yang menjadi topik penelitian dari 

skripsi ini, penulis sempat mengajukan beberapa topik yang penulis senangi. Topik 

pertama yang penulis ajukan pada saat mengikuti mata kuliah Seminar Penulisan Karya 

Ilmiah (SPKI) adalah mengenai Hubungan Diplomasi Indonesia – Papua Nugini dalam 

Menghadapi Permasalahan Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1975 - 1998. OPM 

melakukan usaha-usaha yang bersifat pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia.  

Pemberontakan yang dilakukan OPM bersifat pemberontakan fisik dan pemberontakan 

non fisik. Dalam menjalankan pemberontakannya, OPM berhasil memunculkan 

ketegangan antara Indonesia dengan Papua Nugini dimana pada saat dimulainya 

pemilu pada tahun 1977, muncul aktivitas gerakan nasionalis Papua Barat di Irian Jaya 

sehingga menghasilkan konfrontasi pihak Indonesia dengan OPM. Akibatnya 

masyarakat sekitar, khususnya Papua Barat mencari perlindungan dan tempat 

pengungsian di Papua Nugini yang akhirnya memicu ketegangan bagi kedua negara. 

Dari tema tersebut, penulis berencana untuk membahas suatu penanganan 

permasalahan yang dialami baik itu Indonesia maupun Papua Nugini melalui hubungan 

diplomatik antara dua negara tersebut. Namun karena sulitnya sumber yang berkaitan 

dengan tema tersebut, penulis akhirnya mencari topik lain yang apabila dilihat dari 

ketersediaan sumber memungkinkan untuk diteliti. Selain mengenai Sejarah Orde Baru 

dan Reformasi, penulis pun memiliki minat terhadap kajian sejarah lokal, penulis pun 

mencari topik penelitian lain yang masih membahas sejarah lokal dari daerah tempat 

penulis bertempat tinggal. 

Dalam proses pencarian topik penelitian yang baru, penulis sempat membaca 

sebuah berita yang memuat mengenai prestasi yang didapatkan Pesantren Al-Ittifaq 

Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Dalam berita tersebut 
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memuat hal yang bisa dijadikan contoh bagi pesantren lainnya khususnya dalam bidang 

agrobisnis. Pengembangan agrobisnis yang dilaksanakan oleh Pesantren Al-Ittifaq ini 

dilakukan melalui sebuah program pendidikan formal yang diadakan oleh Pesantren 

tersebut.  

Ketertarikan terhadap pengembangan pendidikan formal yang dilaksanakan 

oleh pihak Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini, penulis akhirnya memutuskan untuk 

memilih perkembangan pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq sebagai 

topik penelitian. Penulis kemudian mengusulkan judul “Perkembangan Pendidikan 

Formal Pondok Pesantren Al-Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan Rancabali 

Kabupaten Bandung 2003-2019” pada mata kuliah SPKI dan setelah diterima oleh 

dosen pengampu mata kuliah SPKI, penulis mengajukan judul yang penulis pilih 

kepada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS), Departemen Sejarah, Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia untuk 

dipresentasikan dalam Seminar Proposal Skripsi yang dilaksanakan pada 28 Februari 

2020. 

3.3.1.2. Penyusunan Rancangan Penelitian 

Pada tahapan ini, penulis menyusun rancangan penelitian dalam bentuk 

proposal penelitian yang telah dilakukan sejak mengikuti mata kuliah SPKI. Pada saat 

mengikuti mata kuliah tersebut, penulis berkonsultasi dengan dosen pengampu mata 

kuliah SPKI, Ibu Dr. Murdiyah Winarti, M.Hum. dan Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, 

M.Si., dan juga berbincang dengan rekan satu kelas maupun senior yang telah 

menyelesaikan mata kuliah ini. Setelah penulis mengajukan judul yang ingin dikaji, 

kemudian penulis mengajukan proposal penelitian dengan susunan sebagai berikut: 

1. Judul Penelitian, 

2. Latar Belakang Masalah, 

3. Rumusan Masalah, 

4. Tujuan Penelitian, 

5. Manfaat Penelitian, 

6. Metode Penelitian, 
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7. Kajian Pustaka, 

8. Struktur Organisasi Penulisan, 

9. Daftar Pustaka. 

Setelah proposal tersebut selesai disusun, penulis mengajukannya kepada TPPS 

untuk dipresentasikan dalam seminar proposal skripsi bersama mahasiswa lainnya 

yang telah menyelesaikan mata kuliah SPKI pada pukul 08.00 WIB, 28 Februaru 2020, 

di Laboratorium Departemen Pendidikan Sejarah Lantai IV, Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.  TPPS pun memutuskan untuk 

menunjuk Bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum. sebagai calon pembimbing I dan 

Bapak Drs. Tarunasena, M.Pd. sebagai calon pembimbing II.  

