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ABSTRAK 

 KH.Abdul Rozaq; Prestasinya Dalam Pengembangan Pondok Pesantren 

Nurul Falah Tegal Randu Srumbung Magelang Tahun 1979-2017M 

 Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Sejarah pesantren merupakan bagian yang 

tak dipisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Islam Indonesia. Pada awal 

penyebaran Islam para tokoh Islam menggunakan pesantren sebagai sarana untuk 

mengenal ajaran-ajaran Islam. Lahirnya Pondok Pesantren Nurul Falah Tegal 

Randu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, pada awalnya merupakan 

respon terhadap gerakan gerakan kristenisasi dari kelompok kelompok atau agama 

lain. Latar belakang berdirinya pesantren ini diawali dengan sebuah keprihatinan 

seorang Kiai terhadap nasib kaum muda dan masyarakat pada umumnya yang 

hendak menghambakan diri kepada Allah SWT, namun tidak memiliki basis 

pengetahuan keagamaan yang kuat. Berdasarkan alasan itulah lalu muncul tokoh 

yang memperjuangkan nasib kaum muda dan masyarakat maka dari itu harus 

diketahui bagaimana sosok tokoh yang memperjuangkan serta bagaimana latar 

belakang berdirinya pondok pesantren dan bagaimana strategi K.H Abdul Rozaq 

dalam mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah Tegal Randu Srumbung 

Magelang  

 Untuk menguraikan hal di atas maka peneliti menggunakan pendekatan 

sosiologi, teori peranan sosial yang dikemukakan oleh Peter Burke. Selain itu 

peneliti menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, 

interpretasi, dan historiografi sehingga dapat membantu dalam mengungkapkan 

peristiwa secara kronologis, sistematis serta sesuai dengan fakta sejarah.  

 Hasil dari penelitian ini bahwa kiai Abdul Rozaq adalah sosok yang cerdas 

dan berasal dari keluarga yang agamis dan pejuang pendidikan sehingga wajarlah 

kalau selanjutnya ia mendirikan Pondok Pesantren Nurul Falah. Sebelum 

berdirinya pondok pesantren, sudah ada majlis taklim dengan sistem 

pengajarannya secara ribathiah. Sementara itu strategi K.H Abdul Rozaq dalam 

mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah  di bidang lembaga Pendidikan 

(mendirikan Mts, MA, Madrasah Diniyah), di bidang ekonomi dengan mendirikan 

koperasi simpan pinjam, dan di bidang pengelolaan manajemen pondok pesantren 

adalah mampu mengorganisasikan kinerja secara transparan  

Kata kunci: Pondok Pesantren, Kiai, Abdul Rozaq. 
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KATA PENGANTAR 

ُِْم َ ِح ْحمِه الزَّ  بِْسِم هللاِ الزَّ

َِْه ُكِلِّه  َِْه اْلَحـِقّ ِلُُْظِهَزهُ َعلًَ الِدّ ٌْ أَْرَسَل َرُسْىلَهُ بِاْلُهدَي َوِد َوَكفًَ   الَحْمدُ هللِ الَِّذ  

ُْدًا  بِاهللِ َشِه  

 ٍَّ دًا َعْبدُهُ َوَرُسْىلُهُ ََل وَبِ ََْك لَهُ وأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ  أْشَهدُ أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاُ َوْحدَهُ ََل َشِز

َوََل َرُسْىَل بَْعدَهُ   . 

 

Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan pencipta dan pemelihara alam 

semesta, penunjuk jalan menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Shalawat 

serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, 

manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam raya. Semoga kita semua 

bagian dari orang yang selalu bermunajat pada Allah dan bersolawat pada baginda 

Rasullah.  

Suatu tanggung jawab dan tugas sebagai mahasiswa sudah selayaknya 

memang dikerjakan dengan kecintaan dan ketulusan sebagai insan yang 

mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Dari hal 

itulah penelitian skripsi ini tentu dikerjakan dengan sepenuh hati dan dedikasi. 

