
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan penting dan menjadi perhatian khusus bagi umat 

Muslim adalah semakin menurunnya kesadaran keagamaan di Indonesia di abad 

ke 20. Ada beberapa yang melatarbelakangi permasalahan ini semakin 

berkembang di kalangan umat Islam hingga menyebabkan kesadaran mereka 

terhadap agama yang dianutnya semakin kurang. Terkait dengan kurangnya 

kesadaran keagamaan umat Islam semakin berkurang di antaranya, munculnya 

pemahaman yang disebarkan oleh negara penjajah di antaranya, liberalisme, 

komunisme dan sekularisme. 

Dari permasalahan di atas menyebabkan bermunculannya organisasi 

keagamaan secara terus menerus. Menurut Kuntowijoyo di antara gerakan 

keagamaan yaitu “...Muhammadiyah, Persis, dan al-Irsyad yang mewakili gerakan 

reformis Islam. Kemudian gerakan keagamaan yang lebih eklektik adalah 

Nahdatul Ulama (NU)...”
1
 Di antara gerakan keagamaan yang berkembang, yang 

akan menjadi sorotan dalam pembahasan ini yaitu mengenai gerakan Jama’ah 

Tabligh (JT). Dalam penelitian yang dilakukan The American Academy of Arts 

and Sciences menjelaskan “...Gerakan Jama’ah Tabligh adalah gerakan 

keagamaan yang berfokus pada perbaikan moral dan spiritual yang mengajak 
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mereka memenuhi kewajiban agamanya...”
2

 Oleh karena itu, gerakan yang 

bermunculan di Indonesia memiliki corak dan metode tertentu dalam 

menyebarkan pemikirannya, seperti halnya Jama’ah Tabligh yang mengajarkan 

pentingnya moral dan spiritual yang harus dimiliki oleh setiap umat Muslim di 

dunia. 

Dinamika sosial yang terus berkembang menyebabkan tantangan bagi 

setiap organisasi yang berlandaskan Islam dalam memecahkan persoalan yang 

terus menggrogoti keutuhan ajaran Islam. Pertarungan Ideologi-pun kerap terjadi 

antara organisasi yang berlandaskan Islam. Akan tetapi jika melihat kembali ke 

masa lalu, perdebatan di antara umat Islam sendiri adalah persoalan yang kerap 

terjadi bahkan dikatakan lumrah, karena setiap organisasi memiliki perspektif 

yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama 

yaitu membangkitkan kembali kejayaan Islam seperti dahulu. 

Akhmad Khotim menjelaskan bahwa: 

Sebagai gerakan fundamental-konservatif, Jama’ah Tabligh memiliki 

formula khusus dalam penyebaran gagasannya. Mereka membuat sebuah 

strategi bagaimana umat Islam bersatu walaupun berbeda. Jama’ah 

Tabligh berusaha mengubah masyarakat Muslim dan membawa umat 

Islam kembali ke jalan Islam yang benar. Menurut kelompok ini, umat 

Islam harus kembali ke jalan yang benar, Jika tidak, eksistensi Islam 

sebagai agama dan ideologi akan hilang dengan sendirinya. Gerakan 

Tabligh menjadi salah satu pergerakan Muslim yang cukup memiliki 

pengaruh kuat di dunia transnasional. Organisasi yang didirikan oleh 

Muhammad Kandhalawi atau lebih akrab dipanggil Maulana Ilyas (1885 

-1944). Ilyas sendiri dikenal sebagai dikenal sebagai cendekiawan 

Muslim dan sufi.
3
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Banyak dari mereka mulai melupakan tradisi yang telah diajarkan oleh 

para pemuka agama sebelumnya, sehingga Maulana Ilyas (pendiri Jama’ah 

Tabligh) mulai merasa resah dengan bobroknya kondisi umat Islam pada zaman 

ini. Hal ini berdasarkan pada pengalaman Maulana Ilyas yang berkeliling dari 

berbagai kota di India dan menyimpulkan bahwa: “terdapat suasana di kota-kota 

tapi semakin lama semakin surut. Agama mulai lenyap dari orang-orang banyak, 

kemudian terus mundur sehingga hanya dilakukan oleh beberapa orang yang 

melakukan amalan-amalan fardhu dan rukun saja serta memelihara 

keshalehannya”.
4
 

Pada mulanya gerakan JT tidak melibatkan diri terhadap perpolitikan, 

akan tetapi di dalamnya menggunakan strategi politik untuk memperkenalkan 

Islam keseluruh dunia dengan cara terstruktur.
5
 Kebijakan yang diambil oleh 

Jama’ah Tabligh nampaknya sesuai yang sudah dicita-citakan oleh Maulana Ilyas. 

