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ABSTRAK 

Budi Baekari : Peran KH. Hamdan Saleh Nasution dalam Mengembangkan Al-

Jam’iyatul Washliyah di Indramayu (1986-2001) 

 

Penelitian ini membahas Peran KH. Hamdan Saleh Nasution dalam 

mengembangkan Al-Jam’iyatul Washliyah di Kabupaten Indramayu serta peranya 

dalam dakwah agama Islam dalam kurun waktu 1986 sampai 2001, sedangkan Al-

Jam’iyatul Washliyah adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam yang 

berdiri pada tahun 1930 di Medan, Sumatra Utara, yang bergerak di bidang dakwah 

dan pendidikan serta sosial. Perkembanganya di Indramayu di bawah peran KH. 

Hamdan Saleh Nasution Al-Jam’iyatul Washliyah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, 

penelitian yaitu: pertama, bagaimana riwayat hidup KH.Hamdan Saleh Nasution, dan 

yang kedua, Bagaimana Peran KH. Hamdan Saleh Nasution dalam Mengembangkan 

Al-Jam’iyatul Washliyang di Indramayu (1986- 2001) 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah  metode penelitian 

sejarah, yaitu penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian masa lalu 

berdasarkan jejak-jejak yang dihasilkan, melalui empat tahap yaitu: heuristik  

(pengumpulan sumber), kritik (kritik intern dan kritik ektern), interpretasi, dan 

historiografi (penulisan sejarah). 

Hasil penelitian ini menjunjukan bahwa selaku tokoh agama yang mempunyai 

karismatik, KH. Hamdan Saleh Nasution mempunyai kedudukan dan peran penting 

terutama dalam mengajarkan Islam di masyarakat. Kedudukan tersebut di peroleh 

atas dasar prestasi dengan melalui perjuangan yang panjang dalam mempelajari ilmu 

agama Islam dan kemudian di kembangkan di masyarakat luas. Kegigihan KH. 

Hamdan Saleh Nasution mampu mengembangkan pendidikan Al-Jam’iyatul 

Washliyah baik Madrasah Diniah, Raudhotul Athfal, dan Madrasah Tsanawiyah di 

Indramayu. Al-jam’iyatul Washliyah adalah wadah yang tepat untuk memajukan 

Islam di Indramayu, sebab Al-Washliyah ini adalah organisasi Islam yang bergerak 

di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Dari adanya ini KH. Hamdan Saleh 

Nasution bener-bener memanfaatkan ini semua semata-mata untuk menyiarkan 

agama Islam serta mendidik generasi yang selanjutnya supaya bisa meneruskan 

perjuanganya dalam menyiarkan agama Islam, apalagi kebanyakan muri-murid dari 

beliau adalah mayoritas keturunan arab yang mempunyai kecerdasan yang sangat 

baik, maka beliau menerapkan pelajaran yang di ajarakan sangatlah tinggi, bahkan 

pelajaran yang di ajarkan di mardrasah itu hampir sama dengan pesantren dan 

perguran tinggi. Peran KH. Hamdan Saleh Nasution telah mendapat banyak 

penghargaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, sehingga pantas 

mendapatkan  gelar sebagai ulama dan intelektual. 


