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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Para ahli sejarah telah lama menyimpulkan bahwa sejarah Islam adalah 

sejarah pemikiran pembaharuan yang sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW 

yang mengatakan bahwa “Dalam perjalanan waktu satu abad akan ada seseorang 

yang memperbaharui agama”.1 Dalam sejarah Islam, pemikiran pembaharuan telah 

hadir jauh sebelum masa modern, sebagai usaha-usaha para pembaharu Islam untuk 

membangkitkan kembali ajaran-ajaran Islam yang mengalami degradasi sehingga 

umat Islam dapat terus berperan aktif sebagai khalifah Allah di bumi untuk 

membangun peradabannya dalam sejarah.  

Sebagaimana yang ditulis Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya, dijelaskan 

bahwa Shalahuddin Al Ayyubi (1137-1193 M) adalah pembaharu Islam yang 

pertama karena usahanya dalam perang salib, dilanjutkan dengan Imam Ibn 

Taimiyah (1263-1328 M) dalam bidang agama, Ibn Khaldun (1332-1406 M) dalam 

bidang ilmu dan kebudayaan, Sultan Muhammad II EI Fatih (1429-1481 M) dalam 

bidang politik, Sultan Sulaiman Al Qanuni dan Sultan Salim I dalam bidang 

pemerintahan.2 

Kata pembaruan atau pemurnian dalam bahasa Arab yaitu Jududuu yang  

secara  etimologi  berakar pada kata Jadiidun yang menunjukan kepada tiga arti 

                                                 
1 Zainal Abidin Ahmad, Sejarah Islam dan Umatnya: Perkembangan Dari Zaman ke 

Zaman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). Hlm, 232. 
2 Zainal, Sejarah Islam dan Umatnya, Hlm, 240. 
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pokok yaitu: Pertama, keagungan. Kedua, bahagian. Dan yang ketiga yaitu 

pegangan. Kata ini kemudian berubah menjadi Jududun yang berarti 

“memperbaharui” sebagai lawan dari usang. Kata “baru” dalam konteks bahasan 

ini menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan 

yang lain, yakni: Pertama, barang yang diperbaharui pada mulanya pernah ada dan 

pernah dialami orang. Kedua, barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang 

dan ketinggalan zaman. Ketiga, barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi 

baru.3 

Dalam bahasa Indonesia kata “pembaharuan” selalu disebut dengan 

modern, modernisasi atau modernisme. Seperti yang terdapat dalam buku aliran-

aliran modern dalam Islam dan Islam dan modernisasi. Modernisme dalam 

masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk 

merubah paham-paham, adat-istiadat, dan instuisi-instuisi lama untuk disesuaikan 

dengan suasana yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern.4 Sebagaimana halnya di dunia Barat, dunia Islam juga timbul pemikiran 

dan gerakan yang bertujuan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam 

dengan perkembangan baru, yang ditimbulkan melalui kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern itu. 

Prof. Dr. H. Harun Nasution mendefinisikan pembaharuan adalah upaya-

upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru 

                                                 
3 Rifyal Ka’bah dan Busthami Sa’ad, Reaktualisasi Ajaran Islam, (Pembaharuan Agama 

visi Modern dan Salaf). (Jakarta: Minaret, 1987). Hlm. 50. 
4 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975). Hlm. 11. 
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yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.5 Dengan 

demikian menurutnya bahwa pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, 

mengurangi atau menambah teks Al-Qur’an maupun teks Al-Hadits, melainkan 

hanya mengubah atau menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Namun sebagian umat Islam tradisional hingga saat ini tampaknya belum 

bisa menerima apa yang dimaksud dengan pembaharuan Islam. Hal ini antara lain 

disebabkan karena salah satu persepsi dalam memahami arti pembaharuan Islam. 

Mereka memandang bahwa pembaharuan Islam adalah membuang ajaran Islam 

yang lama diganti dengan ajaran Islam baru, padahal ajaran Islam yang lama itu 

berdasarkan pada hasil ijtihad para ulama besar yang dalam ilmunya taat beribadah 

dan unggul ilmu kepribadiannya. Sedangkan ulama yang ada sekarang di pandang 

kurang mendalami ilmu agamanya, kurang taat beribadahnya, dan kurang baik budi 

pekertinya. Oleh karena itulah mereka masih beranggapan bahwa pemikiran ulama 

di abad yang lampau sudah cukup baik dan tidak perlu dengan pemikiran ulama 

sekarang. 