Ia menginginkan gerakan ini menjadi gerakan sosial-kultural, hanya menyerukan 

supaya bertaqwa kepada Alloh SWT dan kembali ke jalan yang benar. Seperti 

halnya H As'ad Said Ali yang mengatakan, “Ada dua prinsip yang sangat 

fundamental bagi JT yaitu tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan tidak 

membahas masalah keagamaan yang bersifat khilafiyah.”
6
 

Ideologi yang dibangun oleh JT adalah hubungan antara keyakinan 

dengan Alloh SWT. Sehingga keyakinan ini menjadi titik pusat dari ideologi JT 

dan bagaimana membangun dan menghargai hubungan itu. Menurut Jama’ah 

                                                           
4
 Abu Hasan, Sejarah Maulana Ilyas, (Pustaka Ramadhan, Bandung: 2009), hlm. 58. 

5
 Abu Muslim Ahmad Abduh, Kupas Tuntans Jema‟ah Tabligh: buku 1, (Bandung: 

Khoirul Ummat 2008 ), hlm. 7. 
6
H As'ad Said Ali, Jamaah tabligh, (NU Online,2011), hlm. 1. 



 
 

4 
 

 
 

Tabligh, Islam terdiri atas, pertama yakin atau percaya adanya Alloh SWT, 

percaya kepada nabi, percaya malaikat, kitab, hari pembalasan dan hari akhir. 

Sebagai perwujudan dari kepercayaan ini diwujudkan dengan shalat, sedekah dan 

berpuasa. Yang kedua adalah kerangka moralitas yang berhubungan dengan satu 

sama lain. Wujud dari hubungan itu seperti dalam institusi khusus dan hukum-

hukum seperti keluarga, pernikahan, sosial dan hukum kriminal.
7
 Dengan berpijak 

pada pemahaman itu mereka tidak hanya menjalankan syariatnya saja tapi dalam 

bidang mu’amah mereka juga melaksanakannya. Mereka berkorban demi agama 

tanpa melupakan segala hal yang bersangkutan dengan duniawi.  

Dengan ideologi yang membangun hubungan antara umat Islam di seluruh 

dunia, saling bersilahturahmi yang diikat oleh ikatan ketauhidan yang sama tanpa 

memandang ras, warna kulit, suku bangsa atau budaya mereka. Mereka terus 

menyampaikan kalimat tauhid, amar ma‟ruf nahyi mungkar dan bertaqwa kepada 

Alloh SWT di mana-pun berada. Mereka juga mengunjungi negeri jauh dari 

tempat mereka berasal dengan satu tujuan yaitu dakwah karena Alloh SWT. 

Konsep ini mereka gunakan berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an (Al-Imran : 104 dan 

Al-Imran :110).
8
 

Jama’ah Tabligh masuk ke Indonesia dan tersebar luas di seluruh 

kepulauan sejak mereka menginjak tanah Medan 1952 dan di Jakarta 1955. 

Gerakan ini membangun hubungan antara markas
9
 dan pesantren. Selama dua 
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tahun pertama, perwakilan dari JT dikirim ke berbagai kota di Jawa Barat salah 

satunya adalah Bandung.
10

 Walaupun pada saat itu tidak mendapatkan 

kesuksesan, tapi ini merupakan langkah utama dalam membangun jaringan antar 

Jama’ah Tabligh. 

Masjid menjadi titik pusat dari kegiatan dakwah JT dan digunakan 

sebagai roda pertama dalam seluruh aktifitas Jama’ah Tabligh. Sehingga oleh JT, 

masjid digunakan sebagai markas mereka dan menjadi pusat pertemuan dan pusat 

penyebaran. Dengan perkembangan jaman dan semakin banyaknya anggota yang 

masuk JT menjadi sangat penting masjid ini dalam mewadahi setiap kegiatan 

yang dilakukan JT karena di masjid-lah gerakan dakwah dimulai. 

Dalam kurun waktu 10 terakhir, tepatnya dari tahun 2003 sampai 2014 

gerakan Jama’ah Tabligh di Bandung semakin cepat. Hal ini bisa dilihat dari 

jumlah anggotanya yang semakin hari semakin banyak ketika mengikuti rutinan 

i‟tikaf malam Jum’at dan Musyawarah se-Jawa Barat pada malam selasa. Masjid 

Madinah yang terletak di jln. Antapani menjadi pusat atau markas JT Bandung. Di 

sana mereka memulai gerakan dakwahnya yang nantinya para Jama’ah dikirim 

keseluruh Indonesia bahkan keluar negeri hanya semata mata mengajak manusia 

untuk ta’at kepada Alloh SWT sesuai yang diajarkan oleh Rasululloh SAW. 

