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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah perjalanan Islam di Indonesia, ulama telah diakui 

memiliki peran yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sejak awal 

masuknya Islam hingga hari ini. Ulama sejak awal sudah terlibat secara 

langsung dalam proses Islamisasi bersama dengan para pedagang Islam. 

Ulama juga berperan dalam pembentukan masyarakat baru hingga 

terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam yang mulai muncul pada abad ke 

tiga belas.
1
 

Sejak awal perkembangan Islam, ulama merupakan salah satu 

kelompok yang berperan penting dalam perjalanan sejarah umat Islam 

Indonesia. Sepanjang sejarah, peran kelompok ini selalu menjadi penting 

atas umat Islam setidaknya dalam dua hal; Pertama, mereka adalah para 

penafsir atas ajaran-ajaran Islam dari kitab suci Al-Qur’an yang dijadikan 

sebagai sumber pedoman kehidupan. Karena itulah maka bentuk ritual 

atau karakter umat Islam di suatu daerah akan dipengaruhi pula oleh para 

ulamanya. Kedua, perannya sebagai penyeimbang dan juga penjaga nilai-

nilai agama Islam menjadikan mereka sebagai sumber informasi dan 

tempat bertanya bagi masyarakat. 

Fungsi dan peran ulama pada awal masuknya Islam ke Nusantara 

lebih ditekankan pada aspek pengajaran serta pendidikan agama Islam. 

                                                           
1
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada,2008), hlm. 205. 
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Kedatangan mereka ke Nusantara bersamaan dengan berlayarnya kapal-

kapal dagang bangsa Arab, India dan juga Persia. Mereka ikut dalam 

kapal-kapal tersebut dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam ke 

seluruh belahan dunia lainnya, termasuk ke Nusantara. Bukti-bukti ini 

bisa dilihat dari ajaran-ajaran yang masih tersebar di Indonesia hingga 

hari ini. 

Dengan demikian maka bisa dipahami mengapa kelompok tersebut 

begitu berpengaruh di dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh tersebut 

hingga hari ini masih bisa dirasakan di beberapa tempat dan fungsinya 

masih belum tergeser. Pentingnya peranan mereka tersebut menjadikan 

mereka tidak dapat terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat mulai dari hal yang bersifat religius sampai pada 

hal-hal yang bersifat politik. 

Datangnya orang-orang Eropa ke-Nusantara sekaligus secara 

bertahap menguasai tanah-tanah milik orang Indonesia, menjadikan ulama 

juga memiliki peran lain. Disini, Ulama juga ikut serta dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Perjuangan langsung dilakukan dengan cara melibatkan 

diri secara langsung sebagai pemimpin peperangan di medan pertempuran 

melawan penjajah, sedangkan perjuangan secara tidak langsung dilakukan 

dengan cara memberikan motivasi dan mengirimkan para santrinya ke 
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medan pertempuran untuk melawan penjajah kolonial Belanda sebagai 

wujud dari  pendidikan serta ajaran semangat jihad ajaran agama Islam.
2
 

Sepintas lalu Ulama hanya terlihat sekedar sebagai pembina 

pesantren. Akan tetapi peranannya dalam fakta sejarah cukup militan. 

Sekalipun banyak penulis sejarah Asing yang menyingkirkan namanya 

dalam karyanya. Namun Thomas Stamford Raffles dengan jelas 

menuliskan betapa besarnya peranan para ulama dalam menunjang 

kedudukan serta kekuasaan para Sultan di Nusantara dalam membentengi 

diri dari penjajahan Belanda.  

Sebagaimana pernyataan berikut ini : “...and they become the most 

dangerous instrument in the hands of the native authorities opposed to the 

Dutch interest...” (dan mereka Ulama-pen. menjadi aparat yang sangat 

berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi dalam melawan 

kepentingan Belanda). Selanjutnya dinyatakan pula: ”...The Mahometan 

priests have almosth invariably been found most active in every case of 

insurrection...”(Ulama-ulama selalu tidak berubah dan selalu dijumpai 

dalam setiap pemberontakan).
3
 

Pernyataan di atas memberikan gambaran kepada kita tentang 

bagaimana besarnya peranan Ulama dalam melakukan setiap perlawanan 

bersenjata.Tidak hanya terlihat sekedar sebagai pembina pesantren, tetapi 

jauh lebih dari pada itu bahwa Ulama merupakan partnership para 

                                                           
2
Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah I, (Bandung : Salamandani, 2013), hlm. 