Namun ketulusan dan dedikasi belumlah cukup, karena sudah menjadi fitrah 

manusia bahwa segala sesuatu harus mendapat restu semesta. Karena tidak ada 

daya  dan upaya tanpa ada izin semesta untuk mewujudkanya. 

Skripsi dengan judul “K.H. Abdul Rozaq; Prestasinya Dalam 

Mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah Tegal Randu Srumbung 

Magelang Tahun 1979-2017 M” merupakan upaya peneliti untuk mengetahui 
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lebih dalam tentang K.H. Abdul Rozaq dalam upaya mengembangkan Pesantren 

Nurul Falah. 

Dari hal itulah skripsi ini, pada perjalanannya banyak mengalami kendala, 

yang tentu hal itu di luar kendali peneliti, maka jika skripsi ini akhirnya selesai, 

maka hal itu bukan karena usaha peneliti sendiri, melainkan atas bantuan dari 

berbagai pihak. Mereka semua yang selalu mendorong, memberi semangat, 

inspirasi dan embun harapan untuk menyelesaikan segala bentuk usaha untuk 

menutupi berbagai kekurangan dari peneliti. 

Oleh karena itu penyusun untuk menghaturkan terima kasih yang  sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Sunarto dan Ibu Siwi Susilowati selaku kedua orang tua peneliti yang 

telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberi dukungan kepada 

peneliti layaknya matahari yang memberi kehangatan di setiap paginya. 

2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Dekan Fakultas Adab Ilmu Budaya. 

4. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. 

5. Ibu Fatiah S.Hum., M.A., sebagai dosen pembimbing akademik. 

6. Ibu Dra. Soraya Adnani M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi. 

7. Segenap Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

UIN Sunan Kalijaga. 
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8. Segenap tenaga kependidikan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan 

Kalijaga. 

9. Teman-teman  Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2014, terutama 

yang terkumpul dalam komunitas Rimbun, tempat kami sering membuat onar di 

fakultas, ruang membuang bosan saat jam kuliah datang. Ada Fuad Salak, Ading, 

Erwenk, Mas Rozikin, Naryo, Mang Asep,  Mang Aceng dan teman-teman 

lainnya yang selalu menemani untuk tertawa lepas untuk hal-hal yang tidak 

berguna. 

10. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar Pondok Budaya Kaliopak 

Yogyakarta yang telah memberikan ruang untuk belajar terutama mas Abdul 

Rokhim dan Abdul Rohman yang selalu menemani dan mengingatkan apa yang 

sedang saya lakukan dan menjadi penyemangat untuk selalu berdoa dan berusaha 

dalam menjalani segala aktifitas 

 Serta semua pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materiil 

secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Semoga yang telah mereka berikan menjadi amal sholih dan 

mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Harapan peneliti semoga tulisan 

ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

       Yogyakarta, 16  Januari  2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kiai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren.
1
 kebanyakan 

dari kiai merupakan pendiri serta pengasuh dari sebuah pesantren. Kiai dalam 

tradisi pesantren merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang 

ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar 

kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.
2
 Selain gelar kiai, ia juga sering 

disebut sebagai seorang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamanya. Salah 

seorang yang mempunyai gelar kiai adalah K.H. Abdul Rozaq. 

  K.H. Abdul Rozaq yang akrab disapa kiai Dul Rozaq merupakan  pendiri 

sekaligus sebagai mudirul „aam (direktur umum) dari sebuah pondok pesantren 

Nurul Falah yang sudah terkenal dikalangan Nahdlatul Ulama, khususnya di 

daerah Magelang. 