Di balik kegiatan yang dilakukan Jama’ah Tabligh, ada hal yang unik 

dalam konsep organisasi ini. Menurut Deden Afifudin sebagai salah satu saksi dan 

pelaku di Jama’ah Tabligh, ia memaparkan bahwa dalam Jama’ah Tabligh tidak 

ada konsep kepemimpinan yang baku dan permanen. Hal ini sangat menarik, 
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karena gerakan ini adalah gerakan Islam terbesar di seluruh dunia, akan tetapi 

konsep organisasi ini sangat sederhana tapi bisa mengatur seluruh anggota 

Jama’ah Tabligh di seluruh dunia. 

Dalam paparannya pemilihan petugas-petugas untuk kegiatan Jemaah 

Tabligh diputuskan dalam Musyawarah mingguan. Musyawarah yang dilakukan 

pada malam selasa biasanya memutuskan pemimpin baru di musyawarah 

berikutnya. Dalam musyawarah itu biasanya membahas mengenai laporan 

halaqoh-halaqoh di setiap daerah.
11

 

Disamping itu, yang terjadi disekitar markas Jama’ah Tabligh di 

Bandung berbanding terbalik dengan penyebaran paham-paham yang ada di luar 

markas Bandung. Dalam hal ini perbedaannya adalah respon positif dan negatif 

yang tersebar di wilayah interen (sekitar markas Bandung) dan exteren (luar 

markas Bandung). Sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar markas 

Bandung memandang tidak terlalu baik atau negatif mengenai aktivitas Jama’ah 

Tabligh. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang muncul dan isu-isu yang 

menyebar disekitar masyarakat, misalnya keterikatan hubungan sosial mereka 

yang bermasalah sejak awal berdirinya markas atau isu-isu mengenai Jama’ah 

Tabligh sebagai gerakan yang berpaham radikal. Namun untuk di luar markas 

Bandung perkembangannya sangat positif bahkan terbilang sukses sebagai 

organisasi Islam yang baru muncul di Bandung.  

Hal ini menjadi pembahasan yang menarik, sehingga penulis 

mengangkatnya Aktivitas Jama’ah Tabligh di Bandung 2003-2014. Pemilihan 
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tema didasari bagaimana strategi mereka menyebarkan pemahamannya keseluruh 

pelosok negeri dengan konsep organisasi yang sederhana serta konsep yang 

mudah untuk ditawarkan kepada setiap orang dan juga pula bagai mana aktivitas 

mereka sehingga gerakan ini semakin banyak dan terdapat di mana mana. Namun 

penyebaran pemahamannya begitu sulit atau kurang berhasil di sekitar markas 

Bandung. 

Berdasarkan di atas, objek penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu 

yang berjudul  

“Aktivitas Jama’ah Tabligh di Masjid al-Madinah Antapani 

Bandung Tahun 2003-2014.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah kemunculan Jama’ah Tabligh di Bandung? 

2. Bagaimana aktivitas Jama’ah Tabligh di Masjid al-Madinah Antapani 

Bandung tahun 2003-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui sejarah kemunculan Jama’ah Tabligh di Bandung. 

2. Mengetahui aktivitas Jama’ah Tabligh di masjid al-Madinah Antapani 

Bandung tahun 2003-2014. 
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D. Kajian Pustaka  

Pada penelitian ini, sudah ada banyak yang mengkaji mengenai baik itu 

berupa sejarah Jama’ah Tabligh, pertumbuhan, dan perkembangannya. Literatur 

tersebut bisa dilihat di buku, koran, Skripsi, Tesis maupun Disertasi. Dari apa 

yang telah diteliti sebelumnya, pada penelitian yang akan dibahas kali ini 

memfokuskan pada konsep organisasi yang ada di Jemaah Tabligh Bandung dan 

aktivitasnya. Alasan memilih judul ini karena tidak banyak yang mengangkat 

bagaimana organisasi ini bergerak, tanpa ada pemimpin yang baku, Jama’ah 

Tabligh ini menjadi gerakan paling besar di abad 21. Kemudian mengenai 

aktivitas Jama’ah Tabligh diangkat karena kebanyakan orang antipati pada 

gerakan ini bahkan ada yang menyebutnya sebagai teroris. Maka dari itu saya 

mengangkat aktivitas Jama’ah Tabligh khususnya di Bandung supaya masyarakat 

tahu mengenai segala yang dilakukan Jama’ah Tabligh saat perkumpulan 

berlangsung.  

Melihat dari hasil skripsi, disertasi yang telah diteliti oleh beberapa 

sarjana di lingkungan Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) terdapat skripsi 

dan Disertasi yang meneliti tentang Jama’ah Tabligh. Disamping itu, buku-buku 

yang membahas JT. 