152. 
3
Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di 

Indonesia, (Bandung: Mizan, 1996), hal.238. 
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pengusaha dan para Sultan dalam melawan usaha perluasan kekuasaan 

Asing di Nusantara. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa disamping 

tugasnya dalam bidang agama, para ulama pun memegang peranan 

multifungsi lainnya, seperti dalam bidang politik dan militer dalam 

menjaga keutuhan kekuasaan para Sultan di Nusantara.
4
 

Pada saat Indonesia merdeka dan setelah kemerdekaan, peran para 

ulama dalam pembentukan Negara dan bangsa, dalam menetapkan 

undang-undang dan menjaga kedaulatan Indonesia cukup dominan. Sejak 

Pancasila, hingga Undang-undang dasar, para ulama ikut terlibat dalam 

penyusunanya. Bersamaan dengan itu, ketika bangsa sudah merdeka, 

maka focus dalma dunia dakwah dan pengembangan masyarakat dalam 

keagamaan kembali dijalankan. Hal ini selaras dengan hakikat dari 

keberadaan dan tujuan dari para ulama itu sendiri.  

Di dalam kelompok ulama, setiap tokoh ulama memiliki ciri khas 

yang Nampak pada metode dakwah yang dimilikinya. Metode dakwah 

yang digunakan disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkait, dan hal 

ini pun harus terus dikembangkan oleh para pelaku dakwah agar tetap 

dapat diterima masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Mulai 

dalam interpretasi dan aplikasinya, sehingga dapat dengan sungguh-

sungguh menjadi metode dakwah yang relevan dengan situasi dan kondisi 

obyek  dakwah yang terus berkembang. 

                                                           
4
Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di 

Indonesia, (Bandung: Mizan, 1996).,hal.239. 
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Maka salah satu tokoh ulama yang termasyhur di Sukabumi adalah 

K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab. Metode dakwah yang beliau 

lakukan tepat sasaran. Dengan sikap tegas, santun, dan kharismatik, 

humoris, yang beliau miliki, bukan hanya disegani oleh para santri, tetapi 

di hormati pula oleh masyarakat sekitar. 

Keberadaan beliau telah membawa perubahan yang positif bagi 

masyarakat Sukabumi, khususnya Nagrog sendiri. Meskipun bukan hal 

yang mudah, perjuangannya dalam berdakwah menegakkan ajaran Islam 

tetap dijalankannya. Perjuangan ini dilakukan tidak semudah 

“membalikan telapak tangan”. Merubah keadaan bukanlah perkara yang 

mudah, seperti halnya merubah tempat perjudian dan kemaksiatan lainnya 

menjadi lingkungan yang lebih sehat dan religius. 

Hal yang pertama dilakukan oleh beliau adalah mendirikan 

pesantren pada tahun 1987. Semenjak mendirikan nya pesantren pada 

tahun 1978  hingga 2001, pesantrenya berganti nama menjadi Pondok 

Pesantren  Azziniyyah, nama yang hingga saat  ini masih digunakan.  

Namun demikiam tidak seperti kebanyakan ulama lainnya bila 

sudah bermukim ditengah-tengah masyarakat dan mendirikan pesantren, 

ulama tersebut akan lebih fokus terhadap pengembangan pesantrennya 

sendiri. K.H. Zezen Zaenal Abidin Ashyab justru lebih banyak 

meninggalkan pesantrennya sendiri demi mempelajari dan memperdalam 

ilmu-ilmu agama Islam karena tujuan beliau hanyalah ingin memberikan 

manfaat bagi masyarakat sekitar. Setelah melakukan tahapan memilah 
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dan memilih, akhirnya ajaran TQN (Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah) 

inilah yang dianggap sesuai dengan karakter peduduk tersebut. Langkah 

awal yang dilakukan beliau sendiri dalam memurnikan ajaran Islam di 

Sukabumi ialah dengan mengajak masyarakat sekitar pondok pesantren 

untuk membiasakan diri melaksanakan shalat dengan cara berjamaah. 

Kegiatan ini dimulai dengan mengerahkan para santri atau “tangan 

kanannya” (orang kepercayaan) beliau untuk turun langsung 

membangunkan serta mengakomodir masyarakat sekitar pondok 

pesantren untuk shalat berjamaah. Tindakan ini pun turut 

mengundangreaksi pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat Sukabumi 

tepatnya di Nagrog. Selain itu masih terdapat banyak permasalahan 

lainnya yang dihadapi oleh beliau dalam perjuangan untuk memurnikan 

ajaran Islam di Nagrog, Sukabumi.
5
 

Semua gerakan dakwah dan pencapaian ini dimulai sejak tahun 

1990. Kiprah dakwahnya bermulai saat beliau dipercaya oleh Abah Anom 

untuk mengisi mimbar kehormatan yang diberikan kepadanya. 

Kekaguman beliau terhadap Abah Anom menimbulkan ketertarikannya 

terhadap TQN (Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah) itu sendiri. Hal ini 

disebabkan karena adanya kecocokan prasyarat kemursydan yang melekat 

pada Abah Anom. Maka pada tahun yang sama, K.H. Zezen Zaenal 

Abidin Asyhab sempat bermukim dan melakukan riyadlah di Pondok 

Pesantren Suryalaya.  