Pada saat seminar proposal skripsi berlangsung, peneliti tidak sempat 

mempresentasikan rancangan penelitian yang telah dibuat dalam bentuk slide 

powerpoint dihadapan ketua TPPS dan para calon dosen pembimbing yang telah hadir, 

di antaranya Ibu Dra. Yani Kusmarni, M.Pd.,Ibu Dr. Murdiyah Winarti, M.Hum., 

Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si, Ibu Yeni Kurniawati S., S.Pd., M.Pd., dan Dr. 

Wawan Darmawan, M.Hum. dikarenakan Calon Dosen Pembimbing I penulis, yaitu 

Bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum. sebelum penulis mempresentasikan, beliau ada 

suatu urusan yang mengharuskan untuk meninggalkan ruangan Laboratorium 

Departemen Pendidikan Sejarah Lantai IV, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia sebelum kegiatan seminar proposal skripsi 

selesai. Dan calon dosen pembimbing II yaitu Bapak Drs. Tarunasena, M.Pd. tidak 

berkesempatan untuk hadir dalam seminar tersebut dikarenakan sedang sakit. Namun 

penulis kemudian menemui calon dosen pembimbing I setelah kegiatan seminar 

proposal skripsi selesai dilaksanakan. Saat menemui Bapak Dr. Wawan Darmawan, 

M.Hum., penulis mempresentasikan kembali secara singkat rancangan penelitian yang 

penulis susun dan beliau menyetejuinya. Namun beliau menyarankan kepada pihak 

departemen untuk mengganti calon dosen pembimbing II yaitu Bapak Drs. Tarunasena, 

M.Pd. oleh Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si. yang kemudian pihak departemen 

pun menyetujuinya. Sehingga setelah acara seminar proposal skripsi selesai, secara 

resmi penulis dibimbing oleh Bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum. sebagai Dosen 
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Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si. sebagai Dosen 

Pembimbing Skripsi II. 

3.3.1.3. Bimbingan dan Konsultasi 

Dalam proses penyusunan skripsi, seorang mahasiswa memerlukan bimbingan 

dari dosen untuk pengarahan dalam rangka penyusunan karya ilmiah yang baik. Penulis 

melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing yang telah ditetapkan setelah 

mengikuti seminar proposal skripsi, yaitu Bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum. 

sebagai Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si. sebagai Dosen 

Pembimbing II. Proses bimbingan diawali dengan bimbingan proposal hasil seminar 

proposal karya ilmiah karena masih terdapat beberapa hal yang harus dikoreksi dalam 

proposal yang telah penulis susun. Teknis bimbingan yang penulis lakukan dengan para 

dosen pembimbing ialah dengan menghubungi kedua dosen pembimbing perihal waktu 

dan tempat proses bimbingan akan dilaksanakan ketika penulis telah selesai 

mengerjakan draft skripsi tiap bab. Baik pembimbing I maupun pembimbing II 

memberikan kritik dan saran yang memberikan banyak pemahaman baru terhadap 

peneliti dalam menyusun skripsi ini.. Konsultasi yang penulis dilakukan di mulai dari 

proposal, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab II Metode Penelitian , Bab 

IV Temuan dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dan abstrak beserta 

lampiran-lampiran yang dicantumkan dalam skripsi. 

Setiap proses bimbingan dilaksanakan, penulis mendapatkan saran berupa 

koreksi untuk setiap bab yang penulis ajukan kepada dosen pembimbing. Proses 

bimbingan diperlukan sebagai sarana untuk berkonsultasi, bertukar pendapat, serta 

memberikan pengarahan dan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi penulis. Sehingga penulis merasa sangat terbantu atas arahan yang diberikan 

oleh para dosen pembimbing.  

Dalam proses selama menjalankan bimbingan, penulis mengawali dengan 

konsultasi dengan dosen pembimbing I. Namun di tengah pengerjaan skripsi, penulis 

terhalang oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap masyarakat untuk 

menjalankan kegiatannya di dalam rumah tanpa harus berpergian. Pada proses 
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menjalani bimbingan, penulis mengirimkan draf-draf skripsi kepada dosen 

pembimbing I melalui aplikasi google classroom. Sedangkan bimbingan dengan dosen 

pembimbing II dilakukan melalui e-mail. 

