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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

         Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 di 

Yogyakarta adalah organisasi yang berdiri sebagai alternatif berbagai persoalan 

yang dihadapi umat Islam Indonesia sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-

20. Pergerakan Muhammadiyah ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 

sebagai organisasi pertama dalam pergerakan nasional yang muncul akibat adanya 

politik kolonial Belanda (Pringgodigdo, 2000, hlm.21). 

        Keadaan Islam yang lemah dan bersikap bertahan terus menerus  

berlangsung hingga abad ke-19. Namun Pada abad ke-19 ini merupakan awal 

kesadaran  dan kebangkitan Islam tersebut, yaitu agama dan politik. Faktor yang 

bersifat keagamaan lahir dari keprihatinan terhadap merosotnya rasa keimanan 

rakyat, yaitu agama Islam sudah tidak sesuai dengan Ajaran Islam yang 

sebenarnya. Penyebab kemunduran ini dikarenakan sifat jumud (keadaan yang tak 

ada perubahan) dari kalangan umat Islam sendiri, yaitu umat Islam yang telah 

berpegang teguh pada tradisi sehingga Islam yang Sebenarnya jauh dari yang 

sebenarnya (Nasution, 1991, hlm.62). 

   Dalam kebangkitan Islam di Indonesia ibadah haji  ke tanah suci merupakan 

faktor yang sangat penting dalam kebangkitan Islam abad ke-19 . Dalam bukunya 

Aqsha (2005, hlm.5) yang berjudul K.H Mas Mansur (1896-1946) Sartono 

Kartodirdjo berpendapat bahwa : 

Pelaksanaan ibadah Haji sendiri menciptakan suatu sistem komunikasi 

yang luas dalam dunia Islam. Selama masih ada orang yang pergi berhaji, 

tulisnya, selama itu pula berlangsung terus menerus hubungan religio-

politik yang esensial antara Mekkah dan masyarakat-masyarakat Islam 

yang paling jauh sekalipun.  
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Snouck Hurgronje membagi masalah Islam dalam tiga hal. Pertama, Islam 

sebagai agama murni atau ibadah. Kedua, Islam sebagai suatu bentuk sosial. 

Ketiga, Islam memandangnya politik (Suminto, 1984, hlm.15). Hurgronje 

memandang bahwa ibadah haji termasuk segi ibadah murni dan politik karena 

mereka itulah sepulang dari Mekkah ke tanah air akan memberikan dampak bagi 

orang-orang sekitar dalam mempengaruhi kehidupan beragamanya dalam 

pembentukan pan-Islamisme.  

           Pemerintah Belanda sangat khawatir dengan semakin meningkatnya jumlah 

jamaah haji tersebut. Serangkaian kekhawatiran Belanda yaitu dengan ditandainya 

pemberontakan dibeberapa daerah Sumatera dan Jawa yang banyak digerakkan 

oleh para ulama yang bergelar haji. Oleh karena itu untuk untuk membatasi 

perkembangan agama Islam berbagai aturan dikeluarkan. Hambatan tersebut 

diantaranya ordonansi guru pada tahun 1905 yang mengharuskan guru agama 

melapor atau memberitahukan pejabat di daerah yang bersangkutan apabila ingin 

mengajar dan ordonansi perkawinannya di lembaga catatan sipil (Suminto, 1984, 

hlm.15). Isi dari ordonansi tersebut antara lain: “seorang guru agama Islam baru 

dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari bupati”. Hal –hal lainnya 

yang juga dianggap mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda adalah 

perkumpulan tarekat, pegawai pemerintah yang berlatar belakang agama Islam 

kuat dan ide pan-Islamisme (Aqsha, 2005, hlm.6).  