                                                           
5
Asep Agus, salah satu santri Azzainiyah. Wawancara, 28 April 2016. 
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Perjalanan religius beliau ini sendiri kemudian menyadarkan 

dirinya bahwa ajaran yang beliau dapatkan selama bermukim di Pondok 

Pesantren Suryalaya ini dirasa tepat untuk diterapkan dan dikenalkan 

keseluruh masyarakat Sukabumi, khususnya di wilayah Nagrog. Akhirnya 

beliau mulai menerapkan ilmu yang dapat  diamalkan dalam 

kehidupannya sehari-hari.  

Seiring perjalanan waktu, gerakan dakwah beliau pun berkembang 

menjadi lebih luas lagi. K.H Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab mulai 

melakukan gerakan bersama dengan melibatkan langsung para ulama, 

ormas-ormas Islam, dan juga Pemerintah setempat. Langkah ini diambil 

sebagai perwujudan atas cita-cita besarnya sejak awal kiprah 

berdakwahnya dimulai, yakni dengan mendirikan PSI (Penegakan Syariat 

Islam). Organisasi Islam yang dibentuk dan dideklarasikan tepat pada 

tanggal 10 Muharram 1423 H/ 24 Maret 2002. 

Dukungan terhadap PSI (Penegakan Syariat Islam) itu sendiri tidak 

hanya sampai pada prosesi deklarasi saja. Tetapi jauh lebih dari pada itu, 

yakni mulai membentuk kerangka gerakan praktis. Kerangka gerakan 

praktis PSI (Penegak Syariat Islam) tingkat Kab.Sukabumi ini didesain 

secara konseptual dalam “Buku Panduan Penegak Syariat Islam”, yang 

dimana buku tersebut dikenal sebagai “Buku Hijau”. 

Buku tersebut merupakan hasil dari kristalisasi dari visi dan misi 

PSI (Penegak Syariat Islam) yang kemudian dikerucutkan menjadi 

IQOMAH (Ikatan Penggerak Qoryah Mubarokah). Dengan tanpa 
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menghilangkan “semangat” PSI (Penegak Syariat Islam) itu sendiri. 

Gagasan tentang IQOMAH (Ikatan Qoryah Mubarokah) ini disambut 

baik oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Bapak Ahmad Heryawan. Tepat 

pada tanggal 24 Sya’ban 1429H/28 Agustus 2008 M, mulai 

dideklarasikan dan membuka kesempatan lebih luas dalam membangun 

“Qoryah Mubarokah”. 

Tata letak geografis pesantren yang didirikan oleh K.H. Zezen 

Zaenal Abidin Bazul Asyhab memberikan peranan penting untuk daerah 

sekitarnya. Keberadaan pesantren yang terletak di tengah-tengah antara 

tiga kampung yang berbeda menjadikan pesantren dengan mudah menjadi 

penengah. Karena pada masyarakat di ketiga desa tersebut perselisihan 

pun merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat antar 

kampung tersebut sekalipun hal yang sepele. Tetapi karena kebijaksanaan 

serta kharisma yang dimiliki oleh beliau, menjadikannya sosok panutan 

dan penengah diantara perselisihan yang terjadi.  

Selin itu, wialayh Nagrog sendiri merupakan salah satu wilayah di 

Sukabumi yang sempat dikuasai oleh para angggota PKI (Partai Komunis 

Indonesia) pada masa revolusi fisik (1945-1949). Sehingga bukanlah hal 

yang mengejutkan bila awal kehadiran beliau di tempat tersebut mendapat 

penolakan yang keras dari masyarakat setempat. 

Tetapi dengan metode dakwah yang tepat sasaran, akhirnya beliau 

dapat melanjutkan gerakan dakwahnya di Nagrog, Sukabumi ini. Gerakan 

dakwah beliau, melalui perjalanan yang cukup panjang. Gerakan ini 
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diawali dengan mengisi pengajian-pengajian di majelis ta’lim disekitaran 

Nagrog, tempat dimana beliau tinggal. Kiprah dakwah nya mulai 

meningkat bukan hanya saja menjadi pemanggku agama di Nagrog, tetapi 

beliaupun mulai dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat Nagrog dan 

mulai dipercaya untuk menjadi Imam Besar serta sebagai Ketua Majelis 

Ta’lim Nagrog, Sukabumi. 

