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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Alim ulama
1
 menurut Prof. Hamka dalam makalahnya yang berjudul Aceh 

Serambi Mekah, merupakan figur penggerak dan pembawa kebesaran dunia dan 

akhirat bagi suatu negeri atau wilayah yang didiaminya.
2
 Pendapat Prof. Hamka 

mengenai ulama ini dapat di interpretasikan bahwa, seorang ulama merupakan 

pelita ditengah masyarakatnya. Dimana, ulama menjadi tonggak dan penyokong 

kemajuan Intelektual keagamaan serta penyumbang terbesar bagi tersebar 

(Islamisasi) dan berkembangnya agama Islam di negerinya.  

Istilah “ulama” sendiri menurut bahasa („alim) berarti orang yang 

mengetahui atau orang yang memiliki ilmu (a man of knowledge), terlebih ilmu 

agama. Di Timur Tengah (sebagai tempat awal mula lahirnya Islam), pengertian 

ulama cenderung luas mencakup orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama 

dan ilmu-ilmu umum lainnya. Sedangkan pengertian ulama dalam konteks 

Indonesia pada umumnya lebih kepada orang-orang yang memahami ilmu 

keislaman terlebih ilmu Syari‟ah dan Fiqh,
3
 dan juga merupakan sebutan untuk 

para Kiai,
4
 Bindere,

5
 Nun, dan Ajengan,

6
 dalam persepsi ulama tradisional di 

                                                           
   

1
 Alim Ulama merupakan orang yang berilmu, berpengetahuan, dan pandai dalam keilmuan 

agama Islam. Lihat Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 40-41.  

   
2
 A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: PT. Almaarif, 

1993), hlm. 222. 

   
3
 M. K. Anwar dan M. Afdillah, Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi 

Umat Beragama, (Surabaya: Jurnal Fikrah UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 86-87. 

   
4
 Kiai merupakan sebutan bagi Alim Ulama. Lihat Dendy, KBBI…, hlm. 767. 

   
5
 Bindere merupakan sebutan Ulama di Madura.  
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Indonesia (pulau Jawa).
7
 Sebagaimana yang di ungkapkan Clifford Geertz, dalam 

tulisannya Agama Jawa (2014), yang menyebut kyai dalam konteks masyarakat 

Jawa sebagai gelar yang diberikan kepada ulama, ahli agama atau guru mengaji 

al-Qur‟an, yang biasa disejajarkan dengan gelar ulama di Timur Tengah.
8
 

Pengertian ulama dalam ajaran Islam menunjukkan bukan sekedar orang 

yang berilmu, melainkan sebagai orang yang taat, takut (khauf) dan berserah diri 

(pasrah) kepada Allah serta dipandang sebagai pewaris para nabi. Maka, dengan 

demikian ulama dalam terminologi Islam adalah orang-orang yang berilmu dan 

ilmunya membentuk suatu sikap “penghambaan” diri kepada Allah dan mewarisi 

ciri-ciri utama para nabi. Dimana, ciri-ciri utama para nabi adalah menegakkan 

keyakinan tentang keesaan Allah SWT (ketauhidan), mengamalkan perintah-

perintahnya, dan membimbing masyarakat serta membantu menyelesaikan 

masalah-masalah mereka sesuai dengan ajaran yang di ridhoi oleh Allah, yakni 

Islam.
9
 

Jika kita memandang dalam perspektif hal ini, maka kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa dalam Islam, seseorang tidak begitu saja mendapat pengakuan 

sebagai ulama, melainkan melalui jalan yang panjang dan seleksi yang ketat, 

mulai dari pengakuan mutu keilmuannya, rekam jejaknya, hingga integritas 

kepribadiannya.
10

 Bahkan, Turmudi (2004) menambahkan kriteria seorang ulama, 

                                                                                                                                                               
   

6
 Nun dan Ajengan merupakan sebutan Ulama di Jawa Barat, serta merupakan orang terkemuka 

atau guru agama Islam seperti Kiai. Lihat Dendy, KBBI..., hlm. 24. 