Disamping menghadapi politik Hindia Belanda, Muhammadiyah 

menghadapi persoalan masyarakat yang muncul  kebiasaan-kebiasaan 

menyimpang dari ajaran Islam yang murni, seperti: membakar kemenyan pada 

saat memulai selamatan, megadakan selamatan sebagai persembahan bagi arwah 

yang sudah meninggal, memakai jimat dan sebagainya. Menurut Alfian pada saat 

itu dikalangan masyarakat, dianggapnya telah terjadi penyimpangan-

penyimpangan dan tidak utuh dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Sehingga 

pada saat itu dianggapnya para pemeluk agama Islam bersifat kaku dan 

ketinggalan dengan perkembangan zaman (Sudiyo, 2002, hlm.42). 
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         Kegelisahan inilah yang melatarbelakangi Muhammadiyah menginginkan  

umat Islam di Indonesia agar  maju dan bebas dari penjajahan Belanda. Untuk itu 

Muhammadiyah melakukan pembaharuan dengan merekontruksi pemikiran-

pemikiran keagamaan yang sedang berkembang dan mengakar saat itu. Mereka 

harus menyadari dalam hal pengetahuan, infrastruktur masyarakat dan lain 

sebagainya. Muhammadiyah sering disebut gerakan pembaharuan keagamaan. Hal 

ini cukup beralasan  karena Muhammadiyah telah banyak berperan penting dalam 

perubahan sosial keagamaan di Indonesia sejak awal berdirinya Muhammadiyah 

(Sutarmo, 2005, hlm.33). 

   Gerakan pembaharuan Muhammadiyah tidak terlepas dari inspirasi gagasan 

pemikiran pembaharuan Abduh di Mesir, sehingga menarik perhatian  para santri 

yang sedang menuntut ilmu di sana, yang menekankan ijtihad dan penolakan 

terhadap taqlid serta menjadikan al-quran dan hadits sebagai pedoman dalam 

kehidupan (Noer, 1982, hlm.317). Mereka para santri yang sepulangnya ke tanah 

air terkenal sebagai tokoh-tokoh pembaharu, dan menerapkan ilmu dan 

pemikirannya sepulangnya ke tanah air. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Abdurrahman (2002, hlm.193)  bahwa : 

“Ijtihad berasal dari kata ijtahada artinya berusaha bersungguh-sungguh atau 

mengerahkan segala kemampuan. Ijtihad secara istilah di definisikan para 

ahli ushul fiqih, sebagai usaha mujtahid (orang yang berijtihad) dengan 

segenap kesungguhan dan kesanggupan untuk mendapat ketentuan hukum 

ssesuatu masalah dengan menggunakan metodologi yang benar dari kedua 

sumber hukum Al-Quran dan As-sunnah”. 

 

Awal pergerakan dan cabang-cabang Muhammadiyah dibatasi hanya di 

wilayah Yogyakarta, sesuai surat persetujuan Pemerintah Hindia Belanda pada 22 

Agustus 1914. Meskipun demikian, pengaruh Muhammadiyah sudah menyebar di 

tanah Jawa. Konsistensi Kyai Ahmad Dahlan mengembangkan pemikiran 

keIslaman yang bercorak pembaharuan (modernisasi pemikiran), dibarengi sikap 

egaliternya, serta kemampuannya menyapa berbagai pihak sebagai implementasi 

sikap hidup berbangsa, telah menyemai sambutan hangat dari berbagai kalangan. 
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   Kesadaran baru muncul ketika itu adalah keyakinan bahwa cita-cita yang 

besar dan berat itu hanya dapat direalisasikan dengan organisasi yang efisien dan 

efektif (Pasha dan Darban, 2002, hlm.10). Gagasan itu muncul hanya akan 

tersebar luas jika digunakan media seperti majalah dan muncul seiringnya para 

ulama pulang dari tempat menuntut ilmunya yaitu Mekkah. Kegigihan Kyai 

Ahmad Dahlan dalam syiar dakwahnya hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa, 

memompa gerakan Muhammadiyah untuk semakin cepat dikenal luas. Meskipun 

ruang gerak Muhammadiyah masih dibatasi secara hukum, gerakan 

Muhammadiyah tetap merambah dan sulit dibendung. Kyai Dahlan sendiri 

menyarankan agar berbagai kalangan yang ingin bergabung dengan gerakan 

berlambang matahari pencerahan ini menggunakan nama yang berbeda di 

daerahnya masing-masing.  