  Secara historis, berdirinya Pondok Pesantren Nurul Falah  dilatar 

belakangi oleh upaya K.H. Abdul Rozak untuk meneruskan perjuangan dakwah 

yang sudah mulai dirintis oleh ayahnya sendiri, yaitu Kiai Hanafi. Kiai Abdul 

Rozaq beranggapan bahwa sepulangnya dari menuntut ilmu dirasa Pondok 

Pesantren yang menjadi sarana dakwah untuk masyarakat. Namun perjuanganya 

tidak mudah ketika tahun 1970an d daerah Tegal Randu ini banyak gerakan 

gerakan non Islam atau bisa dikatakan kristenisasi sehingga Kiai Abdul Rozaq 

                                                           
1
 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai 

(Jakarta:LP3ES, 1985), hal.55. 
2
 Ibid., hlm. 55. 
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bertekad untuk memperjuangkan dakwah untuk kaum muda bahkan masyarakat 

umum.  Pondok pesantren ini semula hanya berupa langgar kecil untuk 

pendidikan keagamaan bagi masyarakat disekitarnya. Berawal dari hal itulah yang 

sebenarnya mendorong K.H. Abdul Rozak untuk meneruskan perjuangan ayahnya 

untuk mendirikan sebuah pesantren. 

  Pondok Pesantren Nurul Falah yang berada di daerah Tegal Randu, 

Srumbung, Magelang, Jawa Tengah ini tentu telah melewati banyak sejarah. 

Sejarah perkembangan pondok pesantren ini memang mempunyai sejarah panjang 

mulai dari perintisan hingga perkembangan. Dari hal itu gambaran umum pondok 

pesantren menjadi penting dalam melihat latar belakang berdirinya pondok 

pesantren terutama dalam diskursus keagamaan di daerah tersebut. 

   Strategi KH. Abdul Rozaq dalam mengembangkan pesantren sendiri 

menarik untuk di teliti lebih jauh. Pasalnya beberapa strategi seperti mendirikan 

NU Mart, menghidupkan NU di daerah Srumbung dengan menjadi ketua 

tanfidziah. 

  Dari hal itu tokoh ini menjadi menarik untuk di teliti , karena sejarah hidup 

dan latar belakang berdirinya pondok pesantren serta strategi dalam 

mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah. Bagaimanapun strategi kiai lokal 

dalam kajian sejarah masih belum banyak diberi porsi yang sepadan dalam kajian 

akademik kita. 

  Penelitian ini akan lebih focus pada strategi kiai KH. Abdul Rozaq melalui 

lembaga pesantren yang dibangunnya. Penelitian ini menjadi menarik karena akan 

lebih banyak menggambarkan strategi kiai yang tentu memiliki kontribusi yang 
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signifikan terhadap perkembangan masyarakat, walaupun dalam skala lokal. 

Membangun Pondok Pesantren adalah Idiologis KH. Abdul Rozaq dalam 

membentengi adanya upaya kristenisasi dari kelompok kelompok sebelah serta 

upya membangun perekonomian meningkat di sekitar Pondok dengan mendidik 

santrinya untuk bercocok tanam, serta membuat okulasi tanaman dan membangun 

NU mart d daerah Kecamatan Srumbung. Tetapi walaupun hanya dalam sekala 

lokal penggambaran sejarah dengan data-data yang didapatkan di lapangan, 

harapannya mampu membuka kran baru penelitian lebih lanjut terkait tokoh kiai 

yang banyak tersebar di seluruh pelosok Nusantara. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

 Agar penelitian ini tetap fokus dengan obyek yang akan dikaji, maka  

peneliti membatasi penelitian ini pada dimensi ruang (tempat), yaitu Pondok 

Pesantren Nurul Falah Tegal Randu Srumbung Magelang, serta dimensi waktu 

dari tahun 1979  (yaitu masa awal perintisan sampai meninggalnya K.H Abdul 

Rozaq tahun 2017 sebagai batasan akhir penelitian ini.  