Dalam tesis yang diteliti oleh Ajid Hakim yang berjudul “Gerakan Sosial 

Jama’ah Tabligh Studi Kasus di Bandung 1986-2013”. Penelitian ini melingkupi 

awal kemunculan Jama’ah Tabligh, tokoh penggagas, penyebaran Jama’ah 

Tabligh ke berbagai negara, awal masuk ke Indonesia, tokoh pembawanya, 
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perkembangannya di Indonesia, aktivitas, program, jumlah anggota/Jama’ah , 

tujuan program Jama’ah . Antara disertasi ini dengan penelitian kali ini ada 

beberapa pembahasan yang mirip yaitu aktivitasnya, namun ada perbedaan antara 

keduanya. Dalam disertasi Dr. Ajid Hakim melihat gambaran umum aktivitas 

yang ada di Bandung yang mencakup cakupan yang luas seperti daerah Bandung 

Timur, Selatan, Barat dan Utara yang aktivitasnya mencakup umum yang 

dilakukan oleh Jama’ah Tabligh yang ada di Bandung. Untuk penelitian yang 

dilakukan oleh saya, fokus kajiannya mengenai aktivitas yang ada di markas 

Antapani sejak berdiri hingga sekarang, kajian kali ini lebih mendalami aktivitas 

yang ada di markas itu seperti apa dari tahun ke tahun serta sangkut pautnya 

dengan pesantren yang merangkap sebagai markas Antapani Bandung. Dalam 

penelitian in dilihat aktivitasnya menurut periode dari tahun ke tahun serta melihat 

perubahan dari tahun ke tahun selama berdirinya markas Antapani Bandung.  

Skripsi tentang “Konsep Dakwah Jama’ah Tabligh di Yogjakarta” yang 

ditulis oleh Akhmad Syahroni dan diterbitkan oleh IAIN Sunan Kalijaga tahun 

2001 menjelaskan mengenai bagaimana konsep Jama’ah Tabligh di Yogyakarta. 

Bagian pertama menjelaskan mengenai gambaran umum Jama’ah Tabligh di 

Yogyakarta dari mulai latar belakang berdirinya Jama’ah Tabligh, 

perkembangannya dan dasar tujuan berdirinya Jama’ah Tabligh. Kemudian 

menjelaskan mengenai konsep dakwah Jama’ah Tabligh di Yogyakarta. Sub 

pertama menjelaskan pandangan umum dakwah dari sudut pandang Jama’ah 

Tabligh. Disamping itu, pandangan mereka mengenai dakwah dilandasi pada 

hukum yang mereka gunakan seperti Quran dan Hadits. Selanjutnya konsep 
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dakwah mereka memiliki tujuan yang berfokus bagaimana mengajak masyarakat 

khususnya masyarakat Yogyakarta supaya taat kepada Allah dan menjalankan 

ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan dalam kehidupan sehari harinya. Jika 

dilihat dari bagaimana berdakwah, mereka terlihat berbeda dari gerakan Islam 

yang lain yang memiliki prinsip-prinsip berdakwah serta komponen yang mereka 

miliki. Disamping itu, tidak hanya mengenai konsep dan cara dakwah, mereka 

juga mengimplementasikan apa yang mereka konsepkan di masyarakat. 

Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh UIN Alauddin Makassar yang 

diterbitkan tahun 2011 yang berjudul “Taktik dan Strategi Gerakan Dakwah 

Jama’ah Tabligh di Makassar”. Dalam kajian ini yang ditulis oleh Samian Katu 

bercorak penelitian sosial. Penelitian ini berbentuk jurnal yang secara garis besar 

sumber ini menjelaskan mengenai bagaimana strategi dan metode dakwah yang 

diterapkan oleh Jama’ah Tabligh dalam melaksanakan dakwah Islamiyah 

sehingga mampu merubah sikap dan prilaku masyarakat yang tidak agamis 

menjadi masyarakat yang agamis. Ada tiga pokok pembahasan yang dikemukakan 

dalam sumber ini, pertama menjelaskan mengenai bagaimana menerapkan taktik 

dan metode dakwah pada masyarakat umum khususnya untuk orang orang Islam. 

Kedua menjelaskan adakah taktik dan strategi khusus menghadapi kelompok 

masyarakat menengah ke atas. Ketiga, menjelaskan bagaimana metode dan taktik 

mempersiapkan anggota Jama’ah Tabligh untuk melaksanakan misi dakwah 

Islamiyah. 