   Dalam bukunya Hadikusuma (2010, hlm. 2) yang berjudul Matahari-

Matahari Muhammadiyah disebutkan dalam dunia Muhammadiyah telah timbul 

dan tenggelam Lima Matahari. Yaitu Lima Pemimpin ialah : K.H Ahmad Dahlan, 

K.H Ibrahim, K.H Fakhrodin, K.H Hisyam, dan K.H Mas Mansur. Matahari 

adalah pemimpin dia mengikat, membimbing, dan memberi daya serta cahaya. 

Dan dia mengarahkan dengan segala daya dan wibawa yang ada padanya. Dari 

beberapa pucuk pimpinan Muhammadiyah, salah satu yang menonjol adalah K.H 

Mas Mansur. Beliau adalah salah satu murid dari K.H Ahmad Dahlan. Ia terpilih 

sebagai pimpinan besar Muhammadiyah  pada Kongres Muhammadiyah ke-26 di 

Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1937.  

    K.H Mas Mansur menjabat sebagai ketua umum pengurus besar organisasi 

Muhammadiyah dari tahun 1937-1942. K.H Mas Mansur pernah menulis buku 

yang berjudul  Tafsir Langkah Muhammadiyah. Buku ini menjadikan salah satu 

dasar ideologis pertama dalam Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah 

sekarang mencetak ulang  buku yang ditulis oleh K.H Mas Mansur yang 

berbahasa Belanda diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia bertujuan untuk 

menumbuhkan kembali semangat jihad dalam arti seluas-luasnya dan semangat 
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berorganisasi dan syarat mutlak untuk mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan 

bulat (Mansur, 2010, hlm.1). 

   Dalam mewujudkan paham pembaharuan dan pengamalan agama Islam K.H 

Mas Mansur mengajak umat Islam kembali berpegang teguh pada Al-Qur’an dan 

Sunnah, dengan menekankan pada pemurnian tauhid dan Syariat Islam. Gagasan 

sebagai suatu majelis yang baru di dalam Muhammadiyah adalah Mas Mansur. 

Menurut Hamka Dalam Bukunya Hadikusuma ( 2010, hlm.68) Menulis: 

“Beliaulah, K.H Mas Mansur yang Menjelaskan garis-garis besar 

pembaharuan Faham Islam bawaan K.H Ahmad Dahlan itu. Beliau lah 

dalam menimbang hukum-hukum agama tidak lagi bertaklid kepada suatu 

mazhab dan lebih jelas bahwa Muhammadiyah tidak bermazhab Syafi’i 

tetapi menimbang dengan merdeka”. 

 

Selain itu, Mas Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam 

dan politik umat Islam saat itu. Perlu dicatat pula dalam hukum Islam. Mas 

Mansur pula yang melahirkan ide berdirinya Majelis Tarjih sebagai institusi resmi 

Muhammadiyah yang membahas hukum Islam di Muhammadiyah. Demikian juga 

ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam empat orang 

tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan empat 

serangkai, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Mas 

Mansur ( Aqsha, 2005, hlm.73). 