Selain dakwah yang dilakukan secara pribadi, kiprah dalam bidang 

keorganisasian tidak kalah dengan kiprah dakwahnya. Beliau pernah 

dipercaya untuk menjadi Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) tingkat 

Desa maupun Kecamatan. Kemudian meningkat dengan memangku 

jabatan sebagai Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab.Sukabumi 

dan beliaupun diangkat sebagai Wakil Rois Syuriah PWNU (Pimpinan 

Wilayah Nahdatul Ulama) Jawa Barat
6
. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa ulama merupakan tokoh sentral Islam yang tidak dapat dipisahkan 

dari peran dan pengaruhnya dalam suatu masyarakat. Tokoh ulama yang 

dikenal memiliki sifat yang kharismatik, ketulusan, budi pekerti yang baik 

serta tutur bahasa yang lembut diyakini dapat mengayomi serta 

merangkul masyarakat. Karena sebagaimana fungsi dan perannya seorang 

                                                           

6
Aang Abdullah Zein. Dari Salik menuju Sang Kholik; Sekelumit Sejarah 

Pemikiran dan Amaliyah K.H. Zezez Za Bazul Asyhab. (Sukabumi : Azzaniyah,2016), 

hlm. 8. 
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ulama harus dapat menjadi “penerang” bukan hanya bagi dirinya sendiri 

akantetapi bagi orang lain juga dan kemaslahatan umat, khususnya umat 

Islam. Dari sekian banyaknya tokoh ulama, K.H. Zezen Zaenal Abidin 

Bazul Asyhab-lah yang kemudian penulis pilih untuk dikaji lebih dalam. 

Terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih tema dan judul 

mengenai kiprah tokoh ulama ini. Pertama, dilatar belakangi oleh belum 

adanya tulisan mengenai kiprah beliau selama menjadi tokoh ulama 

setempat. Alasan selanjutnya karena ketertarikan penulis terhadap fakta-

fakta sejarah mengenai peran besar beliau dalam menyiarkan ajaran 

Islam, dan sumber-sumber pembahasan mengenai peranan tokoh ini 

berada dalam jangkauan penulis. Sehingga penulis memutuskan untuk 

mengangkat pembahasan ini.  

Alasan lain mengapa mengangkat tokoh ulama K.H. Zezen Zaenal 

Abidin Bazul Asyhab sebagai bahan kajian penulis dikarenakan, pertama; 

karena belum adanya penelitian yang membahas secara mendalam 

mengenai kiprah beliau dalam bidang dakwah maupun politik nya. 

Meskipun sudah terdapat buku yang membahas mengenai biografi beliau, 

akantetapi tulisan tersebut belum dapat mewakili keingintahuan penulis 

secara lebih luas.  

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih KIPRAH K.H ZEZEN 

ZAENAL ABIDIN BAZUL ASYHAB DALAM DAKWAH DAN 

POLITIK DI NAGROG SUKABUMI TAHUN 2000 – 2015, sebagai 

judul rencana penelitian untuk diajukan sebagai syarat untuk menyusun 
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Skripsi S1 pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2017.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dilihat dari pokok permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah bahan kajian dalam penulisan Laporan Penelitian yang 

diajukan ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Singkat Riwayat Hidup K.H. Zezen Zaenal 

Abidin Bazul Asyhab? 

2. Bagaimana Kiprah K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab 

dalam Dakwah dan Politik di Nagrog Sukabumi tahun 2000 – 

2015 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian: 

Dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah di 

paparkan penulis diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Sejarah Singkat Riwayat Hidup K.H. Zezen 

Zaenal Abidin Bazul Asyhab. 

2. Untuk Mengetahui Kiprah K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab dalam Dakwah dan Politik di Nagrog Sukabumi tahun 

2000 – 2015. 
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1.4. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai tokoh ini sebenarnya sudah ada, yakni hasil 

karya yang ditulis oleh anak pertama beliau dari pernikahan keduanya, 

yang bernama Aang Abdullah Zein. Tulisan terbarunya sudah dibukukan 

dengan judul “Dari Salik Menuju Sang Kholik (Sekelumit Sejarah 

Pemikiran dan Amaliyah) K.H. Zezen Zaenal Bazul Asyhab”. Buku ini 

berisi sekelumit sejarah pemikiran serta amaliyah beliau selama 

perjalanan hidupnya.
7
 

Sedangkan karya tulisnya yang pertama berjudul “Biografi K.H. 

Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab (Pangersa Uwa Imam)”, dan tulisan 

ini berisi mengenai sejarah perjalanan beliau baik dalam bidang dakwah 

sampai dengan kiprah politiknya secara umum.
8
 

Terdapat persamaan serta perbedaan penelitian yang penulis kaji. 

Persamaannya yakni mengenai tokoh K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab sebagai sosok ulama yang sangat berpengaruh dan kharismatik di 

Sukabumi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yang 

penulis lakukan. Dalam kajian ini penulis mencoba membahas lebih 

spesifik mengenai bagimana kiprah dakwah dan politikyang di lakukan 

K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab di Nagrog Sukabumi, dalam 

kurun waktu lima belas tahun terakhir (2000 – 2015).  