Salah satu buku yang menjelaskan tentang JT adalah “Islam on the 

Move” yang ditulis oleh Faris Noor. Buku ini menjelaskan penyebaran Jama’ah 
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Tabligh di Asia tenggara khususnya di Indonesia. Pertama, Ia menulis dalam 

pembahasannya bagaimana Jama’ah Tabligh menyentuh Jakarta kemudian 

penyebarannya pada tahun 1957-1970 ke Jawa Tengah. Kemudian penyebaran JT 

mulai menyentuh Jawa Timur pada tahun 1999 hingga saat ini (dibuatnya buku 

ini). Setelah penyebaran di Jawa Timur, Jama’ah Tabligh mulai menyebar ke 

seluruh Indonesia hingga setelah menyebar luas mereka membahasan mengenai 

pesantren Temboro yang ada di Jawa Timur sebagai markas penyebaran Jama’ah 

Tabligh ke seluruh Indonesia. untuk wilayah Jawa Barat, buku ini hanya 

menjelaskan sedikit tentang bagaimana JT masuk ke Jawa barat. 

Disamping menjelaskan mengenai penyebarannya, buku ini membahas 

mengenai ceramah ceramah yang dilakukan oleh para ahbab
12

, misalkan 

ceramahnya Ustaz Abdurrahman As-Sirbuny yang berjudul Untung Jadi Miskin. 

Ada juga dakwah yang disampaikan berupa naratif, yaitu cerita yang diambil dari 

kisah mereka selama berdakwah, seperti Ustaz Haji Ataullah Muhammad Ramzan 

yang berjudul “ohh mengapa gadis gadis berteriak kepadaku” dan banyak cerita 

cerita lainnya. 

Jurnal yang dibukukan yang ditulis oleh Adlin Sila yang berjudul 

“Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia” dan diterbitkan 

oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2011. Mengenai 

buku yang diterbitkan membahas mengenai Jama’ah Tabligh yang berfokus pada 

Kasus Jama’ah Tabligh di Makasar Sulawesi Selatan dan Magetan Jawa Timur. 

Di dalamnya juga menjelaskan fenomena dakwah Jama’ah Tabligh, 
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perkembangan sebagai gerakan transnasional dan juga peran pesantren Al-Fatah 

Magetan. 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau.
13

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode 

historis.Metode historis di sini adalah proses pengujian dan menganalisis secara 

kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif 

daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses 

itu disebut historiografi (penelitian sejarah).
14

 Dalam penelitian ini penulis 

melakukan langkah langkah sebagai berikut:  

1)  Heuristik 

Pada tahap ini penulis mulai mengumpulkan semua sumber data yang 

menyangkut permasalahan dalam skripsi dan menunjang penelitian Aktivitas 

Jama’ah Tabligh di Antapani Bandung. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

mengumpulkan semua data yang terkait dengan Jama’ah Tabligh baik itu berupa 

buku buku, koran, Arsip, photo maupun audio visual sumber arkeolog. Saya mulai 

mencari sumber dari internet terlebih dahulu dengan alasan lebih praktis dan 

efisien. Dalam pencarian menemukan banyak sumber terkait dengan Jama’ah 

Tabligh ini. Kemudian pencari buku-buku yang terkait dengan Jama’ah Tabligh, 

baik itu di toko toko buku atau di jalan yang ada disekitar markas. Mengenai 
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sumber audio visual, saya mulai mendata siapa saja yang layak untuk 

diwawancarai mengenai Jama’ah Tabligh, baik dari segi pengetahuannya maupun 

lamanya ia berkecimpung di Jama’ah Tabligh. Kemudian sumber Arsip atau data 

data terkait Jama’ah Tabligh saya dapatkan langsung dari markas Jama’ah Tabligh 

Bandung. Sumber ini menjadi sumber paling penting karena berkaitan langsung 

dengan penelitian ini yang ditulis oleh mereka yang mencatat kegiatan mereka 

sehari hari. Akhirnya, setelah sumber terkumpul semuanya saya mulai melakukan 

kritik pada sumber sumber itu. Sumber data yang diperlukan itu dibagi menjadi 

dua golongan yaitu:  

a. Sumber Primer  

Pemahaman dari sumber primer itu sendiri, ialah kesaksian dari seorang 

saksi yang melihat peristiwa sejarah secara langsung atau bisa dengan alat 

mekanis berupa kamera, mesin ketik, alat tulis. Sumber primer harus sezaman 

dengan peristiwa yang dikisahkan.
15

 Dalam pemilihan sumber primer peneliti 

mengambil beberapa literatur tertulis, yang di antaranya : 

1) Sumber Primer Tertulis 

a) Arsip  

1) Catatan aktivitas JT tahun 2008. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2008). 

2) Catatan aktivitas JT tahun 2009. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2009). 
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3) Catatan aktivitas JT tahun 2010. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2010). 

4) Catatan aktivitas JT tahun 2011. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2011). 

5) Catatan aktivitas JT tahun 2012. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2012). 

6) Catatan aktivitas JT tahun 2013. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2013). 

7) Catatan aktivitas JT tahun 2014. (Arsip tentang laporan aktivitas 

harian, mingguan dan bulanan JT tahun 2014). 