3.3.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.3.2.1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahap awal di mana penulis mencoba untuk mengkaji 

suatu peristiwa sejarah. Herlina (2011, hlm. 17) menyatakan bahwa heuristik yang 

berarti menemukan secara luas mencakup suatu proses pencarian dan penghimpunan 

hasil berupa sumber, informasi, atau jejak-jejak masa lampau. Menurut Renier, 

heuristik adalah suatu seni atau teknik yang memerlukan keterampilan dan sebenarnya 

tidak mempunyai peratura-peraturan yang bersifat umum. Hamid & Madjid (2011, 

hlm. 43) menyatakan bahwa dalam heuristik, penentuan sumber sejarah akan 

memengaruhi tempat menemukan sumber, siapa yang menjadi sumber informasi lisan 

bila ada, dan cara memperolehnya. Pada tahap ini, penulis mencoba untuk 

mengumpulkan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menganalisis 

perkembangan pendidikan formal di Pesantren Al-Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan 

Rancabali Kabupaten Bandung. Sumber yang didapat berupa buku cetak, buku 

elektronik, artikel ilmiah, dan artikel yang dapat ditemukan di media daring dan luring. 

Selain sumber tertulis, penulis juga mempelajari hasil wawancara dengan beberapa 

orang yang dianggap penting dalam mengembangkan program pendidikan formal di 

Pondok Pesantren Al-Ittifaq. 

Upaya yang penulis lakukan pada tahap ini ialah dengan mengunjungi beberapa 

perpustakaan yang ada di Bandung seperti Perpustakaan UPI. Penulis juga mencoba 

mencari ke beberapa toko buku yang ada di Bandung,  sepertiToko Buku Gramedia, 

dan toko-toko buku yang menjual bukunya secara daring di media sosial, seperti 

Facebook dan Instagram. Selain itu, penulis juga banyak mendapatkan sumber berupa 

buku elektronik dari Library Genesis (libgen.io) yang menyediakan berbagai pustaka 

yang bermanfaat bagi penelitian ini. Penulis juga sangat terbantu oleh situs daring Sci-

Hub (https://sci-hub.tw/) dalam menyediakan akses terhadap artikel ilmiah yang 
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terdapat dalam jurnal internasional yang tentu esensial bagi penulis dalam pengerjaan 

penelitian ini. 

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan kegiatan serta tempat yang 

dikunjungi oleh peneliti dalam proses heuristik sumber tertulis yang akan penulis 

jelaskan dalam beberapa poin: 

1. Perpustakaan UPI, Bandung. Di perpustakaan ini penulis mendapatkan beberapa 

buku yang dianggap relevan dengan penelitian, diantaranya yaitu buku yang 

berkaitan dengan pondok pesantren, pendidikan formal, pendidikan Islam, dan 

konsep kepemimpinan. Buku-buku yang penulis dapatkan tentang pondok 

pesantren diantaranya yaitu buku yang berjudul Integrasi Sekolah ke Dalam Sistem 

Pendidikan Pesantren karya Anhari (2007), kemudian buku yang berjudul Pijar-

pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur karya Ismail (2002), buku yang 

berjudul Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren karya Soekamto (1999), buku yang 

berjudul Pesantren dalam Perubahan Sosial karya Ziemek (1986), dan buku yang 

berjudul Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah karya Badri (2007). Kemudian 

penulis pun mendapatkan buku-buku mengenai pendidikan Islam yaitu buku yang 

berjudul Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam di Indonesia karya 

Burhanuddin (2006), kemudian buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam 

karya Yunus (1985), buku Pola Pembelajaran di Pesantren karya Tim penulis dari 

Departemen Agama RI (2001), dan buku yang berjudul Rekonstruksi dan 

Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam karya Suharto (2005). Buku lainnya pun 

mengenai konsep kepemimpinan penulis dapatkan seperti buku yang berjudul 

Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya karya Keating (1986), kemudian 

buku yang berjudul, Pemimpin dan Kepemimpinan karya Kartono (2010), buku 

yang berjudul Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial karya Kartodirdjo (1986), dan 

buku yang berjudul Psikologi Kepemimpinan karya Anoraga (1992). Selain buku, 

penulis juga mendapatkan tulisan-tulisan berupa skripsi yang dapat dijadikan bahan 

rujukan penulis sebagai penelitian terdahulu. Skripsi-skripsi tersebut yaitu Skripsi 

karya Lia Nurul Azizah pada tahun 2013 yang berjudul Pondok Pesantren Masyaul 
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Huda Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka 1980-2008, dan 

skripsi dari Emilia Srirahayu yang berjudul Peranan K.H. Izzudin dalam 

Mengembangkan Pondok Pesantren Alhikamussalafiyah dan Dampaknya 

Terhadap Kehidupan Keagamaan Masyarakat Purwakarta (1963-1999). 