Pembaharuan Islam sebenarnya bukan sebagaimana yang dipersepsikan 

oleh sementara kaum tradisional di atas. Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya 

untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang 

ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian 

pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah 

                                                 
5 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975). Hlm. 10. 
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teks Al-Qur’an atau Hadits, melainkan hanya menyesuaikan pehaman atas 

keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan karena meskipun 

betapa hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama di zaman lampau itu 

tetap ada kekurangannya dan selalu di pengaruhi oleh kecenderungan, pengetahuan, 

situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk masa kini mungkin 

masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan tetapi mungkin sudah 

banyak yang tidak sesuai lagi.6 

Dari deskripsi di atas terlihat adanya kemajuan Islam. Hingga saat ini umat 

Islam tengah memikirkan bagaimana cara memajukan agamanya yaitu Islam. 

Begitupun dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut masih terus berkembang dan 

berlangsung untuk mencapai tujuan yang diingankan.  

Di Indonesia sendiri, banyak ulama-ulama terdahulu yang melakukan 

pembaharuan, khusunya dalam pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam seperti 

yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Beliau merupakan salah satu tokoh 

agama yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran dan gerakan pembaharuan di 

Indonesia khusunya di Kauman. Meskipun demikian, tidaklah mudah bagi K.H. 

Ahmad Dahlan dalam upaya melakukan pembaharuan-pembaharuan di tengah 

masyarakat yang masih kental dengan kultur budaya Jawa yang banyak sekali 

perbedaannya dengan ajaran Islam. Budaya Jawa terutama di sekitar menara gading 

kekuasaan Kraton Yogyakarta banyak sekali terjadi akulturasi budaya Hindu 

                                                 
6 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004). Hlm. 379. 
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dengan Islam yang terkenal dengan kejawen. Acara-acara yang bersifat keagamaan 

dari Islam tetapi kontennya tidak lain adalah keyakinan-keyakinan dari agama lain 

termasuk kejawen. Kondisi ini yang coba dilawan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan 

mengembalikan Islam yang sesungguhnya.7 Islam yang tidak tercampur dengan 

pemahaman yang lain, yang dikenal dengan perjuangan melawan TBK (Tahayul, 

Bid’ah, Khufarat). Selain mengembalikan ajaran Islam yang sesungguhnya, K.H. 

Ahmad Dahlan juga banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang 

pendidikan, sosial, dan agama seperti yang dijelaskan dalam film dan novel Sang 

Pencerah.  

Mengenai pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan, 

sebelumnya telah ada tulisan-tulisan yang mengangkat tentang pemikiran 

pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan tersebut. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu penulis lebih memfokuskan kepada 

Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan (Analisis Film 

dan Novel Sang Pencerah Tahun 2010). Dengan demikian, kajian yang diteliti oleh 

penulis hanya memfokuskan pada analisis film dan novel Sang Pencerah saja.  

Selain itu alasan penulis dalam menentukan kajian ini yakni: Pertama, 

dengan judul penelitian tersebut peneliti lebih mudah dalam mengkaji penelitian ini 

karena penulis hanya memerlukan menonton dan membaca berulang kali novel 

Sang Pencerah kemudian menganalisisnya. Dengan itu peneliti lebih mudah 

mendapatkan informasi mengenai judul penelitian ini. Selain itu penulis tidak perlu 

                                                 
7 Rida Yatun dkk, Nilai Islami dalam Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral, 

http://download.portalgaruda.org, (Diakses pada tgl 28-102017, pukul 18.53 WIB). 
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jauh-jauh mencari tempat keberadaan sumber untuk penelitian ini, sehingga 

mempermudah dan tidak mengalami kesulitan dalam hal biaya untuk melakukan 

penelitian (managable topic). Kedua, sumber cukup tersedia sehingga mendukung 

peneliti untuk menyusun penelitian ini (obtainable topic). Ketiga, judul penelitian 

tersebut merasa cukup penting untuk di teliti karena K.H. Ahmad Dahlan 

merupakan salah satu tokoh agama yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pemikiran di Indonesia.  