                                                           
7

Aang Abdullah Zein, Dari Salik menuju Sang Kholik; Sekelumit Sejarah 

Pemikiran dan Amaliyah K.H. Zezen  Za Bazul Asyhab, (Sukabumi : Catatan Pribadi).  
8
Aang Abdullah Zein, Biografi K.H.Zezen Za Bazul Asyhab (Pangersa Uwa 

Imam), (Sukabumi : Catatan Pribadi, tt).  
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1.5. Langkah-langkah Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam rencana penelitian ini 

merupakan metode penelitian sejarah. Metodologi Penelitian Sejarah itu 

sendiri, terdiri dari empat tahapan kerja, yakni tahapan heuristik, kritik, 

interpretasi dan historiografi. 

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a) Heuristik 

Sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan penulis dalam penulisan 

proposal penelitian ini, dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang 

memiliki relevansi dengan tema yang telah dipilih oleh penulis.Heuristik 

merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, mengolah dan 

mengklasifikasikan sumber-sumber berupa catatan, lisan maupun benda. 

Penulis memperoleh sumber dari berbagai tempat, diantaranya 

Perpustakaan Pribadi Penulis, Perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pesantren 

Azzaniyyah Nagrog Sukabumi, PWNU Jawa Barat, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukabumi, dan lembaga lainnya yang terkait dengan judul 

penelitian.  

Jenis sumber sejarah sendiri terdiri dari sumber lisan, sumber tertulis 

dan sumber visual. Sumber lisan adalah sumber yang didapat dari tangan 

pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancara 
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oleh sejarawan.
9
 Sedangkan sumber tertulis merupakan kumpulan data 

verbal yang berbentuk tulisan, dalam arti sempit biasa disebut dengan 

dokumen.Dokumen dalam arti yang luas meliputi monumen, artefak, 

foto-foto, dan sebagainya.
10

Dan sumber visual merupakan bahan-bahan 

peninggalan masa lalu yang berwujud benda atau peninggalan masa lalu 

yang berbentuk efigrafis, seperti gambar atau foto-foto.
11

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dari berbagai sumber 

sejarah (lisan, tulisan dan visual) sebagai acuan penulisan sejarah 

berdasarkan data dan fakta. Setelah menelusuri sumber-sumber sejarah 

yang terkait dengan judul dan tema penulis, maka didapatkan beberapa 

sumber sejarah sebagai berikut : 

 

a. Sumber Lisan  

a) Wawancara dengan santri pesantren Azzainiyah; Asep 

Ageung MK (± 21 thn) pada tgl 30 april 2016 pada pukul 

04:00wib. 

b) Wawancara dengah putri ke-3 dari keluarga pesantren 

Azziniyah; Teh Hj. Neng Zakiyyah Zein, S.Pd.I (± 27 thn) 

pada tgl 29 april 2016 pada pukul 04:30wib.  

                                                           
9
 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta : Ombak, 2007), hlm. 102.  

10
 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1999), hlm. 31.  
11

 Hugiono Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 31.  
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c) Wawancara dengan Usth.Ai Imas Mursyidah Zein 

(33tahun): Anak ke lima K.H.Zezen Zaenal Abidin Asyhab. 

Sukabumi, Tanggal 29 April 2016. 

d) Wawancara dengan Ibu Hajah Lelih (67tahun) : Masyarakat 

Kampung Nagrog, Sukabumi, Tanggal 26  Agustus 2018. 

 

b. SumberTulisan 

a) Buku Primer 

1) Buku“Biografi K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab 

(Pangersa Uwa Imam)” karya Aang Abdullah Zein. 

2) Buku “Dari Salik menuju Sang Kholik; Sekelumit Sejarah 

Pemikiran dan Amaliyah K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab” karya Aang Abdullah Zein. 

c. Sumber Visual 

1) Dokumen-dokumen resmi dari pesantren Azzainiyah 

berupa foto-foto dari K.H.Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab. 

2) Dokumentasi resmi dari pesantren Azzainiyah, berupa 

video-video dakwah K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab. 

3) Dokumen-dokumen foto-foto kegiatan K.H. Zaenal Abidin 

Bazul Asyhab dari PWNU Jawa Barat. 
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4) Dokumentasi foto Geografis Desa Perbawati dari kantor 

BPS ( Badan Pusat Statistik) Kab. Sukabumi. 

