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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rifa’iya1 adalah nama sebuah komunitas keagamaan yang dipelopori oleh KH. 

Ahmad Rifa’i dan santri-santrinya. Nama Rifa’iyah dinisbatkan kepada nama pendiri 

sekaligus pemimpin Jamaah tersebut, yakni KH. Ahmad Rifa’i. 

Gerakan keagamaan ini lahir karena kesadaran KH. Ahmad Rifa’i terhadap 

sinkritisme dan akulturasi kebudayaan Islam dengan Kejawen. Gerakan modern Islam 

di indonesia menurut Delier Noer pada umumnya bermunculan pada abad ke-20, 

misalnya Syarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Persyarikatan Ulama (1917), 

dan Persatuan Islam (1920). Bertolak belakang dengan pendapat di atas menurut Sodiq 

Abdullah bahwa gerakan-gerakan modern Islam pada abad ke-19 dipandang sebagai 

“masa hamil” bagi lahirnya sebuah gerakan, baik yang berupa gerakan pemikiran, 

gerakan permulaan, anjuran baik dari perorangan ataupun kelompok masyarakat. Salah 

satu gerakan pemurnian ajaran Islam di Indonesia yang lahir pada abad ke-19 adalah 

Gerakan Rifai’yah atau juga gerakan Santri Tarjumah  yang digalang oleh KH. Ahmad 

Rifa’i (1786-1870) di kalisalak, Batang, Jawa Tengah. Sartono Kartodirdjo 

mentipologikan gerakan yang dimotori KH. Ahmad Rifa’i ini sebagai puritanical 

                                                           
1 Jamaah Rifa’iyah dalam penelitian ini berbeda dengan tarekat Rifa’iyah yang didirikan oleh 

Ahmad bin Ali Abul Abbas di Irak pada abad ke-12 M. Perkembangan dan pengaruh tarekat ini cukup 

luas di dunia Islam termasuk Indonesia,  terutama di Aceh dan Jawa Barat. Salah satu pengaruh atau 

peninggalan tradisi dari tarekat ini di Indonesia yang masih ada hingga sekarang adalah tradisi ilmu 

dabus dan permainan alat musik rebana yang disebut rapa’i.   
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ortodox muslim revivalism, yaitu gerakan purifikasi Islam yang hendak 

mengembalikan praktek dan tradisi Islam masa awal.2 

 Sejarah munculnya Jamaah ini dimulai sejak kembalinya KH. Ahmad Rifa’i 

dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekkah dan Mesir antara tahun 

1818-1841.3 Di mata pemerintah Belanda, sosok Rifa’i adalah ulama yang dipandang 

dapat mengancam stabilitas politik karena dalam mengajarkan agama sering 

bersinggungan dengan keberadaan pemerintah Belanda di Indonesia. Kata-kata kafir 

fasik dan zalim sering dipakai oleh KH. Ahmad Rifa’i untuk memberi predikat kepada 

penguasa Hindia Belanda untuk memberi legitimasi terhadap sikap yang harus diambil 

oleh umat beragama agar tidak tunduk kepada pemerintah, beliau juga tidak saja 

menentang pemerintah, tetapi juga para pegawai pemerintah seperti penghulu, demang, 

dan bupati yang dianggapnya telah tersesat karena telah mengikuti kemauan “raja 

kafir”. Semenjak KH.  Ahmad Rifa’i berada di Kendal, ia sering membeikan gretakan 

terhadap Belanda, beliau juga pernah dipenjarakan di Semarang. Kepindahannya dari 

kota Kendal ke wilayah baru di pedalaman Desa Kalisalak, justru semakin 

menumbuhkan solidaritas di kalangan pengikutnya. Ia semakin tajam menyerang 

                                                           
2 Risma Sofiatil Ulya, Pergulatan Rifa’iyah Dalam Mencari Legalitas Diri di Tengah 

Polemik Tuduhan Ajaran Sesat, Kabupaten Pekalongan 1965-1999, Indonesian Journal of History 