 Kemudian, berdasarkan uraian yang telah disebutkan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Siapa K.H. Abdul Rozaq? Mengapa ia mengembangkan Pondok 

Pesantren Nurul Falah  

2. Bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nurul Falah 

Tegal Randu Srumbung Magelang? 
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3. Bagaimana kontribusi dan strategi yang digunakan oleh K.H Abdul 

Rozaq untuk mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah Tegal 

Randu Srumbung Magelang? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini : 

1. Mendeskripsikan dan mengetahui biografi pendiri Pesanten Nurul 

Falah Tegal Randu Serumbung Magelang. 

2. Mendeskripsikan dan mengetahui gambaran umum Pondok Pesantren 

Nurul Falah Tegal Randu Srumbung Magelang 

3. Mendeskripsikan dan mengetahui strategi oleh K.H Abdul Rozaq 

dalam mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah Magelang 

Selanjutnya kegunaan penelitian ini : 

1. Akademis 

a. Untuk menambah literatur peran kiai di Indonesia. 

b. Untuk bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

membahas strategi dalam mengembangkan pesantren di Indonesia, 

khususnya peran kiai K.H Abdul Rozaq dalam mengembangkan 

Pondok Pesantren Nurul Falah Magelang 

2. Non-Akademis 

  Sebagai bahan bacaan bagi khalayak umum yang ingin 

mengetahui strategi kiai Abdul Rozaq dalam mengembangkan 

Pondok Pesantren Nurul Falah Magelang. 

 



5 
 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan penelusuran pustaka mengenai Sosok pendiri Pondok 

Pesantren Nurul Falah sampai saat ini. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah 

yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini. Adapun karya tersebut 

adalah: 

 Pertama, hasil penelitian skripsi karya Assasuddin Rizki yang berjudul 

“Pandangan Politik K.H Abdul Rozaq dalam Pilkada di Magelang tahun 2008”. 

Karya ini membahas tentang bagaimana seorang kiai yang terlibat dalam politik 

praktis akan memberikan dukungan kepada yang berangkat dari partai yang 

dinaunginya. Atau, paling tidak, dukungan politik para kiai akan diberikan kepada 

calon yang seideologi dengannya justru memberikan dukungan kepada calon dari 

partai lain. Persamaan skripsi di atas dengan karya peneliti adalah objek tokoh 

yang digunakan dalam skripsi tersebut sama dengan obyek tokoh yang peneliti 

susun sehingga sangat relevan untuk menjadi rujukan bahan skripsi. Perbedaan 

dengan penelitian ini, penulis berusaha menerangkan strategi kiai Abdul Rozaq 

dalam upaya mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah Magelang, 

sedangkan di skripsi itu menggambarkan sisi Politik dari Kiai Abdul Rozaq dalam 

pilkada tahun 2008 sehingga sangat berbeda isi kajian yang peneliti susun  

 Kedua, buku karya Amin Idris yang berjudul Pergulatan Membangun 

Pondok Pesantren. Buku ini menjelaskan awal masa perintisan sampai 

berkembangnya Pondok Pesantren Asshiddiqiyah. Dijelaskan juga seorang Kiai 

mengikuti percaturan Perpolitikan nasional sebagai pendukung K.H Abdurrahman 

Wahid. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan Pondok 
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Pesantren Nurul falah Tegal Randu sebagai sebagai objek kajian serta strategi 

yang dilakukan kiai sangatlah berbeda di berbagai pondok pesantren. 

Persamaannya adalah sosok Kiai yang sama mempunyai peran penting dalam 

masa perintisan dan pengembangan suatu Pondok Pesantren. 

 Ketiga, buku dari Zamarkazi Dhofier Tradisi Pesantren (LP3ES: 1982), 

Buku ini merupakan kerangka sistem pendidikan tradisional di Jawa dan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren, dan juga 

menggambarkan semangat Islam dari pesantren yang dikenal sebagai benteng 

pertahanan umat Islam dan pusat penyebaran Islam. Sebagai studi intensif tentang 

pesantren sebagai lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan, 

tetapi juga menyoroti peranannya dalam pelestarian dan pengembangan islam 

tradisional dijawa antara tahun 1875 samapai tahun 1976. Dalam hal ini, buku ini 

sangat penting untuk melihat lebih jauh sejarah, sistem pembelajaran dan ideologi 

pesantren yang relevan dengan obyek penelitian dari peneliti. Walaupun buku ini 

membahas secara umum keilmuan di dalam pesantren. Namun buku ini sangat 

berguna untuk menganalisis dan memperluas prespektif dari obyek penelitian 

penelitian. 