 

 

b) Kritik  

Tahapan kritik adalah tahapan atau kegiatan meneliti sumber, 

informasi, dan jejak masa lalu dengan cara menguji kebenaran yang 

sedang dan telah diteliti secara kritis.
12

Setelah berhasil dalam 

mengumpulkan data, tahapan selanjutnya ialah mengkritik tentang 

data-data yang mengandung nilai sejarah, yang kemudian untuk 

dipelajari, dipahami dan mengambil kesimpulan dari sumber-sumber 

tersebut.Dalam hal ini juga harus diuji mengenai keabsahan tentang 

keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui tahapan kritik 

ekstern dan keabsahan tentang keshahihan sumber (kredibilitas) diuji 

melalui tahapan kritik intern.
13

 

Dalam kritik ekstern pengujian dilakukan dengan cara menyeleksi 

sumber dari segi-segi fisik sumber yang ditemukan. Dalam hal ini 

penulis akan mempertimbangkan dari beberapa aspek, diantaranya 

yaitu kapan sumber dibuat, dimana dibuat, siapa yang membuat dan 

bahan apa sumber bentuk asli.   

Sedangkan pada kritik intern penulis mempertimbangkan sumber 

dari segi kebenaran sumber yang meliputi kebenaran dan kevalidan 

                                                           
12

 E. Kosim, Metodologi Sejarah Asas dan Proses, (Bandung: Universitas 

Padjajaran, 1984), hlm. 36.  
13

 Dudung Abdurrahman, 1999, hlm. 58-59.  
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isinya, dan menimbang apakah narasumber, buku atau arsip dapat in 

dipercaya atau tidak kebenarannya. 

 

 

a. Sumber Lisan  

a) Wawancara dengan santri pesantren Azzainiyah; Asep 

Ageung MK (± 21 thn) pada tgl 30 april 2016 pada pukul 

04:00wib. 

b) Wawancara dengah putri ke-3 dari keluarga pesantren 

Azziniyah; Teh Hj. Neng Zakiyyah Zein, S.Pd.I (± 27 thn) 

pada tgl 29 april 2016 pada pukul 04:30wib.  

c) Wawancara dengan Usth.Ai Imas Mursyidah Zein 

(33tahun): Anak ke lima K.H.Zezen Zaenal Abidin Asyhab. 

Sukabumi, Tanggal 29 April 2016. 

b. SumberTulisan 

a) Buku Primer 

1) Buku “Biografi K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab 

(Pangersa Uwa Imam)” karya Aang Abdullah Zein. 

2) Buku “Dari Salik menuju Sang Kholik; Sekelumit Sejarah 

Pemikiran dan Amaliyah K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab” karya Aang Abdullah Zein. 

c. Sumber Visual 
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1) Dokumen-dokumen resmi dari pesantren Azzainiyah 

berupa foto-foto dari K.H.Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab. 

2) Dokumentasi resmi dari pesantren Azzainiyah, berupa 

video-video dakwah K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul 

Asyhab. 

b.1.) Kritik Intern 

Dalam penelitian berikut penulis menggunakan semua jenis 

sumber sejarah, diantaranya sumber lisan, sumber tulisan dan 

sumber visual sebagai data dalam merekonstruksi tulisan mengenai 

kiprah K.H. Zezen Zaenal Abidin Asyhab dalam dakwah dan 

politiknya selama beliau hidup ditengah-tengah masyrakat Nagrog, 

Sukabumi. 

Untuk sumber lisan, secara garis besar para narasumber dapat 

dijadikan sebagai sumber primer kuat, dan kesaksiannya 

dapatdipertanggungjawabkan. Hal tersebut didasarkan atas 

pertimbangan penulis dalam melihat beberapa kriteria narasumber 

yang baik. Diantaranya, dilihat dari usia para narasumber, 

kesehatan mental, serta kedekatan para narasumber dengan tokoh 

sentral yang satu ini.  

Sedangkan, untuk sumber tulisan berupa buku beserta data 

lainnya ini dijadikan sebagai sumber primer dan sumber sekunder 

oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Dari buku, jika dilihat 
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berdasarkan isinya, buku ini dapat dikatakan memiliki tingkat 

kesubyektifitasan yang relatifstandar,dapat diakses dengan mudah, 

dan sudah menggunakan EYD yang disempurnakan. 