8) Catatan aktivitas Masturoh. (Arsip mengenai aktivitas dan 

perkembangan JT khusus untuk perempuan atau istri dari anggota 

JT). 

9) Catatan aktivitas khidmat. (Arsip mengenai aktivitas layanan yang 

dilakukan oleh anggota JT). 

b) Buku, Majalah, Jurnal, dan Disertasi. 

1) Abdul Aziz, The Jama‟ah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful 

Fundamentalist, Jakarta: Studia Islamika, 2004. 

2) Ajid Hakim, Gerakan Sosial Jama‟ah Tabligh Kasus di Bandung 

1986-2013, Bandung: UIN SGD, 2014. 

3) Alexander Horstman, Gender, Tabligh and the “Docile Agent” The 

Politics of Faith and Embodimen Among in The Tabligh Jama‟at, 

Jakarta: Studia Islamika, 2009. 
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4) Alexander Horstmann, The Revitalization of Islam in Southest Asia: 

The Cases of Darul Arqam and Jamaat Tabligh, Jakarta: Studia 

Islamika, 2006. 

5) Edi Amin, Dakwah Rahmatan li al-„Alamin Jama‟ah Tabligh di 

Kota Jambi, Jurnal Komunikasi Islam IAIN Sunan Ampel 2012. 

6) Farish A. Noor, Islam on the Move, Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2012. 

7) Hasan, Abu, Sejarah Maulana Ilyas, Pustaa Ramadhan, Bandung: 

2009. 

8) Husen Usman, Usaha Dakwah dan Tabligh, Bandung: Pustaka 

Ramadhan, 2005. 

9) Jan A Ali, Tabligh Jamm„at: A transnational Movement of Islamic 

Faith Regeneration, European Journal of Economic and Political 

Studies, 2010. 

10) Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, Faith on the Move: Inside of 

Ijtima of Jama‟ahTaligh In Pekan Baru, Jakarta, Studia Islamika: 

2011 

11) Maulana Muhammad Mahsyur, Masturah, Bandung: Pustaka 

Ramadhan, 2001. 

12) Muhammad Amir Rana, Tablighi Jamaat: Discourse and 

Challenges, Islamabad: Pak Institute for Peace Studies, 2009. 

13) Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy, Sirah Sahabat, Jakarta: 

Pustaka Al Kautsar, 2003 
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c) Koran  

1) Ahmad Khotim, Membedah Pergerakan Jama‟ah Tabligh, Suara 

Merdeka, 2013. 

2) Muhammad Khalid Masud, Travellers in Faith: Studies of the 

Tablighi Jama‟at as a Transnational Islamic Movement for Faith 

Renewal, Isim Newsletter, 2000. 

3) Marc Gaborieau, Transnational Islamic Movement: Tablighi 

Jama‟at In Politic, Isim Newsletter, 1999. 

 

d) Internet  

1)  Hazrat Allama Arshadul Qaderi, Tableeghi Jamaat in the Lights of 

Facts & Truth, (http://www.NooreMadinah.net.)  

2) Mufty A.H Eliyas, Tabligh Jamaat, (www.minsid.com) 

3) http://khurujfisabilillah-prayitno.blogspot.co.id/2009/05/wakil-

presiden-jusuf-kalla-dengan.html 

2) Sumber Primer Benda 

a) Foto  

1) Foto masjin al-Madinah Antapani Bandung 

2) Foto ruangan pendataan JT 

3) Foto tempat khidmat JT 

4) Foto Aktivitas JT 

5) Foto simbol-simbol JT 

6) Foto Alamat JT 

http://www.nooremadinah.net/
http://www.minsid.com/
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b) Audio Visual  

1) Jama'ah Arab Saudi - Bayan Markaz Bandung, Indonesia (Arabic 

& Indonesian) (www.youtube.com) 

2)  Bayan Malam Markaz Bandung 2013 (www.youtube.com) 

3) Bayan Malam Markaz Bandung 2012 

(http://pesantrenmadinatululumbandung) 

4) Hayatus Shahabat (Indonesia) Kecintaan Pada Majelis Iman 2011 

(www.youtube.com) 

3) Sumber Primer Lisan 

A. Sudrajat Kusumah Negara, sebagai jumidar atau sekertaris utama 

Jama’ah Tabligh. 

B. Ustd Deden, sebagai amir musyawarah Mingguan Jama’ah 

Tabligh. 

C. Fahmi Fauzi, mantan ustad pesantren al-Madinah, sekarang 

mendirikan pesantren di Cimahi 

D. Ade, sebagai imam masjid al Wapa 

E. Sugiono, sebagai ketua RW  05 di Depok Raya 

F. Sumadi, sebagai ketua DKM al Wapa 

G. Husni, sebagai anggota Jama’ah Tabligh 

H. Zubair, sebagai anggota Jama’ah Tabligh 

 

http://www.youtube.com/
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Kemudian untuk tambahan, penulis mencari juga sumber-sumber 

Sekunder dengan cara mencari di berbagai tempat seperti perpustakaan, toko 

buku, internet dan perorangan. 