Implementasi heuristik yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia ini sangat intens terutama pada bulan Februari 2020 sampai 

Maret 2020 mengingat lokasi perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

sangat dekat dengan lokasi tempat penulis mengambil studi pendidikan yaitu di 

Universitas Pendidikan Indonesia jadi intensitas dalam mengunjungi perpustakaan 

Universitas Pendidikan Indonesia sangat sering. Namun pada bulan April 2020 

sampai seterusnya memaksa penulis untuk berhenti mengunjungi perpustakaan 

Universitas Pendidikan Indonesia dikarenakan ada wabah virus COVID-19 yang 

mengharuskan setiap masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pekerjaannya di 

rumah atau dikenal dengan sebutan work from home (WFH). 

2. Koleksi pribadi. Penulis memiliki beberapa referensi yang cukup bagi penulis 

mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Penulis 

menemukan beberapa buku yang berisi tentang metode sejarah beserta penjelasan 

terkait ilmu sejarah yang cukup komprehensif, seperti buku  Pengantar Ilmu 

Sejarah Indonesia, Metode Sejarah, Metodologi Penelitian Sejarah, dan 

Pengantar Ilmu Sejarah. Kemudian terhitung sejak bulan April 2020, Indonesia 

menerapkan program WFH karena untuk menghentikan penyebaran virus COVID-

19, penulis terpaksa tidak bisa berkunjung ke perpustakaan untuk mencari sumber 

atau referensi untuk dipinjam. Maka penulis membeli beberapa buku yang dapat 

menunjang penulisan karya ilmiah ini diantaranya yaitu buku Tradisi Pesantren 

Studi Tentang Pandangan Hidup karya Zamakhsyari Dhofier, buku Bilik-bilik 

Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Karya Nurcholis Madjid, dan buku 

Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi karya 

Mujamil Qomar. 

3. Kantor Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Di Kantor 

Desa Alamendah, penulis mendapatkan sumber dalam bentuk data profil Desa 
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Alamendah dan perkembangan penduduk di Desa Alamendah dalam bentuk file 

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Penulis mengunjungi kantor Desa 

Alamendah pada bulan Juni 2020. Mengingat pada bulan Juni 2020, program WFH 

sudah mulai diturunkan intensitas nya dan Desa Alamendah serta tempat tinggal 

penulis juga merupakan zona hijau yang berarti zona yang aman dari penyebaran 

virus COVID-19 dengan keadaan seperti itu, penulis mulai melakukan aktifitas 

penelitian ke tempat atau objek penelitian. 

4. Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Pondok Pesantren ini merupakan objek penelitian 

penulis sehingga penulis mendapatkan beberapa data penting guna 

keberlangsungan penulisan karya ilmiah ini. Data yang didapat diantaranya hasil 

wawancara dengan para petinggi dan pengelola Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Hasil 

wawancara yang didapat pun sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji oleh 

penulis yang mana penulis mencoba memecahkan masalah terkait latar belakang 

dibentuknya pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, perkembangan 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq dari tahun 2003-2019, serta 

dampak adanya program pendidikan formal bagi masyarakat Desa Alamendah. 

Mengingat lokasi objek penelitian yang dekat dengan tempat tinggal membuat 

intensitas kunjungan terhadap objek penelitian sangat tinggi. Terhitung sejak bulan 

Mei 2020 sampai Juni 2020, penulis melakukan kunjungan sebanyak seminggu dua 

kali. 