Education, IJHE 2 (2) 2013, hlm, 2. 
3 Mengenai tahun kembalinya Rifa’i ke Indonesia sedikitnya ada 2 pendapat. Pendapat pertama 

menyatakan bahwa Rifa’i kembali ke Indonesia pada tahun 1818. Hal ini sebagaimana ditulis Ahmad 

Adaby Darban dalam bukunya,  Rifa’iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 

1850-1982, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004); hlm. 21. Pendapat kedua menyatakan tahun 1836,  

Sedangkan pendapat ketiga dikemukakan Abdul Djamil dalam bukunya, Perlawanan Kiai Desa 

Pemikiran dan Gerakan Islam K. H. Ahmad Rifa’i Kalisalak, (Yogyakarta, LKiS, 2001); hlm. xvi. Di 

dalam bukunya tersebut Djamil menyatakan bahwa Rifa’i kembali ke Indonesia pada tahun 1841. 
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pemerintah melalui tulisan-tulisan dalam kitab yang dikarangnya maupun surat yang 

dikirimnya secara langsung kepada pejabat pemerintah.4 

Menurut informasi yang beredar dikalangan anggota Jamaah Rifa’iyah, jumlah 

santri KH. Ahmad Rifa’i pada generasi pertama mencapai 41 (empat puluh satu) orang. 

Namun dari jumlah tersebut hanya enam orang yang berhasil dilacak biografinya.5 

Keenam orang santri KH. Ahmad Rifa’i pada generasi pertama tersebut tersebar 

dibeberapa wilayah di Indonesia. Pada awal abad ke-20 jumlah santri atau pengikut 

Jamaah Rifa’iyah semakin berkembang pesat hingga Batavia atau Jakarta.6 

Adapun keenam orang santri KH. Ahmad Rifa’i tersebut adalah; Pertama, Kyai 

Abu Hasan, ia menyebarkan ajaran Rifa’iyah di wilayah Kabupaten Wonosobo dan 

Purworejo. Kedua, Kyai Ilham. Ia berasal dari Kalipucang dan dianggap sebagai 

mediator utama dalam penyebaran ajaran Tarajumah di beberapa kabupaten di Jawa 

Tengah seperti Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Ketiga, Kyai 

Muhammad Tubo. Ia berasal dari Kecamatan Patebon Kendal dan menyebarkan ajaran 

Rifa’iyah di wilayahnya tempat tinggalnya. Keempat, Kyai Muharrar dari Ambarawa, 

pendiri pesantren Ngasem. Ketika pesantrennya dibubarkan oleh Belanda, ia pindah ke 

Purworejo dan mendirikan pesantren di Kecamatan Mbayan. Kelima, Kyai Maufuro 

bin Nawawi. Beliau berasal dari wilayah sekitar Kalisalak. Beliau menjadi plopor 

penyebaran ajaran Rifa’iyah di wilayah Limpung, Batang. Perjuangan Kyai Maufuro 

ini kemudian dilanjutkan santri-santrinya seperti Kiai Hasan Mubari dan Kyai 

                                                           
4 Abdul Djamil, Perlawanan Kyai Desa, hlm, 16. 
5 Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa,  hlm, 194. 
6 Adaby Darban. Rifa’iyah gerakan sosial, hlm, 59. 
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Marhaban7. Keenam, Kyai Idris. beliau lahir di Pekalongan pada tahun 1810 dan wafat 

pada tahun 1895. Kyai Idris merupakan perintis penyebaran ajaran Rifa’iyah di Jawa 

Barat, terutama di Kabupaten Cirebon,  Indramayu, Subang dan Karawang. Dalam hal 

ini, anggota Jamaah Rifa’iyah yang ada di Desa Cikarang Kabupaten Karawang adalah 

termasuk generasi dari santri-santri Kyai Idris.  