Sumber-sumber yang termasuk Sekunder di antaranya: 

1) Adlin Sila, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di 

Indonesia : cet I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI 2011. 

2) Barbara Metcalf, Travelers' Tales in the Tablighi Jamaʿat, 

Journal Internasional American Academy of Political and Social 

Science, 2003. 

3) Diana Wong dan Arfan Aziz, Kehadiran Jama‟ah Tabligh di 

Malaysia dan Memoir Seorang Karkun Tabligh, Jurnal 

Internasional 2003. 

4) Farid Zainal Effendi, Aliran-aliran dalam Islam, tanpa kota, tanpa 

penerbit. 

5) Haris Mahdi, Interaksi Sosial Jama‟ah Tabligh di Kota Malang, 

(Studi tentang Interaksi Sosial Jama’ah Tabligh di Masjid Pelma 

dan Ponpes Jami'urrahman Malang), Jurnal Nasional Universitas 

Brawijaya Malang,__ 

6) H As'ad Said Ali, Jama‟ah Tabligh, NU Online,2011. 

7) Iqbal Muhammad Latif, Syeikh Maulana Ilyas, FBI UI 2009. 

8) James J. Fox, Currents in Contemporary Islam in Indonesia, 

Jurnal Internasional Cambrige 2004. 
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9) Joseph Chinyong Liow, Muslim Identity, Local Networks, and 

Transnational Islam in Thailand‟s Southern Border Provinces, 

Jurnal Internasional Cambridge 2011. 

10)  Francis Robinson, Islamic Reform and Modernities in South 

Asia, Jurnal Internasional Cambridge University Press 2007. 

11) Maulana Muhammad Mahsyur, Masturah, Bandung: Pustaka 

Ramadhan, 2001. 

12) Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandalawi, Fadilah Sedekah, 

Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007. 

13) Muhammad Qosim, Keutamaan Khuruj Fisabilillah, Bandung, 

Pustaka Ramadhan, 2004. 

14) Mumtaz Ahmad, The Jamaat-i-Islami and the Tablighi Jamaat of 

South Asia, The University of Chicago Press Chicago and 

London._ 

15) Samiang Katu, Taktik dan Strategi Gerakan Dakwah Jama‟ah 

Tabligh di Makassar, Makassar: Al Fikr, 2011. 

16) The American Academy of Arts and Sciences,Islamic 

Fundamentalism in South Asia, TheUniversity of Chicago Pres : 

Chicago dan London, The University of Chicago Press. 

17) Zakiah, Agama Dalam Kontruksi Media Masa; Studi Tentang 

Framing Kompas dan Republika Pada Berita Terorisme, Jurnal 

Nasional Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 

Semarang 2015. 
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Sumber sekunder di atas, merupakan buku yang relevan dan juga sesuai 

akan kajian yang akan peneliti coba bahas dalam suatu kajian yang mengerucut 

berdasarkan pada tema yang diteliti. 

 

I. Kritik 

Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang telah didapat dan 

dikumpulkan, baik itu berupa sumber primer ataupun berupa sumber sekunder, 

kemudian peneliti meneruskan ke tahap kritik. Di mana dalam  melakukan kritik 

pun terbagi ke dalam dua bagian yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Suatu 

pengertiannya itu sendiri, dari kritik ekstern yaitu cara melakukan verifikasi atau 

pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah. Sedangkan kritik intern 

lebih menekankan aspek “dalam”, seperti halnya isi dari sumber berupa suatu 

kesaksian.
16

 Oleh karena itu, kritik sumber sangat diperlukan karena merupakan 

tahapan pengujian dalam menganalisa sumber, mengenai otentisitas dan 

kredibilitas sumber secara intern dan ekstern.  

A. Kritik Ekstern 

Kritik eksteren digunakan untuk mengkritik dari keotentikan sumber 

yang akan diteliti dan diuji melalui pengujian terhadap segi-segi fisik sumber. 

Kritik ekstern yang dilakukan pada saat pengumpulan data yaitu dengan 

menyeleksi mana saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sumber dengan 

menyusun data-data yang tertulis dari berbagai sumber dan memisahkan sumber-

sumber yang keotentikannya tidak sesuai dengan kriteria penulis, seperti melihat 

                                                           
16

 Ibid,  hlm. 102-104. 
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dari siapa penulisnya, tanggal dari penulisan, tempat dari penulisan dan tulisan 

pertapa atau tulisan salin. Disamping itu, dilihat juga dari jenis kertas yang 

digunakan, tinta atau cap, tulisan tangan dan kondisi keutuhan sumber itu. 