   
7
 Pradjarta, Memelihara Umat: Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xiii. 

   
8
 Clifford Geertz, Agama Jawa, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 15. 

   
9
 M. Yasir Nasution, Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, 

(Surakarta: Jurnal Human Falah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 17-18. 

   
10

 M. Yasir, Peran Strategis Ulama…, hlm. 18. 
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selain memiliki keilmuan agama yang mempuni, kepribadiannya yang baik, juga 

karena nasabnya seperti umumnya Kyai di Jawa.
11

 

Dalam sejarah umat Islam, ulama memegang peranan penting dalam 

kehidupan umat atau masyarakat secara umum, sehingga cukup dimengerti 

mengapa Moeflich dalam bukunya Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia 

(2012) memposisikan ulama sebagai figur yang istimewa di atas panggung 

sejarah, yang terakumulasi dari berbagai peranannya,
12

 mulai dari tempat bertanya 

tentang ajaran agama, sampai kepada menyelesaikan problem masyarakat dalam 

ruang lingkup yang luas. Ulama adalah rujukan umat, dimana ulama merupakan 

figur yang diidealisasikan oleh umat.
13

 Ulama posisinya di masyarakat bertindak 

sebagai “al-Umma al-Wasatan” yaitu sebagai teladan bagi masyarakat di tengah 

arus kehidupan yang serba kompleks, yang penuh dengan dinamika perubahan, 

tantangan dan pilihan-pilihan yang terkadang sangat dilematis dan problematis di 

tengah masyarakat,
14

 sehingga, ulama dalam posisi ini hadir memberikan 

penerangan dan mengajak kepada amal ma’ruf nahyi munkar (menyeru kepada 

yang baik dan mencegah dari yang buruk).  

Bagi umat Islam, termasuk di Indonesia, ulama memainkan peran yang 

penting dan signifikan. Tidak saja dalam hal dakwah keagamaan, tetapi juga 

mencakup bidang-bidang lainnya, seperti sosial, politik dan budaya. Clifford 

Geertz sendiri menyebutkan ulama atau kyai sebagai pialang budaya (cultural 

                                                           
   

11
 H. Ahdi Makmur, Ulama dan Pembangunan Sosial, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 

2015), hlm. 18. 

   
12

 Moeflich Hasbullah, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

2012), hlm. 20. 

   
13

 M. Yasir, Peran Strategis Ulama…, hlm. 18. 

   
14

 H. Munzier dan H. Harjani, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3. 
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broker),
15

 dimana menurutnya kyai berperan sebagai pembendung dampak arus 

budaya luar yang hendak masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Dan hal ini juga 

lebih di jelaskan secara mendalam oleh Hiroko Horikoshi, dimana menurutnya 

kyai berperan aktif melakukan seleksi atas nilai, sikap dan budaya yang hendak 

masuk dan berkembang di masyarakat yang nantinya akan berpengaruh dalam 

terjadinya proses perubahan sosial di masyarakat.
16

  

Diluar dari Clifford Geertz, Hans Dieter Evers dalam bukunya Kelompok-

kelompok Strategis (1992), menganggap ulama juga sebagai (strategis gruppen) 

kelompok masyarakat yang strategis dalam menjalankan peranannya yang tak 

terduga dan secara tak disadari memberi pengaruh yang cukup besar guna dakwah 

dan perubahan sosial yang ada. Selain itu, yang cukup sentral dan banyak kita 

tahu, ulama sendiri bagi masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai figur yang 

paling berjasa dalam memperkenalkan dakwah Islam kepada masyarakat 

Nusantara-Melayu.
17

 

Dalam lingkup masyarakat Indonesia, cenderung lebih banyak mengenal 

ulama-ulama yang memiliki caliber luas dan popular, terkadang ulama-ulama 

yang ada dalam lingkup lebih kecil (lokal) dari itu kurang mendapat perhatian dan 

sorotan, meskipun memiliki peran dan kontribusi yang signifikan bagi masyarkaat 

sekitarnya. 