KH. Ahmad Rifa’i termasuk ulama yang cukup produktif dalam menyusun 

kitab. Beliau sangat mahir dalam menjelaskan substansi ajaran Islam dengan bahasa 

yang sangat sederhana tanpa memakai idiom-idiom Arab. Tak kurang dari 65 (enam 

puluh lima) buah kitab berhasil ia susun baik ketika di Jawa maupun ketika ia berada 

dalam pengasingan di Ambon. Semua kitabnya tersebut disusun tidak menggunakan 

bahasa Arab namun berbahasa Jawa, sehingga kitab-kitab karangannya biasa disebut 

dengan kitab Tarjumah.8 

Mengenai masuknya Jamaah Rifa’iyah di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya 

Wetan, Kabupaten Karawang pertama kali dibawa oleh santri-santri dan keturunan 

Kyai Idris, murid KH. Ahmad Rifa’i, setelah terlebih dahulu mereka tinggal di Desa 

Sukalila, Kabupaten Indramayu. Pada sekitar tahun 1860 M mereka mulai pindah dari 

Desa Sukalila menuju Desa Sukawera, meski Kyai Idris sendiri dan Kyai Kayin (adik 

Kyai Idris) tetap tinggal di Desa Sukalila, hingga kedua tokoh perintis Jamaah 

Rifa’iyah di Jawa Barat ini meninggal dunia dan dimakamkan di desa tersebut.9  

                                                           
7 Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa, hlm, 192-193. 
8 Istilah Tarjumah  atau Tarjamah berasal dari bahasa Arab yang berarti alih bahasa atau 

pemindahan suatu bahasa ke bahasa lain. 
9 Ulumudin, Jamaah Rifa’iyah di Desa Sukawera Kecamatan Kertasemaya Kabupaten 

Indramayu (Tahun 1999-2005), Universitas Islam Sunan Kalijaga, (Jogjakarta, 16 Desember 2008), 

hlm, 4. 
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Meskipun secara kelembagaan Jamaah Rifai’yah sudah tidak lagi mengadakan 

gerakan politik, dan lebih kepada mempertahankan jamaahnya, pengembangan jamaah 

Rifai’yah di luar pondok pesantren, sering dilakukan di mushola atau masjid-masjid 

pedesaan adapun peserta pengajian ilmu Tarjumah itu biasanya berasal dari desa 

setempat dan desa-desa sekitarnya. Disamping pengikut baru, kebanyakan mustami 

pengajian terdiri dari penganut tradisional faham Rifai’yah setempat. Mereka selalu 

mengadakan pengajian sendiri, juga mempraktekan amalan-amalan kitab Tarjumah10, 

termasuk sholat berjamaah sendiri dalam rangka untuk memelihara kehidupan Jamaah 

Rifai’yah, diadakan kaderisasi dengan mengirimkan anak-anak mudanya belajar ke 

pesantren Rifai’yah dengan tujuan untuk pembaharuan dan mencetak ulama generasi 

berikutnya.11 

Meskipun ajaran Rifa’iyah masuk ke Desa Cikarang sejak tahun 1860 M, 

namun sebagai sebuah Jamaah yang memiliki struktur organisasi baru dibentuk pada 

tahun 2009 M, berdasarkan instruksi dari pimpinan pusat Jamaah Rifa’iyah. Sejak saat 

itu tokoh-tokoh Jamaah Rifa’iyah di Desa Cikarang mulai membentuk kepanitiaan, 

menyusun struktur kepengurusan Jamaah Rifa’iyah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Tema besar atau judul penelitian ini adalah Jamaah Rifai’yah di Desa Cikarang 

Kabupaten Karawang dengan fokus penelitian seputar masalah perkembangan Jamaah 

                                                           
10 Tarjumah adalah kitab yang di tulis oleh KH Amad Rifa’i dengan tulisan berhuruf Arab 

pegon bahasa Jawa, kitab ajarannya disebut dengan Tarjumah, yang mengandung arti terjemahan. Adaby 

Darban, Rifa’iyah, hlm, 27. 
11 Adaby Darban, Rifa’iyah, hlm, 65. 
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Rifai’yah, dari periode 2009-2016 adapun batasan spesial dalam penelitian ini adalah 

Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Jawa Barat. Dari 

permasalahan di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya kepengurusan Jamaah Rifa’iyah di 

Desa Cikarang 2009-2016? 

2. Bagaimana aktivitas Jamaah Rifa’iyah Desa Cikarang setelah terbentuknya 

struktur kepengurusan2009-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah. 