Di samping itu, secara tinjauan pustaka bahwa peneliti lain yang 

menyangkut Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan 

(Analisis Film dan Novel Sang Pencerah Tahun 2010) itu sendiri belum ada peneliti 

lain yang menuliskan mengenai penelitian yang dikaji oleh penulis. Maka dari itu 

peneliti berupaya untuk meneliti judul di atas tersebut yang nantinya diharapkan 

kajian ini bisa memberikan sumbangan secara akademis sehingga dalam kajian ini 

menjadi cukup penting untuk di teliti (significance of topic). Keempat, dengan 

meninjau ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, merasa cukup penting untuk 

di teliti karena K.H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh agama yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Indonesia. Banyak penulis lain 

yang hanya meneliti tentang analisis novel atau filmnya saja, sedangkan kajian yang 

ditulis oleh penulis yaitu interpretasi seorang tokoh dalam dua sudut pandang yaitu 

film dan novel. Maka dalam kajian tersebut menjadi menarik untuk di teliti 

(interesting topic). Dalam kajian ini di ambil kurun waktu tahun 2010 karena tahun 

tersebut merupakan tahun dirilis dan di terbitkannya film dan novel Sang Pencerah. 
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Berdasarkan gambaran di atas, maka dengan demikian dalam penelitian ini 

fokus permasalahan akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul: Pemikiran 

Dan Gerakan Pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan (Analisis Film dan Novel 

Sang Pencerah Tahun 2010). 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan tersebut peneliti merumuskan beberapa pokok pertanyaan 

untuk memudahkan pembahasan berkaitan dengan tema penelitian. Adapaun 

pertanyaannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan? 

2. Bagaimana Gambaran Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Islam 

K.H. Ahmad Dahlan dalam Film dan Novel Sang Pencerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut, maka secara akademis tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan. 

2. Untuk Mengetahui Gambaran Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Islam 

K.H. Ahmad Dahlan dalam Film dan Novel Sang Pencerah. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk membedakan topik penelitian ini dengan topik-topik yang lainnya. 

Sebelumnya peneliti telah berupaya dalam menentukan topik penelitian yang akan 

dibahas, peneliti berusaha melakukaan tinjauan pustaka terlebih dahulu terhadap 
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peneliti lainnya yang sebelumnya telah membahas tentang pemikiran dan gerakan 

pembaharuan Islam KH Ahmad Dahlan. Tinjauan pustaka tersebut diantaranya: 

1. Dianita Dyah Makhrufi. 2013. “Pesan Moral Islami dalam Film Sang 

Pencerah (kajian Analisis Semiotik Model Roland Barthes”. Skripsi. 

Jakarta: Univestitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam 

skripsi Dianita tersebut meskipun tema yang diambil saling 

bersangkutan yaitu tentang film Sang Pencerah, namun mengenai judul 

skripsi sudah jauh berbeda dengan judul yang akan di teliti oleh penulis. 

Skripsi tersebut lebih memfokuskan pada film Sang Pencerah saja dan 

kajian yang di analisinya yaitu semiotik model roland barthes. Dalam 

skripsi tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti sumber 

atau referensi dan dalam lampiran hanya cover film dan nama-nama 

pemain filnya saja yang dilampirkan. 

2. Aslam Arif. 1993. “Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan Dalam 

memurnikan Ajaran Islam di Indonesia Dari Tahun 1912 sampai 1923”. 

Skripsi. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi 

di atas, terdapat kesamaan tema dengan apa yang di kaji oleh penulis 

yaitu tentang K.H Ahmad Dahlan. meskipun demikian, skripsi dari 

Aslam Arif tersebut berbeda dengan penelitian yang di kaji oleh penulis 

yaitu penulis mempunyai batasan untuk penelitian ini yang hanya 

memfokuskan kepada Film dan Novel Sang Pencerah saja. Sedangkan 

skripsi dari Aslam Arif tersebut pembahasannya meluas menyangkut 

K.H Ahmad Dahlan. Berhubung skripsi tersebut merupakan skripsi 
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lama, maka masih terdapat beberapa kekurangan seperti catatan kaki 

yang tidak di cantumkan, tidak adanya lampiran-lampiran sumber yang 

di gunakan dan skripsi tersebut masih menggunakan mesin tik sehingga 

dalam satu halaman hanya terdapat beberapa baris saja.  

3. Muhammad Arif Darmawan. 2010. “Studi Terhadap Metode 

Pendidikan Islam K.H. Ahmad Dahlan dalam Novel Sang Pencerah”. 

Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sama seperti skripsi 

sebelumnya yang memfokuskan pada film Sang Pencerah saja, skripsi 

dari Muhammad Arif Darmawan ini lebih memfokuskan pada novel 

Sang Pencerah saja. Dalam skripsi tersebut masih terdapat kekurangan 

baik dalam segi penulisan maupun dalam segi sumber. Kekurangan 

dalam segi penulisan yaitu bahasa dari penulis yang kurang ilmiah, dan 

dalam segi sumber tidak dicantumkan sumber apa saja yang dia 

gunakan. 

Dari ketiga tulisan para peneliti lainnya di atas yang mewakili peneliti 

sebelumnya, yang pernah membahas tentang K.H. Ahmad Dahlan maupun tentang 

film dan novel Sang Pencerah. Dapat di lihat bahwa masing-masing memiliki motif 

penelitian dan penulisannya masing-masing. Maka dari itu, rencana penelitian ini 

pun memiliki motif dan perbedaan tersendiri dalam penelitian dan penulisan 

tentang K.H. Ahmad Dahlan sebelumnya. Diantaranya yaitu peneliti lebih fokus 

pada Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan (Analisis 

Film Dan Novel Sang Pencerah Tahun 2010). Peneliti sampai saat ini belum pernah 

menemukan tulisan yang membahas penelitian yang sama dengan kajian yang akan 
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di teliti oleh penulis. Maka dari itu, peneliti akan berusaha mengungkapkan topik 

penelitian tersebut. 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan 

Islam K.H. Ahmad Dahlan (Analisis Film Dan Novel Sang Pencerah Tahun 2010)” 

ini, peneliti menggunakan metode historis yang di dalam tahapannya mempunyai 

empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan yang terakhir yaitu 

historiografi.8 Keempat tahapan tersebut sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Dalam tahapan ini penulis berupaya mencari dan mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi Sulistiono. 

Bahwa heuristik ini mengandung makna “mencari dan menemukan”. Dengan 

demikian heuristik tidak lain adalah proses mencari untuk menemukan sumber-

sumber bagi sejarah. 

Dalam tahapan ini, sumber-sumber sejarah dibedakan menjadi dua 

tahapan sumber yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

adalah sumber yang di  peroleh dari pelaku atau aktor sejarah atau orang yang 

menyaksikan secara langsung terjadinya peristiwa sejarah. Sementara sumber 

sekunder merupakan sumber yang keterangannya di peroleh dari orang yang 

                                                 
8 Kosim. E, Metode Sejarah; Asas dan Proses. (Bandung: Fakultas Sastra Universitas 

Padjadjaran, 1984). Hlm. 36. 
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tidak menyaksikan peristiwa sejarah secara langsung.9 Atau lebih jelasnya yaitu 

tahapan pengumpulan berbagai informasi yang berhubungan dengan sumber.10 

Menurut bahannya dapat di bagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak 

tertulis, atau dokumen dan artefak.11 Sumber-sumber tulisan dan lisan tersebut 

di bagi atas menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.12 

Sumber primer adalah sumber-sumber asli sebagai sumber pertama. 

Sumber asli (orisinil) yang kontemporer (sezaman) dengan suatu peristiwa yang 

terjadi. Informasi di peroleh dari seorang saksi baik yang terlibat atau hanya 

melihat suatu peristiwa secara langsung atau alat yang ada pada peristiwa yang 

diceritakannya, dalam arti lain kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain 

melainkan dari tangan pertama. Sumber ini adalah sumber yang relevan dan 

signifikan bagi topik penelitian atau tulisan peneliti. 

Sedangkan sumber sekunder adalah tulisan yang berdasarkan sumber-

sumber pertama. Informasinya merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi dikisahkannya. Tulisan ini memberi bahan-bahan praktis atau 

teoritis yang penting bagi penelitian sejarah. Berikut merupakan sumber primer 

dan sumber sekunder yang ditemukan oleh peneliti: 

a. Sumber Primer 

                                                 
9 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: 

Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1985). Hlm. 32-35. 
10 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999). Hlm. 55. 
11 Louis, Mengerti Sejarah, Hlm. 95. 
12 Louis, Mengerti Sejarah, Hlm. 35. 
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Dalam tahapan pengumpulan sumber primer ini penulis 

mengumpulkan sumber sebagai bahan rujukan dalam penulisan penelitian 

ini, diantaranya: 

1) Sumber Tertulis 

a) Akmal Nasery Basral, Novel Sang Pencerah yang diterbitkan di 

Bandung oleh penerbit Mizan pada tahun 2010, dengan tebal 461 

halaman. 

b) Cerita Tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan (Catatan Haji Muhammad 

Soedja) buku yang di tulis oleh murid K.H. Ahmad Dahlan yaitu 

Muhammad Soedja dengan tebal 176 halaman. Di salin kembali oleh 

dr. H. Mu’tasimbillah al-Ghozi selaku cucu Haji Muhammad 

Soedja.   

c) Arsip berupa tulisan langsung K.H.Ahmad Dahlan yang di simpan 

di Arsip Nasional Indonesia (ANRI). 