 Dan yang terakhir adalah jurnal Model Pendidikan Enterprunersip Pada 

Era 4.O di Pondok API Tegal Rejo Magelang Jurnal PENAMAS Jurnal Penelitian 

Keagamaan dan Kemasyrakatan Volume 34 Nomor 2 (2021). Jurnal ini 

membahas terkait model pendidikan yang ada di Pondok Pesantren API Tegalrejo. 

Walaupun secara spesifik jurnal ini tidak berhubungan langsung, namun dalam 
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pembahasan jurnal ini membahas sejarah ekosistem pesantren di Magelang 

termasuk yang ada hubungannya dengan obyek penelitian skripsi. 

 Penelitian ini sangat berguna untuk melihat dinamika pesantren di 

Magelang yang secara tidak langsung membantu peneliti untuk membantu 

menguraikan lebih jauh obyek dari kajian dari apa yang diteliti peneliti.  

 

E. Kerangka Teori 

 Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan 

bentuk atau proses pengkisahan atau peristiwa – peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau.
3
 Adanya kerangka teori atau dalam istilah yang di pakai Sartono 

Kartodirdjo yaitu kerangka analisis merupakan alat untuk menganalisis objek 

yang di teliti. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep yang 

dikemukakan oleh Peter Burke, peranan sosial yang didefinisikan sebagai pola-

pola atau norma-norma perilaku yang diharapkan dari orang yang menduduki 

suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.
4
 Pola-pola atau norma-norma 

merupakan serangkaian hak dan kewajiban, jika hak dan kewajibannya dijalankan, 

maka ia sudah menjalankan perannya. Peneliti menganggap teori peranan ini 

relevan dengan penelitian ini.  Kiai Abdul Rozaq sebagai pendiri serta pemimpin 

Pondok Pesantren Nurul Falah Magelang menjalankan perannya dengan 

melakukan pembaharuan dalam bidang kelembagaan dan manajemen pondok 

seperti melakukan transformasi pola pendidikan yang awalnya masih bersifat 

                                                           
3
 Dudung abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), 

hlm.5.  
4
 Peter Burke,Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.68 
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tradisonal dikembangkan menjadi sistem kelas dan sekolah dengan mendirikan 

lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai atas. 

   Selanjutnya, mengingat pesantren merupakan lembaga pedidikan 

keagamaan dan institusi sosial, maka peneliti menggunakan pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu-

ilmu sosial terutama khususnya berkenaan dengan aktor yang memimpin 

pesantren dan masyarakat sebagai penganut yang dipimpin. Interaksi yang 

dibangun antara pihak pesantren dengan masyarakat lingkungan sekitar atau yang 

jauh menimbulkan hubungan yang erat sehingga pesantren bisa membangun 

beberapa lembaga untuk masyarakat.  

 Berdasarkan teori dan pendekatan yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

berusaha memberikan informasi yang detail dan jelas dari sisi strategi  K.H Abdul 

Rozaq, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat dipaparkan secara 

proporsional.   
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F. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menjelaskan Sejarah Pondok Pesantren Nurul Falah 

Magelang. Untuk itu, diperlukan metode untuk merekontruksi sejarah tersebut. 