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya kepengurusan Jamaah Rifa’iyah 

di Desa Cikarang 2009-2016. 

2. Untuk mengetahui aktivitas Jamaah Rifa’iyah di Desa Cikarang setelah 

terbentuknya struktur kepengurusan 2009-2016. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sejauh ini telah banyak karya ilmiah yang mengkaji tentang biografi KH. 

Ahmad Rifa’i sebagai pendiri Jamaah Rifa’iyah berikut gerakan dari Jamaah yang 

dipimpinnya. Termasuk juga tentang proses perkembangan Jamaah Rifa’iyah awal 

kemunculannya di Kalisalak, hingga akhirnya masuk ke Jawa Barat, namun demikian 

dari hasil pengamatan peneliti belum menemukan satu pun karya ilmiah yang secara 

khusus membahas tentang Jamaah Rifa’iyah yang berada di Desa Cikarang Kecamatan 

Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. 
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 Adapun diantara karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi awal bagi 

penelitian ini: 

Pertama. Adaby Darban, Rifa’iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan 

Jawa Tengah 1850-1982, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004). Di dalam buku tersebut 

dijelaskan tentang gerakan Jamaah Rifai’yah secara menyeluruh, mulai dari latar 

belakang kemunculannya, protes-protesnya terhadap kolonial Belanda, juga terhadap 

tokoh-tokoh agama yang mendukung pemerintah kolonial Belanda. 

Kedua. Ahmad Syadzirin Amin, Gerakan Syaikh Ahmad Rifa’i Dalam 

Menentang Kolonial Belanda, (Jakarta, Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996). Di dalam 

buku tersebut dijelaskan tentang biografi K.H. Ahmad Rifa’i dari sejak dilahirkan 

,diasingkan, diasingkan Ambon dan samai wafatnya belaiu. 

Ketiga. Abdul Djamil, Perlawanan Kyai Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam 

KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak, (Yogyakarta: LkiS, 2001). Dalam buku ini, dijelaskan 

sepintas tentang biografi Kyai Idris yang berhasil mengembangkan ajaran Rifa’iyah 

hingga memasuki daerah Jawa Barat khususnya di Desa Sukalila Indramayu, samai 

wafat dan di kuburkan disana.  

Keempat. Mohamad Asiri, Biografi Kyai Idris bin Ilham, Pegemban Misi 

Tarajumah di Jawa Barat dan Terbentukya Komunitas Warga Tarajumah di Jalur 

Pantura Jawa Barat, (makalah) ditulis di Cirebon. Isi makalah ini sangat mendekati 

obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di dalam makalah tersebut digambarkan 

tentang proses masuk dan berkembangnya Rifa’iyah Tarajumah, namun hanya sampai 

wilayah Desa Sukalila. Dijelaskan pula secara sepintas tentang beberapa orang santri 
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yang menjadi cikal bakal pendiri Jamaah Rifa’iyah Desa Sukawera. Serta apa saja 

aktivitas dari Jamaah ini. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Setiap disiplin ilmu memiliki metode untuk melakukan langkah-langkah 

penelitian. Adapun metode penelitian dalam sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu 

tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

 

1. Heusristik 

Tahapan heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan 

data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Pada tahapan ini, kegiatan 

diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan 

diteliti, baik yang terdapat dilokasi penelitian, temuan benda, maupun sumber lisan.12 

Dalam suatu penelitian, pertama yang harus dilakukan untuk memulai 

membahas persoalan terlebih dahulu diperlukan data dan fakta. Jelasnya sumber-

sumber yang sudah diperoleh dan dikumpulkan sehingga diharapkan ditahap ini akan 

terbentuk data yang diuji kebenarannya. Sehingga data tersebut berubah menjadi fakta 

yang dapat di pertanggungjawabkan. 