                                                           
   

15
 Agus Iswanto, Sejarah Intelektual Uslam Nusantara: Reformulasi Tradisi di Tengah 

Pembaharuan, (Balai Litbang Agama Jakarta: Jurnal Lektur Keagamaan, 2013), hlm. 456. 

   
16

 Pradjarta, Memelihara Umat…, hlm. xv. 

   
17

 Taufik Abdullah dan A.B. Lapian, Indonesia dalam Arus Sejarah, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

van Hoeve, 2012), hlm. 89. 
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Salah satu ulama lokal yang aktif pada masanya dalam berdakwah serta 

mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat sekitarnya adalah K.H. Muhammad 

Yahya, beliau lahir di kota Bandung tahun 1917, ayah beliau bernama KH. 

Muhammad Azhari, dan ibunya Hj. Khodijah.
18

 Beliau merupakan tokoh 

agamawan dan pemerintahan yang turut mewarnai percaturan dakwah Islam di 

kota Cimahi. 

Bukti keseriusan, ketekunan dan kegigihan dakwahnya termanifestasi pada 

pondok pesantren
19

 yang beliau dirikan pada tahun 1947 sebagai media, pusat 

pengajaran dan penyebaran dakwah Islam, yaitu Pondok Pesantren Darussurur di 

Desa Utama, Cimahi, yang hingga kini telah mempunyai cabang sampai 40 lebih 

pesantren dan Majelis Ta‟lim.
20

 Dan langkah ini, mengawali peran penting beliau 

dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan dakwah keislaman bagi 

masyarakat kota Cimahi. 

K.H. Muhammad Yahya banyak mengisi ta‟lim dan ceramah-ceramah 

keagamaan, ke berbagai tempat seperti, Bandung Jakarta, Bogor, Karawang, 

Malang dan terkhusus Cimahi.
21

 Beliau juga merupakan tokoh tarekat, sebagai 

Mursyid Tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah, dan juga sempat memangku 

jabatan sebagai Ketua Hakim di Pengadilan Agama Bandung sejak tahun 1964 

                                                           
   

18
 Buya Anom, Biografi Syeikhina Abuya KH Muhammad Yahya bin KH Muhammad Azhari, 

hlm. 5. 

   
19

 Dalam bukunya Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup 

Kyai, Pesantren merupakan bagian serta elemen paling penting yang tidak terlepaskan dari peranan 

serta figur seorang Kyai dalam aktualisasi peranan status and role-nya di masyarakat, terkhusus 

dalam bidang dakwah keagamaan. 

   
20

 Buya Anom, Biografi Syeikhina Abuya…, hlm. 7-8.   

   
21

 M. Sulaeman Jazuli, Laki-laki, 47 tahun, Anak ke-15, Bandung: Pondok Pesantren Darussurur 

Pusat, 19 Mei 2018. 
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hingga tahun 1976.
22

 Pada tahun 1976, selepas beliau menyelesaikan amanahnya 

sebagai ketua hakim, beliau bermukim dan mengabdi untuk mendidik dan 

berdakwah kepada santri dan masyarakatnya. 

Dibalik kesibukannya sebagai tokoh agamawan dan tokoh pemerintahan, 

beliau masih tetap meluangkan waktunya untuk menulis, yang menjadi pondasi 

serta konstruk pemikiran, dan warisan intelektualitas keilmuan beliau sampai hari 

ini, dimana beliau banyak menulis dan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa 

Arab, yang digubah kedalam nadhom-nadhom Sunda, dari sekian buah pena 

beliau antara lain Nadhom Shoibul Iman, Nadhom Aqidatul Awam, Nadhom 

Lawang Setan, dan lainnya.
23

 

