
 

 

ABSTRAK 

MUHAMMAD FURQON. Peran KH. Idi Kholidi dalam Mengembangkan Islam di 

Kabupaten Ciamis tahun 1957-2014. Skripsi. Bandung: Fakultas Adab dan Humaniora 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.  

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap sosok ulama 

khususnya yang berada di Jawa Barat mengenai sejauh mana gerakannya dalam menyiarkan 

agama islam serta mengembangkannya. Ulama yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah 

KH. Idi Kholidi yang merupakan salah satu tokoh agama, ulama, kyai mansyur di Kabupaten 

Ciamis. KH. Idi Kholidi merupakan Mantan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Ciamis dan pernah 

menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang banyak berkontribusi 

dalam pengembangan bidang keagamaan dan pendidikan. 

 Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

pertama, bagaimana riwayat hidup KH. Idi Kholidi? Kedua, bagaimana peran KH. Idi Kholidi 

dalam mengembangkan Islam di Kabupaten Ciamis tahun 1957-2014. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui biografi, serta peran KH. Idi Kholidi dalam mengembangkan Islam di 

Kabupaten Ciamis pada tahun 1957-2014, baik dalam bidang  pendidikan, organisasi sosial 

kegamaan dan karya tulisnya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah., yaitu 

model penelitian yang mempelajari peristiwa dan kejadian dimana dilakukan berdasarkan 

jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode  penelitian dalam penelitian ini menggunakan empat 

tahapan, yaitu heuristik yang terdiri dari sumber primer dan sekunder, tahapan kritik dengan 

menggunakan kritik ektern dan intern, interpretasi, serta tahapan terakhir yaitu historiografi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pemikiran keislaman KH. Idi Kholidi terbentuk 

dari sosok kedua orang tuanya. Beliau memperdalam ilmu agama di pondok pesantren dan 

banyak mendalami berbagai ilmu agama Islam. KH. Idi Kholidi sudah mulai berdakwah pada 

umur 20 tahun dan banyak menulis karya. (2) KH. Idi Kholidi dipandang oleh masyarakat 

sebagai sosok ulama yang berkharismatik serta cerdas dalam melihat perkembangan jaman. 

Oleh sebab itulah beliau diangkat Menjadi ketua MUI yang mampu menyatukan golongan 

umat Islam. KH. Idi Kholidi sering melakukan pengajian/dakwah ke setiap Masjid. Beliau juga 

berhasil mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang masih terus berkembang hingga saat 

ini.  
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