Penulis melakukan wawancara dan juga observasi kelapangan dengan cara 

mencari dokumen dan juga buku yang relevansi dengan objek yang akan diteliti, baik 

berupa informasi tentang objek, maupun yang terkait dengan model penulisan, 

                                                           
12 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93. 
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sehingga penulis memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai objek yang akan 

diteliti tersebut. Untuk menunjang sumber-sumber lainnya, penulis mencoba 

mengunjungi beberapa tempat, seperti Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip 

(BAPUSIPDA), perpustakaan UIN SGD Bandung, perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN SGD Bandung, perpustakaan Batu Api, perpustakaan UPI, lapangan 

tempat dimana akan penelitian dan juga meminjam kepada teman. Sumber dalam 

sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan juga 

sekunder. 

a. Sumber Primer 

1) Sumber Tertulis 

a) Rancangan Keputusan Muktamar Rifa’iyah VIII, (Pekalongan :2013) 

b) AD-ART Rifa’iyah, (Batang: 2008). 

c) Bahan Kajian, Muktamar Rifa’iyah VII, (Kendal: 2008) 

d) Kitab-kitab yang di tulis oleh K.H Ahmad Rifa’i 

2) Sumber Lisan  

Sumber lisan adalah sumber yang didapat dari tangan pertama yang dituturkan 

secara lisan oleh orang-orang yang diwawancara oleh sejarawan.13 Adapun orang-

orang yang diwawancara diantaranya yaitu: 

a) Ustadz Saeful Umam (30 tahun), ketua pelaksana Angkatan muda 

Rifai’yah Desa Cikarang Karawang 2014-sekarang. Beliau Beliau 

                                                           
13 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 102. 
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merupakan pelaku sejarah dan saksi sejarah dalam perkembangan Jamaah 

Rifa’iyah di desa Cikarang. 

b) Ustadz Saepul Bahri (42 tahun), Majlis penasehat daerah. Beliau Beliau 

merupakan pelaku sejarah dan saksi sejarah dalam perkembangan Jamaah 

Rifa’iyah di desa Cikarang. 

c) Ustadz Abdul Hakim (43 tahun), Ketua Pelaksana Angkatan Muda 

Rifai’yah Desa Cikarang Karawang 2009-2014, Beliau merupakan pelaku 

sejarah dan saksi sejarah dalam perkembangan Jamaah Rifa’iyah di desa 

Cikarang. 

3) Sumber Visual 

a) Foto kegiatan agenda pengajian tahunan Ahad Pahing jamaah Rifa’iyah 

Desa Cikarang.. 

b) Foto kegiatan pengajian rutin tahunan Muludan memperingati kelahiran 

Nabi Muhammad SAW.  

c) Foto kegiatan pengajian rutin tahunan memperingati Isro Wal Mi’roj.  

d) Foto kegiatan pengajian agenda bulanan.  

e) Foto kegiatan melantuntan syair-syair atau Nadzoman dari kitab 

tarajumah.  

f) Video kegiatan agenda tahunan Ahad pahing. 

b. Sumber sekunder 

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber sekunder untuk 

mendukung penelitian terkait dengan aspek teoritik dan pendekatan yang berupa: 

1) Sumber Tertulis 
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a) Adaby Darban, Rifa’iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan 

Jawa Tengah 1850-1982, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004). 

b) Ahmad Syadzirin Amin, Gerakan Syaikh Ahmad Rifa’i Dalam 

Menentang Kolonial Belanda, (Jakarta, Jamaah Masjid 

Baiturrahman, 1996) 

c) Mohamad Asiri, Biografi Kyai Idris bin Ilham, Pegemban Misi 

Tarajumah di Jawa Barat dan Terbentukya Komunitas Warga 

Tarajumah di Jalur Pantura Jawa Barat, (makalah) ditulis di 

Cirebon.  

d) Abdul Djamil, Perlawanan Kyai Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam 

KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak, (Yogyakarta: LkiS, 2001). 