2) Sumber Visual dan Audio Visual 

a) Hanung Bramantyo, Film Sang Pencerah, dirilis tahun 2010 dan 

diproduksi oleh Multivision Plus dengan durasi 112 mins. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber lain yang penulis peroleh yaitu sumber sekunder yang 

berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis yaitu diantaranya 

referensi/buku-buku, koran, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dan 

membantu dalam penelitian ini. 
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2. Kritik 

Setelah berhasil mengumpulkam sumber, langkah kerja berikutnya yang 

penulis lakukan adalah memverifikasi atau melakukan kritik terhadap sumber-

sumber yang telah diperoleh melalui proses heuristik. Yang menjadi basis 

dalam tahapan ini adalah berhati-hati dalam menerima informasi yang 

dikandung sumber sejarah.13 

Langkah kerja kritik ini penulis lakukan yaitu untuk menguji keabsahan 

sumber baik dari sisi otensitas sumber (keaslian) maupun kredibilitas sumber 

(kesahihan atau kebenaran). Guna untuk memperoleh keotentikan dari sumber, 

penulis melakukan proses kritik ekstern.14 Sedangkan untuk memperoleh 

kebenaran (kredibilitas) dari sumber, penulis melakukan proses kritik intern.15 

Untuk meneliti tingkat otensitas (keaslian) sumber, penulis mencari tahu 

tanggal pembuatan sumber; meneliti titik tidak sebelumnya dan titik tidak 

sesudahnya. Selanjutnya penulis mencari tahu dimana sumber itu dibuat; siapa 

yang membuat. Dan bahasa yang digunakan dalam sumber; tulisan tangan; 

tanda tangan, jenis huruf, dan lain-lain. Secara material, penulis mencari tahu 

mengenai terbuat dari apa bahan atau material sumber, seperti; kertas, tinta, alat 

tulis, dan lain-lain yang berhubungan degan material sumber. 

a) Kritik Ekstern 

                                                 
13 Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah, Penerjemah Muin Umar, dkk., (Jakarta: 

Departemen Agama, 1986), Hlm. 79-80. 
14  Upaya yang umumnya dilakukan yaitu menguji (memverifikasi) sumber dari sisi 

material atau aspek-aspek luar dari sumber sejarah. 
15 Digunakan untuk memastikan bahwa isi dari sumber tersebut dapat diandalkan 

(reliable) atau tidak, dan dapat dipercaya (kredibel) atau tidak. 
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Dalam tahapan pengumpulan sumber-sumber, peneliti dalam 

penulisan ini sudah mendapatkan keabsahan sumber asli atau tidaknya, 

diantaranya: 

1) Film Sang Pencerah, karya Hanung Bramantyo yang dirilis tahun 

2010 dan diproduksi oleh Multivision Plus. Dengan durasi 2 jam 39 

detik. Film yang di perankan oleh Lukman Sardi dan Zaskia Mecca 

dan mendapat dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, 

keluarga besar K.H. Ahmad Dahlan, warga Kauman dan Kota Gede 

Yogyakarta. Dalam film yang berdurasi 2 jam tersebut cukup detail 

menggambarkan sosok seorang K.H Ahmad Dahlan yang di 

perankan oleh Lukman Sardi. Film tersebut sangat menyentuh dan 

penuh inspiratif. Selain itu, dalam segi suara dan gambar film 

tersebut cukup bagus namun dalam segi translate (dari bahasa Jawa 

ke bahasa Indonesia) sangat kurang sekali. Sehingga mempersulit 

penonton untuk mengerti apa yang diutarakan dalam film Sang 

Pencerah tersebut. 

2) Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral yang diterbitkan 

di Bandung oleh penerbit Mizan pada tahun 2010. Dengan tebal 461 

halaman. Penulis langsung mendapatkan sumber tersebut dengan 

membeli di salah satu toko online. Dalam segi wujud atau bentuk 

novel tersebut memang masih utuh namun kertas dalam novel 

tersebut sudah berwarna kuning kecoklatan, meskipun demikian 
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novel tersebut masih layak untuk di baca karena tulisannya masih 

jelas. 