Karya dan ajarannya masih dapat dinikmati hingga hari ini oleh para 

pencari ilmu dan umat Islam pada umumnya, meski beliau telah meninggal pada 

tahun 2009, dan di makamkan di kediaman beliau di Utama, yang sekarang 

terkenal dengan nama, Maqom Qomar.
24

 

Aktivitas dakwah K.H. Muhammad Yahya meliputi beberapa aspek dan 

media, baik pendidikan, ceramah keislaman, tarekat, dan karya tulis, yang 

mendasari kontribusi beliau bagi umat Islam dan masyarakat kota Cimahi. Penulis 

meneliti K.H. Muhammad Yahya karena beliau turut berkontribusi dalam 

beberapa bidang, seperti dalam bidang pendidikan, melalui lembaga pendidikan 

yang beliau bangun, baik nonformal maupun formal yaitu Pondok Pedantren 

                                                           
   

22
 Pengadilan Agama Bandung, 2019, Daftar Ketua Pengadilan, diakses melalui http://www.pa-

bandung.go.id, pada tanggal 9 Mei 2018, pukul 14.12 WIB.  

   
23

 M. Sulaeman Jazuli, Laki-laki, 47 tahun, Anak ke-15, Bandung: Pondok Pesantren Darussurur 

Pusat, 19 Mei 2018.  

   
24

 Buya Anom, Biografi Syeikhina Abuya…, hlm. 33. 

http://www.pa-bandung.go.id/
http://www.pa-bandung.go.id/
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(1947) dan SD, SMP, SMK Plus Darussurur (2000). Dalam bidang sosial dan 

keagamaan, melalui ta‟lim-ta‟lim dan ceramah keagamaan yang turut membangun 

perubahan sosial masyarakat yang ada kearah kultur religiusitas yang lebih baik. 

Dan dalam bidang dakwah, beliau turut mewarnai dan berkontribusi besar bagi 

perkembangan dakwah keislaman di kota Cimahi yang ikut membangun 

masyarakat Cimahi menjadi masyarakat yang agamis.
25

 

Selain itu K.H. Muhammad Yahya juga merupakan seorang ulama yang 

mempuni dalam berbagai bidang dan ini menggambarkan keunikan dan 

kemapanan beliau, dimana selain sebagai seorang da’I atau pendakwah, beliau 

juga merupakan seorang Mursyid Thariqat Qodiriyah wa Naqsabandiyah, dan 

juga merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Bandung, hal ini menjadi 

nilai lebih beliau dalam proporsi dan peranannya sebagai seorang ulama, dimana 

beliau memahami metode dakwah dan keilmuan Islam, mendalami ilmu tasawuf, 

dan menguasai hukum-hukum Islam (tasyri wal ahkam). Selain itu, beliau juga 

banyak menulis syair-syair dalam sebuah nadhom Sunda, yang menjadi salah satu 

pendekatan dakwah beliau bagi masyarakat awam yang kurang memahami Bahasa 

Arab dan kitab-kitab kuning.  

Selain itu, latar belakang penulis meneliti studi tokoh seorang ulama lokal 

ini, selain berlandas pada kontribusi yang beliau berikan, juga didasari dan 

termotivasi dengan sabda Rasulullah, bahwa: 

“Barangsiapa membuat sejarah orang mukmin, sama saja ia telah menghidupkan 

kembali. Barangsiapa membacakan sejarahnya seolah-olah ia telah mengunjungi 

                                                           
   

25
 Nina Herliana Lubis, Sejarah Kota Cimahi, (Pemerintah Kota Cimahi, 2015), hlm. 220. 
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(ziarah). Barangsiapa yang mengunjunginya, maka Allah akan memberikan 

surga.” (Kitab Bughyah al-Mustasyidin, hlm. 97) 