Sumber visual berupa foto, rekaman video dan data elektronik 

lainnya (PDF), dapat dijadikan sebagai sumber primer dan sumber 

sekunder dalam menulis kajian ini. Hal ini didasarkan pada sifat 

dari foto dan rekaman video yang bersifat faktual, atau dilakukan 

pada hari berlangsungnya peristiwa tersebut. Sehingga dapat 

dikategorikan ke dalam sumber primer, sedangkan untuk data 

elektronik lainnya (PDF) pun menjadi rujukan penulis dalam 

menyusun karya tulis ini. Hal ini dikarenakan tulisan ini 

merupakan tulisan pribadi yang ditulis langsung oleh K.H. Zezen 

Zaenal Bazul Asyhab sendiri. 

b.2.) Kritik Ekstern 

Secara garis besar, semua sumber sejarah yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini dapat diakses dengan baik dan berada dalam 

jangkauan penulis. Untuk sumber lisan, wawancara dilakukan 

terhadap orang-orang pilihan penulis. Diantaranya para santri 

pesantren Azzaniyyah dan orang-orang terdekat beliau, mulai dari 

anak, istri beserta kerabat lainnya. Wawancara yang dilakukan pun 

sesuai dengan standar yang berlaku, dengan menerapkan dan 

menggunakan kaidah-kaidah peraturan wawancara yang baik dan 

benar. 
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Beralih pada sumber tulisan. Secara fisik sumber tulisan berupa 

buku dan file PDF ini dalam kondisi yang sangat baik. Data yang 

disajikan pun masih sangat baik, mudah untuk dipahami dan sangat 

membantu penulis dalam menganalisis tokoh terkait, dan data 

lainnya berupa foto dan video pun masih dalam kondisi baik dan 

dapat diakses dengan mudah oleh penulis. 

c) Interpretasi 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis berusaha 

merangkaikan fakta-fakta yang telah di kritik menjadi suatu 

keseluruhan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi atau 

penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah.Analisis 

sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan 

sintesis yang berarti menyatukan, tetapi keduanya, analisis dan 

sintesis, dipandang metode utama dalam interpretasi.
14

 

Dalam tahap interpretasi, penulis menggunakan pola deskripsi-

analisis dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu 

objek yang akan dibahas, kemudian dengan menganalisis hasil 

penjelasan-penjelasan dari objek penelitian tersebut, maka informasi 

yang dicari dapat dijelaskan secara utuh.  

Pola deskripsi-analisis ini penulis gunakan dalam menggambarkan 

dan menganalisis bagaimana kiprah dari seorang tokoh ulama yang 

karismatik, santun, dan tegas namun tetap fleksibel dimata keluarga 

                                                           
14

 Dudung Abdurrahman, 1999, hlm. 64.  
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dan masyarakat dalam dakwah dan politiknya selama di Nagrog 

Sukabumi pada tahun 2000 – 2015.  

Selain menggambarkan dan menganalisis kiprah beliau dalam 

bidang dakwah dan politik, penulis juga hendak menyampaikan 

prestasi beliau dalam bidang pendidikan formal dan non-formal 

dengan mendirikan lembaga pendidikan yang masih tetap eksis sampai 

hari ini.  

Dalam Islam ulama memiliki peranan penting dan sangat strategis 

bagi umat Islam.  Bagi Islam, kedudukan ulama ada dalam hadits dan 

ini diakui sampai akhri jaman. Dalil yang menyatakan ini terdapat 

dalam hadits dari riwayat Turmudzi. Sebagai berikut:   

ِاِوِ ارِ ى ِيِ اِدِ وِ ث ِرِ وِ ي ِِمِ ن ِِاءِ ي ِب ِوِ ال  ِِنِ ,ِا ِاءِ ي ِب ِوِ ال ِِة ِث ِرِ وِ ِماءِ ه ِانعِ ِنِ ا ِ ِهِ مِ ف ِِِمِ هِ انعِ ِواث ِرِ وِ اِمِ و ِماِا ٌِ ِرِ دِ ل 

ِرِ اف ِوِ ِطِ خِ ب ِِذِ خِ ذِأ ِق ِف ِِذِ خِ أ ِ  

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para 

nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka 

hanya mewariskan ilmu, maka barang  siapa mengambil 

warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.”(HR. 

Al-Imam At-Tirmidz) 

Pada hadits berikutnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang 

berbunyi:  

ِا ي ة ِ ن و  ى يِو  اِع  و  ِب ه غ  ِق ال  ه م  س  ً ِو  ه ي  ع  ِهللاِ  م  ِص  ِانى ب ي  ر ِوِا ن  م  ِع  ب ه  ب ذ ِهللاِ  ِع  ه   ع 
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“Dari „Abdullah bin „Umar ra dituturkan, bahwasanya Rasulullah 

saw bersabda, “sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.” (HR. 

Bukhari)  

Dengan kedudukan seperti itu, ulama menjadi bagian terdepan 

dalam segala hal yang terkait dengan agama Islam. Seperti pada 

umumnya, semua orang diwajibkan untuk melakukan ajaran islam 

berupa dakwah.  