Peneliti menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan sebuah langkah 

yang digunakan untuk menulis cerita sejarah dengan tidak hanya meceritakan 

kejadian masa lalu tetapi juga bermaksud menerangkan kejadian itu dengan 

mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkunganya maupun konteks sosal 

kulturalnya.
5
 

 Untuk melaksanakan metode tersebut diperlukan langkah-langkah atau 

tahapan dalam proses penelitian ini. Beberapa tahapan untuk penelitian ini yaitu 

heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.
6
 

1. Heuristik 

Pengumpulan data merupakan langkah awal dari sebuah penelitian 

sejarah. Penggunaan sumber dalam studi sejarah sebagai pemahaman masa 

lampau bersifat mutlak.
7
 Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran 

sumber tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Nurul 

Falah Tegal Randu, Kecamatan Srumbung, Magelang. 

Sumber tertulis ditelusuri melalui arsip, buku, maupun jurnal. Untuk 

mendukung dan melengkapi data tertulis, dilakukan wawancara dengan 

beberapa narasumber yang berasal dari kalangan keluarga pengasuh, 

                                                           
5
 Sartono kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah 

(Jakarta:Gramedia,1993),hlm.2. 
6
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang 

Budaya,1995),hlm.89. 
7
 Sartono kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia (Jakarta: 

Gramedia, 1982), hlm.96. 
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pengurus, serta guru-guru Pondok Pesantren Nurul Falah. Wawancara yang 

dilakukan yaitu wawancara terstruktur, baik wawancara berfokus (focused 

interview) maupun wawancara bebas (free interview).
8
 Dalam wawancara 

berfokus diajukan sejumlah pertanyaan yang mempunyai struktur tertentu, 

sementara dalam wawancara bebas, pertanyaan dapat beralih-alih dari satu 

pokok ke pokok yang lain, sehingga data yang terkumpul dari wawancara 

bebas dapat beraneka ragam.
9
 

2. Verifikasi 

Verifikasi atau kritik sumber ialah tahapan kedua setelah pengumpulan 

data. Data yang telah terkumpul akan dikritik untuk membuktikan keabsahan 

atau kebenaran sumber. Dalam hal ini, kritik dibagi 2, yakni  kritik ekstern 

dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian sumber, 

sedangkan kritik intern bertujuan untuk menguji keabsahan sumber tentang 

kebenaran sumber yang terdapat dalam sumber. 

Sumber tertulis dikritik dengan cara membandingkan sumber yang satu 

dengan yang lain yang sudah terkumpul, baik dari segi isi, bahasa, maupun 

fisiknya. Kemudian, sumber lisan dikritik dengan membandingkan hasil 

wawancara para narasumber. Setelah lolos dari tahapan ini, data tersebut 

sudah dapat dikatakan sebagai fakta sejarah. 

 

 

                                                           
8
 Koentjaraningrat, „‟Metode Wawancara‟‟, dalam Koentjaraningrat (ed), Metode-Metode 

Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,1997), hlm.139. 
9
 Ibid., hlm.139. 
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3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah merupakan analisis peneliti terhadap 

data yang sudah menjadi fakta sejarah untuk ditafsirkan. Penafsiran dilakukan 

untuk mendapat gambaran dari fakta-fakta yang lain dengan menggunakan 

teori serta pendekatan yang telah peneliti  sebutkan dalam landasan teori. 

 

  

4. Historiografi 

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan penyusunan sejarah 

yang didahului oleh penelitian terhadap peristiwa peristiwa masa lalu.
10

 

Historiografi disini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan 

hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.
11

 Pada tahapan terakhir ini 

peneliti  akan merangkai fakta-fakta sejarah yang telah ditafsirkan menjadi 

sebuah bentuk tulisan dari hasil penelitian yang disusun dalam beberapa bab 

secara kronologis guna mempermudah dipahami oleh pembaca. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 

2007). hlm.72. 
11

 Badri Yatim, Historiografi Islam (Jakarta:Logos, 1995), hlm.5 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mendapatkan gambaran dari isi tulisan ini maka pembaca dapat 

melihat dari sistematika pembahasan. Secara garis besar kajian ini dapat 

dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup.
12

 Dari tiga 

bagian yang telah disebutkan di atas, selanjutnya diuraikan menjadi lima bab. 

 Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran dari keseluruhan 

isi yang mencakup tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal 

sebagai pengantar ke pembahasan berikutnya. 

 Bab kedua membahas Biografi pendiri pondok pesantren Nurul Falah K.H 

Abdul Rozaq. Ada lima sub-bab. Pertama riwayat keluarga. Kedua riwayat 

pendidikan. Ketiga pengabdian. Keempat sosial-ekonomi. Terakhir politik. 

Bab ketiga membahas Latar Belakang Berdirinya Pondok Pesantren Nurul 

Falah Magelang. Ada beberapa sub-bab yang dibahas.pertama letak geografis. 

Kedua latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nurul Falah. Ketiga struktur 

organisasi. Keempat visi dan misi pesantren. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian, hlm.67. 
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 Bab keempat membahas strategi K.H Abdul Rozaq dalam 

mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah. Ada tiga sub-bab, pertama 

bidang kelembagaan pondok, kedua manajemen pondok, dan ketiga strategi 

K.H.Abdul Rozaq dalam mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Falah  

 Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi harapan 

peneliti untuk penelitian serupa berikutnya  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan dan analisa dari rangkaian sejarah dari tokoh KH. 

Abdul Rozaq dalam upaya mengembangkan pondok pesantren Nurul Falah, 

Randu, Srumbung, Magelang Tahun 1979-2017M. Peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan pelacakan peneliti melalui proses wawancara kerabat, 

keluarga dan santri KH. Abdul Rozaq biografi singkat dari K.H Abdul Rozaq atau 

yang akrab disapa kiai Dul Rozaq sebagai berikut; diantaranya beliau lahir pada 

tanggal 18 juni 1950 di Desa Tegal Randu, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah. 

Ayahnya bernama K.H Hanafi (alm) salah satu ulama besar di Magelang pendiri 

jamaah solawat Srumbung dulunya, dan ibunya bernama Hj. Siti Rabiatun (alm) 

seorang santriwati termashur di Daereah Tegal Randu. 

 Berdasarkan silsilah dari garis keturunan laki laki, kiai Abdul Rozaq 

merupakan putra dari Kiai Hanafi bin Iskandar bin Kiai Abda bin kiai wardoyo 

bin  Abdullah said  kiai wardoyo adalah menantu K.H Zainal Abidin kakek kiai 

shaleh yang mempunyai keturunan para kiai pendiri Pondok Pesantren Lirboyo d 

Kediri. 
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Kiai Abdul Rozaq anak Pertama dari lima bersaudara. Adapun putra dan 

putri K.H Hanafi dari pernikahannya dengan Hj Siti Robiatun adalah K.H Adul 

Rozaq pendiri Pondok Pesantren Nurul Falah Tegal Randu Srumbung. K.H Hasan 

sadili (pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah), Sri mutiah, Imam hanafi 

(mengajar di pondok pesantren Nurul Falah). Dan yang terkahir Gus jamal 

sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah. 

Sementara itu, latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nurul Falah ini 

dilatarebelakangi dari keprihatinan K.H Abdul Rozaq terhadap munculnya 

gerakan-gerakan kristenisasi yang mulai muncul di daerah Tegal Randu 

Srumbung Magelang. Hal ini ditengarai karena minimnya basic keagamaan di 

daerah tersebut. Dari latarbelakang kondisi sosial yang seperti itu, K.H Abdul 

Rozaq mempunyai kesadaran untuk berdakwah di sana terutama bagi kaum muda 

dan masyarakat pada umumnya. Dari keprihatinan yang seperti itu juga, K.H 

Abdul Rozaq berniat mendirikan sebuah lembaga yaitu sebuah pesantren yang 

pada akhirnya menjadi sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren 

Nurul Falah Tegal Randu Srumbung Magelang. 

 Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Nurul falah di tahun 1979. Pondok 

Nurul Falah mengawali pendidikannya dengan sistem pengajaran Ribathiah, yakni 

sebuah kholaqoh salaf. Para santri Ribathiah ini belajar dan mengaji kepada guru 

dan kiai sambil memegang salah satu bidang pekerjaan pondok itu. Selain itu, 

juga diadakan pengajian mingguan. Anak-anak remaja dan pemuda banyak yang 

tertarik dan ikut pengajian itu. Dari bekal santri Ribathiah dan santri mingguan, 

Kiai Abdul Rozaq mencoba mendirikan lembaga pendidikan formal. Metode yang 
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dipakai saat itu yaitu metode Bandongan atau Sorogan, kitab yang diajarkan 

seperti kitab fiqih, nahwu, shorof, dan kitab kuning lainnya. Mereka belajar di 

mushola atau qa‟ah (aula) sampai pada tahun 1990. Namun dikemudian hari 

mushola tersebut di renovasi menjadi gedung berlantai dua. Lantai pertama 

digunakan sebagai masjid dan kantor SMP dan lantai dua digunakan sebagai 

kantor utama Nurul Falah dan Perpustakaan.  

Kemudian strategi yang dilakukan oleh KH. Abdul Rozaq dalam upaya 

melakukan dakwah Islam melalui lembaga pendidikan pesantren yang ia dirikan 

di daerah Tegal Randu Srumbung Magelang cukuplah siknifikan untuk upaya 

pengembangan umat Islam di daerah sana. Kiai Abdul Rozaq sangat berperan 

penting dalam hal kelembagaan dan manejemen Pondok Pesantren Nurul falah. 

Hal ini terlihat dari masa perintisan yang awalnya hanya mendirikan sebuah 

mushola hingga masa perkembangan pondok bisa mendirikan Pondok Pesantren 

secara utuh serta menggabungkan transformasi pendidikan Pondok Pesantren. 

Tidak hanya itu, adanya pondok pesantren yang di dirikan oleh KH. Abdul Rozaq 

mulai tahun 80-an ini, bisa dikatakan menjadi pelopor lembaga pendidikan 

pesantren di daerah Srumbung dan sekitarnya. Karena melalui penelitian peneliti, 

belum ada lembaga pendidikan semacam pesantren sebelumnya di daerah 

Srumbung. Dari hal itu bisa dikatakan keberadaan KH. Abdul Rozaq sangat 

mempengaruhi dinamika keagamaan yang ada di daerah lereng gunung Merapi 

tersebut. Secara politis keberadaan lembaga pendidikan yang di dirikan oleh KH. 

Abdul Rozaq ini juga merupakan upaya beliau untuk merespon maraknya upaya 

kristenisasi yang marak di sekitaran gunung Merapi. 
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 Secara sosial kemasyarakatan peran KH. Abdul Rozak juga cukup besar 

untuk masyarakat sekitar daerah pesantren yang ia dirikan. Hal ini bisa dilihat dari 

upaya pemberdayaan sosial yang dilakukan. Misalnya pembangunan koperasi 

simpan pinjam dan NU Mart yang diperuntukan bagi warga sekitar pondok. Hal 

tersebut upaya konkrit yang dilakukan oleh KH. Abdul Rozak untuk juga terlibat 

dalam upaya mengetaskan kemiskinan dan masalah sosial di lingkungan 

pendidikan yang ia dirikan. 

 

B. Saran-saran 

1. Penelitian terkait tokoh lokal sebenarnya masih banyak sisi yang menarik 

untuk bisa dijabarkan dengan panjang lebar. Dari tokoh KH. Abdul Rozaq 

sendiri mestinya ada penelitian lebih lanjut, untuk mengupas peran sosial 

dalam membangun gerakan dakwah di bawah lereng gunung Merapi. Yang 

mana hal itu belum banyak dijabarkan di atas. 

2. Terkait peran KH. Abdul Rozak sebenarnya bisa dikembangkan lagi secara 

lebih spesifik. Misalnya seperti peran KH Abdul Rozak dalam bidang 

pengembangan ke organisasian NU di Srumbung. 
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