Sehingga hal ini menurut penulis dipandang penting untuk dijadikan 

sebuah bahan penelitian akademis dalam bidang sejarah, bagi generasi umat Islam 

mendatang. Meski, sebetulnya menurut Dr. Ajid Thohir dalam tulisannya 

Historiografi Islam (2012) menjelaskan bahwa, ketokohan (studi tokoh) di dunia 

Islam sangat diapresiasi oleh mereka-mereka yang berada di bawahnya, baik itu 

sebagai pengikutnya, muridnya, atau sebatas sebagai pengagumnya, yang 

kemudian di aktualisasikan dalam sebuah narasi sejarah ketokohan tersebut dalam 

bentuk manaqib (Hagiografi),
26

 yang merupakan historiografi Islam paling awal 

atas dasar referensi al-Qur‟an yang banyak menjelaskan kisah-kisah seorang tokoh 

(sejarah tokoh) yang diiringi pada tahap sejanjutnya oleh model-model 

Historiografi ketokohan, seperti Kitab Sirah, Kitab Thabaqat, Kitab Tarjamah dan 

Kitab Manaqib.
27

 Namun, terlepas dari itu, penulisan sejarah tokoh atau studi 

tokoh tetap penting sebagai apresiasi atas begitu besarnya peran dan kontribusi 

seorang tokoh tersebut bagi perkembangan Islam dan masyarakat sekitarnya. 

Tanpa mengurangi objektifitas penelitian ini, dan agar pembahasan 

mengenai studi tokoh dan aktivitas dakwah K.H. Muhammad Yahya ini tidak 

meluas dan fokusnya terarah, maka peneliti mengambil batasan waktu dari tahun 

1976, atas dasar pertimbangan ditahun tersebut aktivitas dakwah beliau secara 

masif dimulai, pasca menyeselesaikan amanahnya sebagai hakim, yang 

memberikan kesempatan yang lebih besar untuk beliau mengabdi dan berdakwah 
                                                           
   

26
 Ajid Thohir, HISTORIOGRAFI ISLAM: Bio-biografi dan Perkembangan Mazhab Fikih dan 

Tasawuf, (UIN Medan: Jurnal Miqat, 2012), hlm. 435. 

   
27

 Ajid Thohir, Sirah Nabawiyah, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 40 dan 50. 
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pada masyarakat, dimana pada tahun 1976 beliau mendirikan cabang pondok 

pesantren baru di Desa Panyaweyan setelah sebelumnya di Desa Utama, Cimahi, 

yang menandakan meluasnya aktivitas dakwah beliau. Namun tidak dipungkiri 

untuk memotret aktivitas dakwah dan peranan K.H. Muhammad Yahya secara 

menyeluruh dan komprehensif maka perlu pula memotret aktivitas dakwah K.H. 

Muhammad Yahya dari mulai beliau mendirikan Pesantren Darussurur pertama 

(tahun 1947) sebagai basis dakwah beliau, hingga tahun 2009 sebagai batas kurun 

waktu di tahun tersebut aktivitas dakwah K.H. Muhammad Yahya telah selesai 

dengan ditandai meninggalnya beliau ditahun tersebut.  

Sehingga atas besarnya peran dan kontribusi beliau dalam bidang 

pendidikan, sosial, keagamaan, dan dakwah keislaman di kota Cimahi seperti 

yang telah dituturkan sebelumnya, dan juga mempertimbangkan atas belum 

adanya penelitian mengenai aktivitas dakwah mengenai beliau, maka penulis 

tertarik untuk menjadikan beliau sebagai objek dalam penelitian penulis. Dan 

berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti 

lebih mendalam mengenai beliau melalui penelitian ilmiah berupa Penelitian 

Skripsi, dengan mengambil judul “AKTIVITAS DAKWAH K.H. MUHAMMAD 

YAHYA DI CIMAHI TAHUN 1976-2009.”   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukaan diatas, 

maka penulis juga mengemukakan beberapa rumusan masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana Biografi K.H. Muhammad Yahya? 
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2. Bagaimana Aktivitas Dakwah K.H. Muhammad Yahya di Cimahi? 