ىِ  ِم  م  ى ك  ائِم  ِر  ه  ِم  ع ف  ِا ض  ن ك  ر  ً ِو  ِف ب ق ه ب  ع  ت ط  ِي س  ِن م  ً ِف ا ن  او  ِف ب ه س  ع  ت ط  ِي س  ِن م  ي ِف ا ن  ب ي ذ  يِ  ي ر  ًراِف هي غ  ك 

انِ  ِي م   ال  

“Siapa saja yang melihat kemungkaran hendaknya ia mengubah 

dengan tangannya. Jika dengan tangan tidak mampu, hendaklah ia 

ubah dengan lisannya; dan jika dengan lisan tidak mampu maka 

ubahlah dengan hatinya; dan ini adalah selemah-lemahnya iman.” 

(HR.Muslim)ِ 

Dengan demikian maka atas dasar kedudukan dan juga fungsinya, 

K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab dalam kajian ini sebagai 

ulama akan dijelaskan bagaimana sejarah hidupnya atau disebut juga 

kajian biografi. Karena biografi menurut Kunto wijoyo adalah” 

Biografi atau catatan tentang hidup seseorang itu, meskipun sangat 

mikro, menjadi bagian dalam mosaic sejarah yang lebih besar. Malah, 

ada pendapat bahwa sejarah adalah penjumlahan bagi biogragrafi.”
15

 

                                                           
15

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah Edisi kedua, (yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

2003), hal. 203. 
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Maka dalam kajian biografi seseorang diletakan dalam sebuah 

runtutan mengenai catatan selama hidupnya. Oleh karena itu riwayat 

mengenai beliau sebagai suatu catatan hidup yang terdokumentasikan 

dirunut dalam sebuah narasi sejarah sebagaimana posisinya sebagai 

ulama.
16

  

Dalam biografi ulama maka akan dibahas terkait dengan fungsi dan 

peran dari ulama. Hal ini diharapkan untuk memberikan pemahaman 

mengapa arah dan garis dari kehidupan seorang ulama berbeda dengan 

yang lainya.  

Secara teoritis, ulama memiliki peran pendidikan dan peran social. 

Meskipun begitu ia juga sesekali terlibat dalam politik. Khusus untuk 

kasus di Indonesia ketiga peran ini Nampak dalam sejarah bangsa. Dari 

sejak awal kedatangan hingga hari ini, peran pendidikan, social 

keagamaan dan politik tidak biasa dilepaskan dari seorang ulama.
17

    

Demikian pula K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab sebagai 

ulama beliau memiliki peran pendidikan, sosial keagamaan juga 

politik. Peran-peran tersebut dapat terlihat dari data-data atau catatan 

riwayat selama hidupnya. Catatan riwayat selama hidupnya yang 

terdokumentasikan kemudian dinarasikan dalam suatu bentuk narasi 

sejarah yang runut.  

d) Historiografi 

                                                           
16

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah Edisi kedua, (yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

2003), hal. 203. 
17

 Zamakhsyari Dhopier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup yai dan Visinya 

mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3S, 2015), Hal. 94. 
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Historiografi atau penulisan sejarah, merupakan tahap akhir dari 

metode penelitian sejarah. Hasil dari interpretasi atas data dan fakta 

yang penulis peroleh kemudian dituliskan menjadi tulisan sejarah. 

Dalam tahapan ini penulis dituntut untuk dapat mengaitkan fakta serta 

data secara logis dan sistematis sehingga menghasilkan tulisan sejarah 

yang mendekati kebenarannya. Adapun sistematika penulisan dari 

hasil penelitian mengenai “KIPRAH K.H.ZEZEN ZAENAL BAZUL 

ASYHAB DALAM DAKWAH DAN POLITIK DI NAGROG 

SUKABUMI TAHUN 2000 - 2015” sebagai berikut: BAB I. 

PENDAHULUAN 1.1. Latarbelakang Masalah, 1.2. Rumusan 

Masalah, 1.3. Tujuan Penelitian, 1.4.Tinjauan Pustaka, 1.5. Langkah-

Langkah Penelitian; BAB II. KONDISI NAGROG SUKABUMI 

TAHUN 2000 – 2015, 2.1. Kondisi Geografis Nagrog Sukabumi 

Tahun 2000 – 2015, 2.2.Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagrog 

Sukabumi Tahun 2000 – 2015, 2.3. Sejarah Singkat Riwayat Hidup 

K.H. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab; BAB III. KIPRAH K.H. 

ZEZEN ZAENAL ABIDIN BAZUL ASYHAB DALAM DAKWAH 

DAN POLITIK DI NAGROG SUKABUMI TAHUN 2000 – 2015, 

3.1. Kiprah Dakwah dan Politik Pada Tahun 2000-2015 3.2. Kiprah 

Dakwah dan Politik Pada Tahun  2006-2009 3.3. Kiprah Dakwah dan 

Politik Pada Tahun 2010-2015; BAB IV. Kesimpulan, Daftar Sumber, 

Lampiran-Lampiran. 

 