Misalkan penulis mengambil salah satu sumber primer tertulis yaitu arsip 

Catatan aktivitas JT tahun 2008. Catatan aktivitas JT in ditulis langsung oleh 

pelaku sejarah, di antara yang menulis yaitu jumidar atau sekretaris dan jikalau 

tak ada oleh para anggotanya. Untuk nama pengarang selalu berubah rubah namun 

kebanyakan oleh para jumidar. Tanggal tempat dan tahun dicantumkan dalam 

catatan. Jenis kertas seperti halnya kertas yang digunakan saat ini namun sedikit 

kecoklatan karena lama disimpan disamping itu, ada beberapa tulisan yang 

tintanya memudar. Catatan ini ditulis oleh tangan bukan menggunakan komputer 

sehingga akan terlihat perubahan perubahan gaya dalam penulisan. Dari 

keterangan fisik di atas, sumber ini layak digunakan sebagai sumber. 

 

B. Kritik Interen (mengkritik dari dalam) 

Kritik Intern digunakan untuk menetapkan kredibilitas dan mengadakan 

penelitian terhadap sumber, baik yang tertulis, lisan, maupun benda yang telah 

dikumpulkan. Kritik intern mengutamakan aspek dalam yaitu isi dari sumber: 

kesaksian. Penulis melihat isi yang ada dalam sumber sumber itu apakah berkaitan 

atau tidak. Misalkan sumber lisan yang didapat contohnya: wawancara dengan 

Drs. Sudrajat Kusumah Negara (62) pada hari selasa 29-2016. Dari segi fisik 

masih sehat dan lancar berbicara, ingatan dan hapalannya masih kuat. Disamping 

itu, ia orang orang pertama atau perintis JT di Bandung. Dari segi pemahaman 
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tentang JT ia sudah mumpuni karena ia sering diutus sebagai salah satu 

perwakilan JT Indonesia untuk musyawarah internasional di india. Dari 

keterangan menyimpulkan sumber ini kredibel. 

 

J. Tahap Interpretasi  

Setelah melakukan kritik Ekstern dan kritik Intern, maka dilanjutkan 

dengan tahapan interpretasi terhadap fakta sejarah yang diperoleh baik dalam 

bentuk penjelasan maupun benda terhadap fakta tersebut. Penelitian ini mengenai 

Aktivitas Jama’ah Tabligh di Bandung tahun 2003-2014.Konteks penelitian dalam 

penyusunan penelitian ini termasuk pada penelitian sejarah sosial. Karena 

melibatkan kumpulan manusia yang berinteraksi satu sama lain hingga 

membentuk sebuah kebudayaan dan membentuk sebuah tujuan yang sama.dari 

kesamaan itu membuat sebuah perubahan sosial di lingkungan itu. 

“Sosiolog kontemporer Amerika, Talcott Parsons (1937-1966) 

menyatakan bahwa inti setiap masyarakat adalah jalinan makna, kepercayaan, dan 

nilai yang dianut bersama. Kepercayaan dan nilai suatu masyarakat dapat 

membentuk struktur cara-cara dasar dalam mengorganisasikan kehidupan 

sosial”
17

 

Demikian juga kegiatan Jama’ah Tabligh di Bandung, merupakan 

perkumpulan individu yang memiliki kepercayaan dan nilai yang dianut bersama 

dalam membentuk sebuah tatanan baru di masyarakat sehingga membentuk 

sebuah tujuan yang akan mereka capai. 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 235-236. 
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K. Historiografi 

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan 

langkah langkah di atas, yang dimulai dari tahapan heuristik, lalu tahapan kritik 

dan interpretasi. Maka setelah semua data tersusun, kemudian memasuki tahapan 

penulisan atau historiografi. 

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan penulisan historis, penulisan ini 

mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan. Sistematika penulisan ini 

di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:  

BAB I : Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan 

langkah langkah penelitian. 

BAB II : Membahas mengenai Eksistensi Jama’ah Tabligh di Bandung, 

dasar dan tujuan berdirinya Jama’ah Tabligh di Bandung dan pertumbuhan dan 

perkembangan Jama’ah Tabligh di Antapani Bandung latar belakang berdirinya 

Jama’ah Tabligh dan Perkembangannya di Bandung.  

BAB III : Membahas mengenai pembentukan dan perkembangan Markas 

Jama’ah Tabligh di Bandung, aktivitas Jama’ah Tabligh di masjid al-Madinah 

Antapani Bandung, manfaat kegiatan Jama’ah Tabligh bagi masyarakat Muslim 

Kota Bandung dan pandangan masyarakat sekitar terhadap aktivitas Jama’ah 

Tabligh di Markas Antapani aktivitas Jama’ah Tabligh di Bandung (2003-2014).  

BAB IV : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran 

 