C. Tujuan Penelitian 

Terhadap rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin di ketahui dan 

dicapai oleh penulis adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Biografi K.H. Muhammad Yahya? 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Aktivitas Dakwah K.H. Muhammad 

Yahya di Cimahi? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian sejarah tidak berangkat dari interpretasi dan asumsi-asumsi 

tidak berdasar seorang sejarawan, melainkan berangkat dari topik-topik masalah 

yang sebelumnya terlebih dahulu di kaji oleh seorang sejarawan atau penulis 

lainnya melalui bacaan-bacaannya sebagai bahan acuan dan patokan serta tolok 

ukur dalam mengambil topik dan bahan penelitian. Mengingat buku-buku hasil 

kajian sebelumnya merupakan sumber sekunder yang mungkin di perlukan untuk 

dipakai sebagai referensi, seorang penulis juga perlu melakukan tinjauan pustaka 

guna mendapatkan sumber-sumber primer yang dapat menunjang proses 

penelitian yang orisinalitasnya terjamin serta menyajikan hasil penelitian yang 

objektif. 

Rencana penelitian tentang “Aktivitas Dakwah K.H. Muhammad Yahya di 

Cimahi Tahun 1976-2009,” ini tidak semata-mata dibuat begitu saja tanpa melihat 

karya-karya tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan pemberi ide baru. Penulis 

telah melakukan observasi guna mencari sumber-sumber apa saja yang terkait 
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dengan topik dan judul yang penulis teliti. Hasil dari observasi tersebut penulis 

menemukan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu (skripsi) dan buku. 

Pertama, buku karangan Abuya Anom KH. Muhammad Sulaiman Jazuli, 

Biografi Syeikhina Abuya KH Muhammad Yahya bin KH Muhammad Azhari. 

Buku ini membahas hal yang berkaitan dengan topik dan judul yang penulis teliti 

sehingga dapat penulis jadikan sebagai sumber rujukan utama dalam proses 

penelitian. Dalam isi buku tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai riwayat 

hidup K.H. Muhammad Yahya dari mulai beliau lahir, menimba ilmu, berdakwah 

dan mendirikan pesantren hingga beliau meninggal. Objek yang menjadi bahan 

penelitian dari buku ini memang sama dengan penulis yaitu K.H. Muhammad 

Yahya, namun, dalam subjek kajian penelitian yang penulis ambil cukup berbeda 

dari yang telah dibahas, dimana penulis lebih menekankan pada aktivitas dakwah 

K.H. Muhammad Yahya sendiri, tidak hanya Biografinya saja. Sehingga, dapat 

dimungkinkan setelah selesai, penelitian ini menjadi pelengkap dari buku yang 

sudah ada. 

Kedua, penelitian skripsi karya Nikmah Amini, Aktivitas KH. Ahmad 

Faqih Tahun 1957-2000 M di Cianjur. Dalam skripsi yang telah dikaji dan diteliti 

oleh Nimah Amini ini, didalamnya membahas mengenai Aktivitas Dakwah dan 

Keagamaan KH. Ahmad Faqih di Cianjur melalui Pesantren Miftahulhuda Al-

Musri‟ yang didirikannya. Dalam skripsi ini, penulis banyak merujuk struktur 

penelitian Nimah mengenai Aktivitas K.H. Ahmad Faqih dan menjadi contoh 

serta gambaran penelitian serta penulisan skripsi yang penulis tempuh. Diluar dari 

itu, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penelitaian yang penulis ambil 
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dengan Nimah, dimana letak perbedaannya terdapat pada objek kajiannya, dimana 

tokoh yang Nimah teliti dengan yang penulis teliti tentu berbeda, sedang dari 

subjek penelitian yaitu mengenai “Aktivitas Dakwah” menjadi acuan dasar 

struktur penelitian penulis dalam meneliti Aktivitas Dakwah K.H. Muhammad 

Yahya di Cimahi. 

Ketiga, penelitian skripsi karya Fahmi Pauzi Darmawan, Peran K.H. 