Dari pemaparan di atas penulis merasa tertarik untuk menelaah dan 

mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai K.H Mas Mansur. Ia merupakan 

salah seorang pemimpin Islam yang mempunyai latar belakang pendidikan agama 

yang bagus. Dalam perjuangan kemerdekaan, kehadiran K.H Mas Mansur telah 

memberikan sumbangan yang tidak sedikit untuk bangsa Indonesia  khususnya 

dalam gerakan Muhammadiyah. K.H Mas Mansur memberikan kontribusinya 

dalam membangun kemajuan Islam. Maka dari itu penulis pengambil tema dalam 

penulisan karya ilmiah dengan berjudul “Peranan K.H Mas Mansur dalam 

Perkembangan Muhammadiyah (1937-1942). 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada Peranan  K.H Mas Mansur dalam  

Perkembangan Muhammadiyah (1937-1942). Untuk memperoleh gambaran yang 

jelas dari permasalahan peran K.H Mas Mansur, maka perlu dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pergerakan Muhammadiyah pada awal abad ke-20 ?  

2. Apa yang melatarbelakangi K.H Mas Mansur masuk dalam organisasi  

Muhammadiyah ? 

3. Bagaimana usaha yang dilakukan K.H Mas Mansur dalam 

mengembangkan Muhammadiyah (1937-1942) ? 

4. Bagaimana dampak aktivitas politik K.H Mas Mansur terhadap 

perkembangan  Muhammadiyah ?  

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan penelitian di atas, maka akan diadakan suatu penelitian yang 

tujuannya untuk : 

1. Mendeskripsikan pergerakan Muhammadiyah pada awal abad ke-20.  

2. Mendeskripsikan latar belakang K.H Mas Mansur ketika awal masuk 

dalam organisasi Muhammadiyah. 

3. Mendeskripsikan usaha yang dilakukan K.H Mas Mansur dalam 

perkembangan  Muhammadiyah (1937-1942). 

4. Menganalisis dampak dari aktivitas politik K.H Mas Mansur terhadap  

perkembangan Muhammadiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adanya penelitian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian di atas, maka penelitian kesejarahan ini diharapkan akan 

memberikan manfaat, yaitu: 
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1. Menghasilkan karya tulis yang mendeskripsikan serta menganalisis peranan 

K.H Mas mansur dalam pergerakan pembaharuan agama Islam.  

2. Mengetahui proses awal perjuangan Muhammadiyah dalam perkembangan 

perubahan dinamika Islam. 

3. Memperkaya penulisan mengenai biografi seorang pahlawan nasional sebagai 

suatu wahana dunia pendidikan. 

4. sebagai salah satu sumber bacaan dalam pembelajaran sejarah indonesia di 

sekolah jenjang SMA/SMK/MA dan sederajat.  

Kompetensi inti    : 3. Memahami, menerapkan,dan menjelaskan 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

Kompetensi dasar  : 3.4 Menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan 

dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa 

awal kebangkitan). 

E. Metode Penelitian 

  Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan Metode 

Historis yang terdiri dari : 

1. Heuristik 

    Sebelum melakukan penelitian, maka sebelumnya melalui tahap heuristik 

dimana kita mencari, menghimpun dan mengumpulkan segala sumber, jejak 

sejarah yang relevan untuk dijadikan informasi, terutama yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai “Peranan K.H Mas Mansur 

Dalam Perkembangan Muhammadiyah (1937-1942)”. Adapun heuristik yang 

telah dilakukan diantaranya: mencari sumber di Perpustakaan UPI, di 
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Perpustakaan Disjarah TNI-AD Jln.Taman Lalu Lintas, di Perpustakaan Umum 

Cimahi, di Perpustakaan Buku dan rumah buku Batu Api. Kemudian heuristik 

selanjutnya yang akan dilakukan adalah mencari sumber ke perpustakaan umum 

UNPAD Dipati Ukur, perpustakaan Universitas lainnya dan berkunjung ke 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bandung. Bahkan buku-buku yang tidak ada 

diperpustakaan pun penulis membeli buku dalam menunjang penulisan karya 

ilmiah ini. 