5. Internet. Selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan 

internet untuk menemukan artikel, jurnal, dan buku elektronik yang membahas 

topik penelitian yang penulis kaji. Penulis mendapatkan banyak sumber buku dari 

laman daring Library Genesis (libgen.io) yang berisi banyak sekali buku-buku, baik 

buku fiksi maupun nonfiksi. Sedangkan untuk artikel ilmiah sebagian besar penulis 

dapatkan dari Sci-Hub (https://sci-hub.tw/) yang memberikan akses bagi penulis 

terhadap artikel-artikel yang terdapat pada berbagai jurnal internasional.   Penulis 

tetap berhati-hati dalam memilih sumber yang didapat dari internet, terlepas 

kemudahan yang penulis dapatkan dari teknologi ini. Penulis mengakses halaman 

daring di internet ini hampir setiap minggu dari mulai bulan Februari 2020 sampai 
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Juni 2020. Intensitas mengakses pun sesuai dengan kemauan penulis dan dalam 

mendapatkan sumber pun penulis sangat hati-hati dalam memilih sumber rujukan, 

terlepas dari kemudahan penulis dalam mendapatkan beberapa sumber rujukan 

yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Selain sumber literatur atau tertulis, penulis mendapatkan sumber-sumber lisan 

yang dapat digunakan sebagai data rujukan penulis dalam melangsungkan kegiatan 

penelitian. Berikut adalah beberapa daftar nama dan biodata singkat narasumber yang 

diwawancarai oleh penulis: 

1. K.H. Fuad Affandi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq 

2. H. Agus Setia, S.Pd, M.M. sebagai pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq bagian 

pendidikan sekaligus pimpinan lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren Al-

Ittifaq 

3. H. Awan Rukmawan sebagai Kepala Desa Alamendah (2014 – 2025) 

4. Zainal Arifin S.Ag sebagai alumni lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren 

Al-Ittifaq 

5. Hafiz Abdurrahman sebagai alumni lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren 

Al-Ittifaq 

6. Rina Rosmawati S.Pd sebagai tenaga pendidik MA Al-Ittifaq. 

7. Agus Rukmana sebagai tokoh masyarakat Desa Alamendah. 

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber diatas, penulis mampu 

memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan penelitian yang berjudul 

“Perkembangan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Desa Alamendah 

Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung (2003-2019)”. Bukan tidak mungkin juga 

seiring berjalannya penelitian, masyarakat yang dijadikan narasumber pun akan 

bertambah pula. Wawancara dilakukan secara bergantian dimulai dari mewawancarai 

pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq pada bulan Juni 2020, kemudian di bulan yang 

sama penulis mewawancarai salah satu pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang 

disarankan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, kemudian pada bulan Juli 2020, 

penulis mewawancarai Kepala Desa Alamendah. 
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3.3.2.2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah tahapan yang sangat penting dalam metode penelitian 

sejarah. Pada tahapan ini terdapat pengujian mengenai kebenaran dan ketepatan sumber 

yang digunakan. Dengan adanya kritik sumber penulis akan mampu membedakan hal 

apa yang benar dan hal apa yang tidak benar, serta hal apa yang memungkinkan dan 

hal apa yang meragukan. Kritik sumber merupakan suatu upaya dalam mencari suatu 

kebenaran dalam suatu data yang dipergunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa 

lampau. Dalam pelaksanaan tahapan kritik sumber, penulis melaksanakan dua jenis 

kritik sumber yaitu kritik sumber eksternal dan kritik sumber internal. 

Kritik eksternal merupakan suatu cara untuk melakukan verifikasi atau 

pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah (Sjamsuddin,2012, hlm.132). 

Dalam hal ini, kritik eksternal yang dilakukan adalah menyeleksi dan menilai secara 

mendalam mengenai data-data yang didapatkan pada tahap heuristik. Hal yang dikritisi 

dalam pelaksanaan kritik sumber eksternal ini adalah keadaan fisik dari sebuah sumber 

yang didapatkan. Tujuan kritik eksternal yaitu menilai otentitas dan kesinambungan 

sumber yang didapat dengan pembahasan penelitian. Peniliaian otentitas didasarkan 

atas materi sumber apakah sezaman dengan peristiwa yang menjadi bahan pembahasan 

atau tidak, bahan pembuatan data, dan waktu pembuatan data.  

Dalam pelaksanaan kritik sumber eksternal terhadap sumber tertulis, penilis 

melakukannya dengan cara memilih buku-buku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang dikaji. Kemudian sumber yang didapatkan dianalisis sehingga 

diperoleh keterangan mengenai latar belakang peneliti dari data yang didapatkan, 

penerbit, tahun terbit, dan keasliannya. Kritik ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi apakah sumber yang didapatkan otentik atau tidak. Selain data, kritik sumber 

eksternal pun dilakukan terhadap buku-buku yang didapatkan dari hasil heuristik. 

Kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menganalisis kredibilitas 

penulis buku tersebut apakah benar penulisnya merupakan orang yang benar-benar 

menguasai bidang ilmu yang ditulisnya atau tidak. 