Dadun Abdul Qohhar dalam Dakwah dan Pendidikan Islam di Cibadak Sukabumi 

Tahun 1972-2006. Dalam skripsi yang telah dikaji dan diteliti oleh Fahmi Pauzi 

ini, didalamnya membahas mengenai Dakwah dan Pendidikan Islam K.H. Dadun 

di Sukabumi. Keempat, penelitian skripsi karya Ari Anjar Rahman, Biografi 

Sejarah dan Pemikiran K.H. Muhammad Kurdi (Mama Cibabat-Cimahi) 1839-

1954. Dalam dua skripsi diatas, penulis mengambil contoh Dakwah K.H. Dadun 

yang Fahmi jelaskan, sehingga memberi gambaran kepada penulis hal apa saja 

yang perlu dibahas dalam kajian Dakwah pada studi tokoh. Serta pada skripsi Ari 

Anjari penulis mengambil contoh mengenai bagaimana penulisan biografi sejarah 

tokoh, dimana yang Ari ambil mengenai tokoh K.H. Muhammad Kurdi. Dalam 

kajian penelitian yang penulis ambil, cukup terlihat perbedaanya, baik dalam segi 

subjek maupun objek kajian antara Fahmi dan Ari ini dengan penulis sendiri.  

Dalam tulisan-tulisan sebelumnya terkhusus tulisan Abuya Anom 

mengenai Biografi K.H. Muhammad Yahya tersebut, sebetulnya sudah secara 

lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai biografi dan perjalanan hidupnya, 

namun, belum dijelaskan begitu mendalam mengenai perjalanan dakwah dan 

aktivitas dakwah K.H. Muhammad Yahya. Sehingga, penelitian ini insyaallah 
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akan menyempurnakan tulisan-tulisan sebelumnya. Agar menghasilkan sejarah 

tokoh dan studi tokoh terkhusus sejarah dakwah Islam K.H. Muhammad Yahya 

yang lebih lengkap dan komprehensif. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Sejarah merupakan peristiwa penting yang terjadi dimasa lalu yang 

dilakukan oleh manusia sebagai objek kajiannya. Dalam rangka merekonstruksi 

sejarah atau peristiwa masa lalu, seorang sejarawan tidak begitu saja melakukan 

penelitian tanpa dipandu oleh beberapa prosedur penelitian yang telah mutlak 

diberlakukan, agar menghasilkan penelitian sejarah yang ilmiah, kredibel dan 

otentisitas serta orisinalitasnya terjamin. 

Adapun tahap-tahap metode sejarah atau langkah-langkah dalam penelitian 

sejarah diantaranya yaitu, terdiri dari tahap heuristik, tahap kritik, tahap 

interpretasi dan tahap historiografi. 

a. Heuristik 

Dalam prosedur pengumpulan sumber penelitian atau Heuristik,
28

 penulis 

telah melakukan berbagai tahap pencarian sumber. Dari mulai penjajakan hingga 

penelusuran sumber. Penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah penelitian 

kontemporer yang tidak jauh kebelakang, dan topik penelitian yang penulis pilih 

adalah studi tokoh atau sejarah tokoh, sehingga dalam penelitian ini sumber yang 

                                                           
   

28
 Menurut Notosusanto (1971: 18), heuristik atau heuristis berasal dari bahasa Yunani 

heuristikein, yang memiliki arti yang sama dengan to find dalam bahasa Inggris yang memiliki arti 

menemukan. Pada tahapan ini dilakukan langkah atau kegiatan penjajakan, pencarian, dan 

pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, berupa 

temuan benda maupun sumber tulisan dan lisan. Lihat Sulasman, Metode Penelitian Sejarah, 

(Pustaka Setia, Bandung, 2014), hlm. 93. 
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akan penulis telusuri adalah berupa sumber tertulis (berdasarkan hasil karya-karya 

tokoh yang penulis teliti, dan sumber-sumber tertulis lain yang menunjang), 

sumber lisan (berdasarkan wawancara kepada kerabat, murid, dan orang-orang 

yang mengenal dekat baik langsung maupun tidak langsung tokoh yang penulis 

teliti), sumber benda (berdasarkan bangunan-bangunan maupun benda-benda 

peninggalan tokoh yang penulis teliti sebagai bukti eksistensi dan keberadaannya). 