2. Kritik 

Pada tahap ini, sumber dikumpulkan pada kegiatan heuristik yang berupa buku-

buku yang relevan dengan pembahasan yang terkait, ataupun hasil temuan dilapangan 

tentang bukti-bukti pembahasan atau topik utama penelitian. Selanjutnya diseleksi 

dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya 

terjamin. Inilah yang dikenal dengan kritik.14 

Kritik dilakukan oleh sejarawan jika sumber-sumber sejarah telah 

dikumpulkan. Tahapan kritik merupakan tahapan pengujian dalam menganalisis 

                                                           
14 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, hlm. 101. 
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sumber, mengenai otentitas (authenticity) dan kredibilitas sumber secara ekstern dan 

intern.15 

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern yaitu digunakan untuk meneliti otentisitas sumber secara bentuk 

dengan menguji material kertas atau bahan, tanggal, dan tanda yang terdapat di dalam 

teks.16 

b. Kritik Intern 

Kritik intern adalah menggunakan aspek “Dalam” yaitu “Isi” dari sumber: 

kesaksian (Testimoni). Setelah fakta kesaksian ditegakan melalui kritik eksternal, 

sejarah mengadakan evalusi terhadap kesaksian itu.17 

 Kritik intern dan kritik ekstern yang telah dilakukan oleh penulis dalam 

mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder yang didapat baik itu sumber lisan, dan 

tulisan, berupa Informasi dan data-data perbandigan dari skripsi dan jurnal, 

Penulis memutuskan sumber yang dijadikan rujukan utama berupa sumber 

lisan. Adapun dari sumber lisan penulis mengumpulkan sedikitnya tiga narasumber  

yaitu ustadz Saeful Umam (30 tahun) Ketua Pelaksana Angkatan Muda Rifai’yah Desa 

Cikarang Karawang. Beliau merupakan pelaku sejarah dan saksi sejarah dalam 

perkembangan Jamaah Rifa’iyah di desa Cikarang, ustadz Saepul Bahri (42 tahun), 

Majlis penasehat daerah. Beliau merupakan pelaku sejarah dan saksi sejarah dalam 

perkembangan Jamaah Rifa’iyah di desa Cikarang, ustadz Abdul Hakim (43 tahun), 

                                                           
15 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

hlm. 58-59. 
16 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77. 
17 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah Teori Metode Contoh Aplikasi, Hal: 102-104. 
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demisioner Ketua Pelaksana Angkatan Muda Rifai’yah Desa Cikarang Karawang, 

Beliau merupakan pelaku sejarah dan saksi sejarah dalam perkembangan Jamaah 

Rifa’iyah di desa Cikarang. 

Penulis mendapatkan sumber tertulis mengenai diantaranya Rancangan 

Keputusan Muktamar Rifa’iyah VIII, (Pekalongan :2013), AD-ART Rifa’iyah, 

(Batang: 2008), Bahan Kajian, Muktamar Rifa’iyah VII, (Kendal: 2008), dan beberapa 

Kitab-kitab karangan K.H Ahmad Rifa’i. 

 

3. Interpretasi 

Setelah melakukan Kritik Ekstern dan Kritik Intern, maka untuk tahapan 

selanjutnya yaitu tahapan Interpretasi terhadap fakta sejarah yang diperoleh dalam 

bentuk penjelasan terhadap fakta tersebut.18 Penulis menafsirkan bahwa Rifa’iyah 

adalah organisasi keagamaan yang besar peranannya. Keterlibatannya dalam berbagai 

kegiatan, baik itu di bidang sosial, dakwah, pendidikan, merupakan bukti peranannya 

terhadap bangsa Indonesia cukup besar. Dalam pengkajian masalah yang terdapat pada 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ilmu sosial yakni teori fungsionalisme 

struktural yang dikemukakan oleh beberapa teoritis seperti Soerjono Soekanto dan 

beberapa yang lainnya. Menurut Soekanto dalam teori ini menjelaskan bahwa: 

Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa 

bagian yang paling berhubungan satu dengan yang lainnya. Istilah yang digunakan 

pada teori ini menggunakan lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih 

                                                           
18 Louis Gootchalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 28. 
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menunjuk pada suatu bentuk atau pola sekaligus juga mengandung pengertian-

pengertian yang abstrak perihal norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang 

menjadi ciri khas lembaga tersebut. Teoritis lain seperti Robert Maclver dan Charles 