3) Buku Cerita Tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan (Catatan Haji 

Muhammad Soedja) yang disalin kembali oleh dr. H. 

Mu’tasimbillah al-Ghozi (Cucu Haji Muhammad Soedja) dengan 

tebal 176 halaman. Buku tersebut di tulis oleh murid K.H. Ahmad 

Dahlan sendiri. Dalam segi wujud seperti cover dan isi, buku 

tersebut masih sangat jelas untuk di baca dan mempunyai halaman 

yang lengkap. Sehingga dapat digunakan untuk salah satu sumber 

primer penelitian ini. Namun terdapat kekurangan dalam buku 

tersebut, yaitu tidak di cantumkan dimana buku tersebut diterbitkan 

dan oleh penerbit apa. 

4) Arsip berupa tulisan K.H. Ahmad Dahlan. Arsip tersebut merupakan 

tulisan langsung K.H. Ahmad Dahlan yang di simpan di ANRI atau 

Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam segi wujud, Arsip 

tersebut memang sangat sulit untuk dibaca namun karena diketik 

ulang menggunakan mesin tik maka tulisan tersebut cukup jelas 

untuk dibaca. 

b) Kritik Intern 

Dalam tahapan pengumpulan sumber-sumber, penulis dalam 

penelitian ini sudah mendapatkan kredibilitas sumber (dapat di percaya atau 

tidaknya sumber tersebut) sebagai berikut: 
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1) Film Sang Pencerah, karya Hanung Bramantyo yang dirilis tahun 

2010 dan diproduksi oleh Multivision Plus. Dengan durasi 2 jam 39 

detik. Film yang di perankan oleh Lukman Sardi dan Zaskia Mecca 

dan mendapat dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, 

keluarga besar K.H. Ahmad Dahlan, warga Kauman dan Kota Gede 

Yogyakarta. Dalam film yang berdurasi 2 jam tersebut, di 

gambarkan cukup detail sosok seorang K.H. Ahmad Dahlan mulai 

dari usia remaja sampai mendirikan Muhammadiyah. Meskipun 

demikian, ada kekurangan-kekurangan seperti salah satunya yaitu 

tidak diuraikan bagaimana kelanjutan organisasi Muhammadiyah 

setelah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan dalam film tersebut. 

Selain itu, penjelaskan beberapa tokoh sangat kurang sehingga 

mempersulit penonton untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh 

dalam film tersebut. 

2) Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral yang diterbitkan 

oleh penerbit Mizan pada tahun 2010. Dengan tebal 461 halaman. 

Berbeda dengan film yang lebih singkat dan tidak banyak 

menggambarkan secara detail mengenai toko-tokoh dalam film. Di  

dalam novel, semua di jelaskan secara detail. Salah satunya yaitu 

menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita, memperkaya kata kata 

sehingga lebih menarik untuk di baca. Selain itu meskipun novel ini 

di tulis berdasarkan skenario film, namun penulis memperkaya 

bahan penulisan dan mengubah sudut pandang penceritaan dari mata 
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sang tokoh protagonis “Aku” sehingga hasilnya adalah sebuah novel 

yang melengkapi film. 

3) Buku Cerita Tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan (Catatan Haji 

Muhammad Soedja) yang di salin kembali oleh dr. H. 

Mu’tasimbillah al-Ghozi (Cucu Haji Muhammad Soedja) dengan 

tebal 176 halaman. . Buku tersebut di tulis oleh murid K.H. Ahmad 

Dahlan sendiri. Buku yang cukup lengkap mulai dari penjelasan 

tokoh Ahmad Dahlan dari mulai dari remaja, dewasa, menikah 

sampai meninggal dunia. Meskipun cukup lengkap untuk sebuah 

refensi, namun bahasa yang digunakan dalam buku tersebut kurang 

ilmiah dan cenderung menggunkan ejaan zaman dulu  sehingga 

sedikit sulit untuk di mengerti. Selain itu terdapat dua kekurangan 

dalam buku tersebut yaitu tidak dicantumkan diterbitkan dimana dan 

oleh penerbit mana. 