Kritik eksternal yang di lakukan dalam mengkritik sumber-sumber tertulis 

adalah dengan cara menganalisis keterangan penulis dari sumber-sumber yang penulis 
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jadikan referensi. Pertama, penulis melakukan kritik sumber eksternal terhadap buku 

Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup karya Zamakhsyari Dhofier. 

Dalam melakukan kritik sumber eksternal, penulis menganalisis profil dari 

Zamakhsyari Dhofier baik itu mengenai riwayat pendidikannya maupun pekerjaannya 

ketika beliau menulis buku ini. Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan, 

Zamakhsyari Dhofier merupakan seorang akademisi yang pernah menjabat sebagai 

rektor Universitas Sains Al’quran di Wonosobo Jawa Tengah. Dari riwayat pendidikan 

pun, beliau pernah mengenyam studi di Australian National University dengan 

mengambil bidang studi Sosiologi dan Antropologi Sosial. Dari studi yang ditempuh 

beliau inilah beliau mendapatkan gelar MA pada tahun 1976 dan Ph.D pada tahun 

1980. Dengan riwayat pendidikan yang beliau miliki, penulis berasumsi bahwa karya 

yang dihasilkan oleh Zamakhsyari Dhofier ini layak untuk dijadikan referensi 

mengingat beliau merupakan seorang akademisi sosiologi dan antropologi sosial dan 

bekerja di Universitas berbasis agama Islam yaitu Universitas Sains Al’quran. 

Kemudian beliau selanjutnya melakukan kritik sumber eksternal terhadap buku 

Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan karya Nurcholis Madjid yang 

diterbitkan pada tahun 1999. Seperti halnya dengan kritik sumber eksternal yang 

dilakukan terhadap buku Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup, penulis 

melakukan kritik sumber eksternal terhadap penulis dari buku Bilik-bilik Pesantren: 

Sebuah Potret Perjalanan yaitu Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid atau yang akrab 

disapa Cak Nur merupakan seorang cendikiawan dan budayawan Indonesia yang fokus 

terhadap penelitian keislaman. Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan, beliau 

menempuh pendidikan di IAIN Jakarta dan pernah melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Chicago, Amerika Serikat. Dengan profesi beliau yang seorang 

cendikiawan yang berfokus pada kajian Islam tradisional, penulis beranggapan bahwa 

karyanya yang membahas tentang pesantren bisa dijadikan sumber rujukan utama 

selain dari buku Zamakhsyari Dhofier karena Nurcholis Madjid merupakan seorang 

cendikiawan Islam yang berarti karya-karya nya pun diakui oleh sebagian masyarakat. 

Kemudian kritik eksternal yang dilaksanakan pada sumber lisan yaitu dengan 

cara mengidentifikasi narasumber apakah mengetahui, mengalami atau melihat 
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peristiwa yang menjadi objek kajian penelitian. Faktor- faktor yang menjadi perhatian 

penulis adalah usia, kedudukan di pondok pesantren, pekerjaan, pendidikan, agama, 

tempat tinggal, kesehatan baik mental maupun fisik, kejujuran narasumber dan yang 

terpenting adalah daya ingat narasumber pada kurun waktu 2003-2019. Wawancara 

memang dilaksanakan tidak hanya kepada pihak pondok pesantren saja, namun juga 

kepada alumni dan juga tokoh masyarakat sekitar, hal tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari subjektivitas. Kritik eksternal ini dilaksanakan karena semua data yang 

diperoleh dari sumber tertulis maupun lisan keberadaannya tidak sama. Keduanya 

diharapkan akan saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain sehingga penulisan 

karya ilmiah ini dapat dibuat dengan seobjektif mungkin. Dalam pelaksanaan kritik 

sumber eksternal terhadap sumber lisan ini, penulis melakukan kritik sumber eksternal 

terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kritik 

sumber eksternal dilakukan terhadap K.H Fuad Affandi. Beliau sebagai sumber primer 

dalam melaksanakan penelitian ini karena beliau merupakan pimpinan Pondok 

Pesantren Al-Ittifaq. Beliau juga merupakan salah satu pelopor dari adanya program 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini. Karena kedudukannya sebagai 

pimpinan, maka penulis beranggapan bahwa K.H Fuad Affandi ini merupakan orang 

yang layak untuk diwawancarai guna mendapatkan informasi yang penulis butuhkan 

untuk keberlangsungan kegiatan penelitian ini. 