H. Page mengertikan bahwa lembaga kemasyarakatan sebagai tatacara yang diciptakan 

untuk mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang 

dinamakannya dengan istilah asosiasi.19 

Secara fungsional lembaga keagamaan dapat diartikan sebagai proses-proses 

hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi untuk memelihara 

hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingannya. Summer juga 

melihat dari sudut pandang lain. Ia mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan 

merupakan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan dan 

bersifat kekal. Menurutnya tujuan dari lembaga kemasyarakatan ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang memiliki beberapa fungsi yaitu 

memberikan pedoman pada setiap masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat dan 

memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian 

sosial.20 

Talcot Person juga berpendapat bahwa secara struktual suatu lembaga akan 

mengalami perubahan. Perubahan-perubahan akan berjalan secara perlahan sebagai 

suatu proses adaptasi dan penyesuaian, sistem di integrasikan melalui pemilikan nilai-

nilai yang sama menurut teori fungsionalisme struktural, lembaga keagamaan memiliki 

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1982), 

hlm. 171-172. 
20 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 172. 
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struktur dan fungsi-fungsi. Menurut Parson penekanan yang terjadi pada teori 

fungsionalis struktural bersumber pada bagaimana dalam perkembangan tersebut 

mencakup keragamannya (equalibrium), Terciptanya sebuah dinamika yang 

berkesinambungan (dynamic equilibrium) yang biasanya berasal dari fungsi dan peran 

sesuai dengan visi misi dan program kerja. Parson juga menyebutkan bahwa 

kesinambungan akan tercipta dengan adanya konsep adaptasi, tujuan, integrasi, dan 

pemeliharaan kelangsungan program. Sebagai contoh: lembaga pendidikan, 

keagamaan, ekonomi, sosial, politik, keluarga sosial, kebudayaan, dan hukum.21 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa organisasi Rifa’iyah 

termasuk ke dalam lembaga sosial. Hal ini sangat berkaitan erat hubungannya dengan 

masyarakat. Secara fungsional, bahwa Rifa’iyah Desa Cikarang Kabupaten Karawang 

Jawa Barat ini berperan  aktif dalam bidang sosial keagamaan dan berpegangan teguh 

pada koridor ajaran Islam. 

Organisasi adalah suatu kelompok kerja sama antara oang-orang yang diadakan 

untuk mencapai tujuan bersama. Max Weber22 mengatakan bahwa organisasi ialah 

kerangka struktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan 

pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Jadi pada intinya 

organisasi adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan 

sebuah tujuan yang sama.  

 

                                                           
21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 172. 
22 Maximilian Weber adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang 

dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dab administrasi negara modern.  
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4. Historiografi 

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan 

beberapa proses diatas, yang di mulai dari tahapan heuristik, kemudian kritik, dan 

interpretasi. Maka setelah semuanya sudah tersusun kemudian hasilnya di tuangkan 

dalam tulisan. Historiografi juga dapat dikatakan suatu proses rekontruksi yang 

imajinatif daripada masa lampau berdasarkan pada data yang diperoleh.23  

Pada tahap ini, peneliti menggunakan penelitian historis, jenis penulisan ini 

menggunakan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan. Sistematika penulisan ini di 

klasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu: 

Bab I pendahuluan yang di dalam pembahasannya menguraikan beberapa 

kelompok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian. 

Bab II, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai lahirnya 

kepengurusan jamaah rifa’iyah di desa cikarang karawang. yang mana di dalam 

pembahasannya meliputi: telaah sosial keagamaan di desa cikarang karang 2009-2016, 

sejarah masuknya jamaah rifa’iyah di cikarang, perkembangan jamaah rifa’iyah di 

cikarang sebelum terbentuknya susunan kepengurusan, pembentukan susunan 

                                                           
23 Louis Gootchalk, Mengerti Sejarah, hlm. 39. 
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pengurus jamaah rifa’iyah di desa cikarang, susunan kepengurusan jamaah rifa’iyah 

2009-2016. 

Bab III, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai Aktivitas Jamaah 

Rifa’iyah Di Desa Cikarang, meliputi bidang dakwah, bidang pendidikan dan bidang 

tradisi. 

Bab IV, dalam bab ini berisi kesimpulan, saran, lampiran, dan daftar sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