4) Arsip berupa tulisan K.H.Ahmad Dahlan. Di dalam Arsip tersebut 

hanya biografi K.H.Ahmad Dahlan yang dijelaskan seperti tanggal 

lahir, pekerjaan, dan organisasi-organisasi yang dijalani oleh Beliau. 

Namun berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang menjelaskan bahwa 

K.H. Ahmad Dahlan lahir di Kauman Yogyakarta, di dalam arsip 

tersebut dijelaskan bahwa K.H. Ahmad Dahlan lahir di Kebon dalem 

Surabaya. 
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3. Interpretasi 

Pada tahap ini peneliti menafsirkan fakta-fakta sejarah dari sumber-

sumber yang telah di kritik. Peneliti melakukan kritik faktual sesuai dengan 

fakta yang diperoleh melalui sumber-sumber yang ada. Dari sumber-sumber 

yang didapatkan, dapat peneliti interprestasikan sebagai berikut: 

Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abubakar, Imam Masjid Besar 

kota Yogyakarta (sebagai lurah berjama’ah) pernah diutus oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwana VII pergi ke Mekah untuk menghajikan Almarhum Sri 

Sultan Hamengku Buwana VI, ayahandanya. Sebelum itu dinaikkan 

pangkatnya lebih dahulu sebagai khatib dengan nama Khatib Amin Haji Abu 

Bakar bin Kiai Haji Murtadho Alim yang tertua dan terkenal (mashyur) di 

daerah Yogyakarta. 

K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan di kampung Kauman kota Yogyakarta 

pada tahun 1869 Miladiyah.16 Kauman di Yogyakarta adalah satu kampung 

tempat tinggal penduduk. Seperti beberapa tempat lain di Jawa, Kauman adalah 

tempat di sekitar Masjid Agung (orang Yogya menyebutnya Masjid Gedhe). 

Jika keraton atau rumah Bupati ada di sisi utara atau selatan Alun-alun, maka 

Masjid Gedhe ada di sebelah barat Alun-alun itu. Nama Kauman di ambil dari 

                                                 
16 Muhammad Syoedja, Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan (catatan Haji 

Muhammad Syoedja), (Paknala: 2003), Hlm. 12. 
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riwayat para kaum17 yang tinggal di sekeliling Masjid Agung, sehingga tempat 

mereka itu disebut Kauman.  

Sepulang menunaikan ibadah haji, K.H. Ahmad Dahlan di percaya 

untuk menjadi Khatib Imam di Masjid Ghede. Selain itu, sepulang dari Mekah 

K.H. Ahmad Dahlan  banyak melakukan pembaharuan, baik itu dari segi 

keagamaan, pendidikan, maupun sosial. Meskipun demikian, tidaklah mudah 

bagi K.H. Ahmad Dahlan dalam upaya melakukan pembaharuan di tengah 

masyarkat yang masih kental dengan kultur budaya Jawa yang banyak sekali 

perbedaannya dengan ajaran Islam. Budaya Jawa terutama di sekitar menara 

gading kekuasaan Kraton Yogyakarta banyak sekali terjadi akulturasi budaya 

Hindu dengan Islam yang terkenal dengan kejawen. Acara-acara yang bersifat 

kegamaan dari Islam tetapi kontennya tidak lain adalah keyakinan-keyakinan 

dari agama lain termasuk kejawen. Kondisi ini yang coba dilawan oleh K.H. 

Ahmad Dahlan dengan mengembalikan Islam yang sesungguhnya.18 Islam yang 

tidak tercampur dengan pemahaman yang lain, yang dikenal dengan perjuangan 

melawan TBK (Tahayul, Bid’ah, dan Khufarat).  

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa penelitian yang di kaji 

oleh penulis berkaitan dengan teori perubahan menurut Kurt Lewin. Dalam teori 

perubahan menurut Kurt Lewin dijelaskan bahwa seseorang yang akan 

                                                 
17 Kaum atau Qoum merupakan sebutan ciri khas orang Yogyakarta terhadap warga yang 

mengurusi Masjid dan tinggal di sekeliling Masjid Agung, sehingga tempat mereka itu disebut 

Kauman.  