Sedangkan untuk masyarakatnya sendiri, penulis memilih H. Awan Rukmawan 

sebagai narasumbernya. Kritik sumber eksternal yang dilakukan oleh penulis sama 

seperti yang dilakukan terhadap K.H Fuad Affandi. Temuan yang penulis dapatkan dari 

kritik sumber eksternal ini adalah bahwa beliau merupakan seorang tokoh masyarakat 

di Desa Alamendah ini. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Alamendah. 

Karena kedudukannya inilah, penulis beranggapan bahwa Awan Rukmawan ini 

merupakan narasumber yang layak untuk diwawancarai. 

Pada tahapan kritik internal, penulis melaksanakan kritik sumber internal 

terhadap sumber tertulis yang telah didapatkan dan sumber lisan yang telah didapatkan 

pula. Kritik internal terhadap sumber tertulis yang telah didapatkan dilakukan dengan 

cara cek silang dengan membandingkan fakta dan pendapat yang terdapat dalam buku-
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buku atau manuskrip yang termasuk dalam sumber tertulis. Dalam kritik sumber 

internal ini penulis tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara satu 

sumber dengan sumber lainnya. Semua sumber yang penulis jadikan referensi 

mempunyai sudut pandang yang sama dalam pemaparan mengenai pesantren. 

Sehingga penulis tidak menemukan kesulitan dalam melaksanakan kritik sumber 

internal terhadap sumber tertulis. 

Sedangkan kritik internal pada sumber lisan dilaksanakan dengan cara 

membandingkan hasil wawancara antara narasumber satu dengan narasumber lainnya. 

Dengan cara tersebut, penulis mengenai fakta yang dibutuhkan mengenai 

perkembangan pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Setelah dilaksanakan 

kaji banding antara narasumber satu dengan narasumber lainnya, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah membandingkan pendapat narasumber 

dengan sumber tertulis. Dalam pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan kritik 

sumber internal pada sumber tertulis, penulis tidak menemukan perbedaan antara 

pendapat narasumber dengan narasumber lainnya. Sehingga dengan sudut pandang 

yang sama penulis tidak mengalami kesulitan dalam membandingkan informasi dari 

satu narasumber dengan informasi dari narasumber lainnya. Kemudian dalam 

penyesuaian antara informasi dari narasumber dengan sumber tertulis, penulis tidak 

menemukan perbedaan yang signifikan. Seperti pendapat dari K.H Fuad Affandi yang 

menyatakan bahwa “Pesantren Al-Ittifaq dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 

jumlah peserta didik”(Affandi, wawancara tanggal 20 Juni 2020) penulis bandingkan 

dengan database pondok pesantren yang mana dalam database tersebut penulis 

mendapatkan data bahwa angka jumlah peserta didik meningkat dari tahun ke tahun 

selama periode 2003 – 2019. 

3.3.2.3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sumber dilaksanakan setelah semua sumber 

tertulis dan sumber lisan di kritisi melalui krtik eksternal dan kritik internal. Interpretasi 

merupakan tahap memberikan suatu pemaknaan yang kemudian dituangkan dalam 

sebuah tulisan yang utuh. Interpretasi juga dikatakan sebagai upaya menafsirkan fakta- 
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fakta yang terkumpul dengan mengolah fakta setelah di kritisi dengan merujuk pada 

beberapa referensi pendukung peristiwa yang menjadi kajian penelitian.  

Pada tahapan ini, penulis berusaha memilih fakta-fakta yang relevan dan sesuai 

dengan tema penelitian. Setiap fakta yang telah diperoleh dari sumber primer dengan 

cara wawancara kemudian dihubungkan dengan fakta yang telah didapat baik itu 

sumber lisan maupun sumber tertulis. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk 

mengantisipasi penyimpangan data yang telah diperoleh. Seperti hasil wawancara yang 

didapat dari beberapa narasumber kemudian dihubungkan dengan data statistik yang 

berupa sumber tertulis baik itu dari badan pusat statistika ataupun data dari kantor 

Pondok Pesantren Al-Ittifaq agar informasi yang didapatkan baik itu dari sumber lisan 

maupun sumber tertulis saling terkait satu sama lain. Setelah fakta-fakta yang telah 

diperoleh dari sumber-sumber tersebut dapat diterima dan telah terintegrasi antara satu 

dengan yang lainnya, langkah selanjutnya adalah rekonstruksi jalannya perkembangan 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq dari tahun 2003-2019. 