    Heuristik akan banyak menyita waktu biaya, tenaga, pikiran dan juga 

perasaan. Dimana ketika menemukan apa yang dicari itu seperti menemukan 

tambang emas, tetapi apabila tidak menemukan apa-apa setelah berusaha maka itu 

bisa membuat frustasi. Oleh karena itu diperluakan adanya kemampuan berpikir 

strategi dimana dan bagaimana dapat menemukan bahan tersebut (Sjamsuddin, 

2007, hlm.88). 

 

2. Kritik 

    Setelah mendapatkan sumber dari hasil heuristik tersebut, maka sumber 

tersebut selanjutnya dikritisi, untuk mengetahui apakah sumber tersebut asli dan 

dapat dipercaya kebenarannya. Kritik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik 

eksternal yang mengkritisi keaslian sumber dari luarnya seperti jenis kertas jika 

sumber berupa dokumen. Kemudian selanjutnya dilakukan kritik internal yaitu 

menganalisis keasliaan isi dari sumber tersebut, apakah sumber tersebut sumber 

primer atau sekunder dan apakah sumber tersebut otentik. 

    Seperti yang dimukakan oleh Sjamsuddin (2007, hlm.130-135) ada tiga 

tahapan dalam melakukan kritik yaitu : 

a. Kritik Ekternal, peneliti harus mampu menengakkan kembali teks yang  

benar, menetapkan kapan, dimana dan oleh siapa dokumen itu ditulis. 

b. Kritik Internal, peneliti menganalisis isi dokumen dan keadaan. 
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c. Mengecek kembali keakuratan dari dokumen-dokumen dan 

membandingkannya dengan dokumen lainnya. 

3. Interpretasi 

   Setelah melakukan tahap heuristik dan kritik maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan interpretasi data yang telah dikritisi tersebut. Interpretasi yaitu 

memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh 

dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Pada tahapan ini penulis 

mencoba menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian Interpretasi 

atau penafsiran sejarah di sebut juga analisis data. Interpretasi di harapkan mampu 

mendapatkan makna yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan fakta 

yang lainnya. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau di tafsirkan agar 

suatu peristiwa dapat di rekonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan 

menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan dan menempatkan fakta dalam 

urutan kausal. Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas sesuatu peristiwa, 

maka mau tidak mau sejarah menggunakan pendekatan multi dimensi. Dengan 

demikian berbagai ilmu bantu dapat digunakan dengan tujuan mempertajam 

analisis sehingga di harapkan dapat di peroleh generalisasi ke tingkat yang lebih 

sempurna ( Ismaun, 2005, hlm.48).  

4. Historiografi 

   Tahap terakhir yaitu historiografi, dimana historiografi tersebut terdiri dari 

beberapa langkah-langkah dari eksplanasi sejarah sampai kepada presentasi atau 

pemaparan sejarah sebenarnya bukan merupakan tiga kegiatan yang terpisah 

melainkan bersamaan (Sjamsuddin, 2007, hlm.156). Historiografi merupakan 

puncak dari rangkaian kerja sejarawan dan dari tahap inilah dapat diketahui baik 

buruknya hasil kerja keseluruhan. 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

  Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi peneliti, adalah 

sebagai berikut: 
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    Bab I pendahuluan, pada bab ini secara garis besar penulis memaparkan 

masalah yang dikaji. Adapun sub bab yang ada di dalamnya terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, manfaat/signifikasi penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

    Bab II kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis  penelitian, 

memaparkan landasan teori yang diambil dari literatur, sebagai fondasi dalam 

pelaksanaan penelitian. 

         Bab III metodologi penelitian, memaparkan mengenai tahapan-tahapan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mulai dari heuristik, kritik dan historiografi. 

     Bab IV merupakan isi atau bagian utama dari tulisan sebagai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam bab ini 

penulis membahas mengenai peranan K.H Mas Mansur dalam Perkembangan 

Muhammadiyah pada tahun 1937-1942. 

      Bab V mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis 

peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil dari temuan akhir ini 

merupakan pandangan peneliti tentang inti dari pembahasan penulisan.   
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