18 Rida Yatun dkk, Nilai Islami dalam Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral, 

http://download.portalgaruda.org, (Diakses pada tgl 28-102017, pukul 18.36 WIB). 
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mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang 

tercantum agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang 

ada. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan 

berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat 

terjadi dengan nemperkuat driving forces dan melemahkan resintences to 

change.19 

Dari teori pembaharuan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam 

melakukan pembaharuan K.H. Ahmad Dahlan harus memiliki konsep tentang 

perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada 

dan dapat melawan atau siap menanggapi penolakan. Maka dari itu, jalan 

pertama dalam melakukan pembaharuan K.H. ahmad Dahlan membentuk suatu 

organisasi atau Persyarikatan yang diberi nama Muhammadiyah. Dan salah satu 

untuk menghindari suatu penolakan, K.H. Ahmad Dahlan bekerjasama dengan 

Budi otomo untuk membentuk organisasi Muhammadiyah tersebut karena pada 

saat itu hanya orang yang berpendidikanlah yang dapat membentuk suatu 

organisasi. 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode historis ini. 

Historiografi berarti penulisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang 

telah terjadi pada waktu yang telah lalu yang disebut dengan sejarah.20 Dalam 

                                                 
19 Briyan masjianto, Teori-teori Perubahan menurut para Ahli, 

http://brianmasjianto.blogspot.co.id, (Diakses pada tgl 1-12-2017, Pukul 18.48 WIB). 
20 Ismaun, Sejarah Sebagai Ilmu. (Bandung: Historia Utama Press, 2005). Hlm. 23. 
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hal ini, peneliti menyajikan hasil temuan pada tiga tahap yang di lakukan 

sebelumnya. Pada langkah terakhir ini dilakukan dengan cara menyusun hasil 

kajian dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan 

menggunakan tata penulisan EYD yang baik dan benar.  

Pada tahapan ini digunakan jenis penulisan deskripsi analisis yang 

merupakan jenis penulisan yang menggunakan fakta-fakta guna menjawab 

pertanyaan apa, bagaimana, kapan, dimana, siapa dan mengapa. Adapun 

rancangan penulisanya adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pada Bab ini didalamnya terdapat pendahuluan yang meliputi; 

Pertama, latar belakang masalah. Didalam latar belakang masalah ini, peneliti 

menguraikan pembahasan  dari umum ke khusus yang terkait dengan topik 

pembahasan. Kedua, rumusan masalah. Dimana di dalam rumusan masalah ini 

terdapat beberapa gambaran umum masalah-masalah yang akan di bahas atau 

pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pembahasan, pertanyaan-pertanyaan 

tersebut yaitu: bagaimana riwayat hidup K.H. Ahmad Dahlan, bagaimana 

gambaran pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan 

dalam Film dan Novel Sang Pencerah. Ketiga, tujuan penelitian, dimana di 

dalam tujuan penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang tentunya untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah itu sendiri. Keempat, 

yaitu langkah-langkah penelitian. Dimana, di dalam langkah-langkah penelitian 

ini dituliskan beberapa langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian 

sejarah pada umumnya yaitu, Heristik (mengumpulkan sumber-sumber), Kritik 

(kritik ekstern dan intern terhadap sumber-sumber yang di temukan), 
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interpretasi (menafsirkan beberapa fakta-fakta yang sudah di temukan), 

Historiografi (menuliskan fakta-fakta sejarah yang sudah melalui tahapan-

tahapan kritik dan interpretasi). 

Bab II. Pada Bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah yang 

pertama yaitu: Bagaimana Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan yang di 

dalamnya terdapat sub-bab pembahasan yaitu: Pertama, biografi K.H. Ahmad 

Dahlan. Kedua, Pemikiran-Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan. Ketiga, Hasil 

Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan. 

Bab III. Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian yaitu 

Analisis Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan  Islam K.H. Ahmad Dahlan 

dalam Film dan Novel Sang Pencerah. Dalam bab ini terdapat sub-bab 

pembahasan yaitu: Pertama, Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Islam K.H. 

Ahmad Dahlan dalam Film Sang Pencerah. Kedua, Pemikiran dan Gerakan 

Pembaharuan Islam K.H. Ahmad Dahlan dalam Novel Sang pencerah. Ketiga, 

Analisis Perbandingan Film dan Novel Sang Pencerah.  

Bab IV. Bab ini adalah bab terakhir dalam kajian ini, didalamnya 

menjelaskan tentang simpulan yang menyimpulkan bahasan-bahasan yang 

diambil dari pokok-pokok tulisan yang terkait dengan rumusan masalah yang 

telah diajukan. Selain itu, di dalam bab terakhir ini di tuliskan pula mengenai 

lampiran-lampitan, dan daftar sumber. 