Penafsiran tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dari upaya penulis untuk 

membantu dalm menyajikan penulisan karya ilmiah tentang perkembangan pendidikan 

formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq tahun 2003-2019. Dalam interpretasi ini, penulis 

menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu sebuah pendekatan dengan 

menggunakan bantuan dari ilmu lain dalam melaksanakan penelitian terkait tema 

penelitian khususnya dalam penelitian yang penulis kaji, penulis menggunakan disiplin 

ilmu-ilmu sosial dalam prakteknya. Menurut Sjamsuddin, (2012, hlm.189), 

penggunaan disiplin ilmu sosial lain dalam penelitian sejarah bertujuan untuk 

mempertajam analisis kajian. Beberapa disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sosiologi, ekonomi, pendidikan, agama Islam. Dari ketiga ilmu tersebut, 

penulis menggunakan beberapa konsep yang digunakan dalam ilmu- ilmu tersebut. 

Penerepan disiplin ilmu sosiologi, penulis menggunakan konsep interaksi 

sosial. Penerapan konsep tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pimpinan 

pondok pesantren dalam melakukan sosialisasi pembentukan lembaga pendidikan 

formal di pondok pesantren. Disiplin ilmu ekonomi digunakan untuk mengetahui 

perkembangan dari pondok pesantren sehingga mampu mendirikan lembaga 
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pendidikan formal. Kemudian ilmu pendidikan ditujukan untuk menganalisis bentuk 

dari pendidikan yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq baik itu 

pendidikan formal maupun pendidikan non formalnya. Sedangkan ilmu agama Islam 

digunakan agar mampu menganalisis terkait ajaran-ajaran Islam yang diterapkan 

selama pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini berlangsung karena 

lembaga pendidikan formal yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini berbasis 

pendidikan agama Islam. 

3.3.2.4. Historiografi 

Langkah terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah historiografi atau 

penulisan sejarah. Sebagaimana Sjamsuddin (2012, hlm. 156) mengemukakan bahwa: 

“historiografi merupakan langkah akhir dari keseluruhan prosedur penulisan karya 

ilmiah sejarah, yang merupakan kegiatan intelektual dan cara utama dalam memahami 

sejarah”. Langkah ini merupakan langkah yang dilakukan setelah sumber sejarah 

selesai di analisis dan di interpretasikan.  

Tahap ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun secara logis, 

menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dipahami. Penulisan 

tersebut dilengkapi dengan pengaturan bab atau sub bab yang dapat membantu urutan 

secara kronologis dan sistematis. Penulisan tersebut didasarkan atas fakta- fakta yang 

semula merupakan fakta- fakta terpisah antara satu dengan lainnya. Fakta- fakta 

tersebut kemudian dirangkai menghasilkan sebuah rekontruksi perkembangan 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq dari tahun 2003-2019 menjadi 

sebuah rangkaian cerita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis menyusun hasil penelitian dalam 

bentuk skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian 

yang didalamnya memuat penjelasan alasan pemilihan tema penelitian. Rumusan 

masalah yang akan dibahas dengan tujuan agar penulisan karya ilmiah ini tidak melus 

kemana- mana. Bab ini tujuan penelitian dan manfaat yang menjelaskan tentang hal- 

hal yang akan disampaikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 
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dirumuskan sebelumnya. Terakhir, struktur organisasi penelitian merupakan rangkaian 

bab dan sub bab yang akan disajikan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

Bab II Kajian Pustaka. Kajian pustaka merupakan tinjauan pustaka terhadap tema 

penelitian. Bab ini berisikan penjabaran mengenai literatus dan konsep- konsep yang 

digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji mengenai tema penelitian.  

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini, penulis memaparkan menganai langkah- 

langkah serta teknik yang di lakukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun langkah- langkah 

tersebut adalah persiapan penelitian yang terdiri dari pengajuan tema penelitian, 

penyusunan proposal penelitian, kemudian proses bimbingan dan mengurus perizinan. 

Langkah selanjutnya adalah proses penelitian yang terdiri dari pencarian sumber tertulis 

dan sumber lisan, kritik eksternal dan internal, interpretasi atau penafsiran sumber dan 

historiografi atau penulisan sejarah.  

Bab IV Temuan dan pembahasan. Pada bab ini, penulis memaparkan hasil 

penelitian dan pembahasan perkembangan pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-

Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung pada tahun 2003-

2019.  

Bab V Simpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, penulis mengemukakan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, Selain kesimpulan, bab ini juga 

membahas rekomendasi dari penulis terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan. 