Dalam mengeksplorasi sumber-sumber yang tersedia, penulis 

mengunjungi tempat-tempat yang memungkinkan keberadaan sumber, seperti 

Perpustakaan, Pesantren, dan tempat-tempat lainnya, sehingga dapat dirumuskan 

dalam pengumpulan sumber penelitian praktek lapangan ini, penulis memakai 

beberapa teknik, sebagai berikut: 

a) Studi kepustakaan di beberapa perpustakaan, terkhusus perpustakaan UIN 

Bandung dan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Umum Batu 

Api, Perpustakaan Umum Kota Cimahi, dll. 

b) Observasi dan kerja lapangan secara langsung ke tempat-tempat yang 

memungkinkan ketersediaan sumber, terkhusus Pondok Pesantren 

Darussurur tempat tokoh yang penulis teliti menegakkan pondasi awalnya 

dalam berdakwah. 

c) Menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

tokoh yang penulis teliti, untuk mengeksplorasi keberadaan sumber, 

seperti mengikuti Haol atau peringatan kematian Abuya Elon (sebagai 

guru dari tokoh yang penulis teliti) pada Minggu, 6 Mei 2018, hari 

lahirnya pondok pesantren Darussurur yang ke 70, dan Haol Abuya Sepuh 
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K.H. Muhammad Yahya (sebagai tokoh yang penulis teliti) pada Sabtu 

dan Minggu, 12-13 Mei 2018. 

d) Mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tokoh 

yang penulis teliti. 

Dalam pengumpulan sumber data penelitian, dalam prosedurnya dibagi 

kedalam dua kategori, yaitu sumber primer
29

 dan sumber sekunder
30

: 

a.1. Sumber Primer 

Sumber primer yang penulis temu dan dapatkan diantaranya adalah; 

1. Sumber Tertulis 

1) Muhammad Abd al-Qadir bin K.H. Abdullah Qasim Shaleh, Kitab 

Mazmu fi al-Nadhomati al-Arobiyah Darussurur, (Bandung: Ma‟had 

Darussurur). Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada 27 April 

2018, pinjam. Kitab ini berisi mengenai kumpulan-kumpulan nadhom 

K.H. Muhammad Yahya yang di bukukan oleh Muhammad Abdul 

Qadir yang merupakan keturunan K.H. Muhammad Yahya pada 

sekitar tahun 2007 atas seijin K.H. Muhammad Yahya dan menjadi 

pegangan Pondok Pesantren Darussurur. 

                                                           
   

29
 Dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah, karangan Sulasman (2014: 96), dijelaskan bahwa 

sumber Primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa bersejarah dengan mata 

kepala sendiri atau pancaindra lain atau alat mekanis yang hadir pada peristiwa itu (saksi 

pandangan mata, misalnya kamera, mesin ketik, alat tulis, kertas). Kriteria dominan dari sumber 

primer adalah harus sezaman dengan peristiwa yang dikisahkan. 

   
30

 Dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah, karangan Sulasman (2014: 96), dijelaskan bahwa 

sumber sekunder adalah kesaksian dari orang yang bukan merupakan saksi pandang mata, atau 

seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Misalnya, hasil liputan Koran dapat 

menjadi sumber sekunder, karena Koran tidak hadir langsung pada peristiwa. Peliputannya 

(wartawan) yang hadir pada peristiwa itu terjadi. 
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2) Abuya Anom KH. Muhammad Sulaiman Jazuli, Buku Biografi 

Syeikhina Abuya KH Muhammad Yahya Bin KH Muhammad Azhari, 

(Bandung: Pondok Pesantren Darussurur). Sumber tersebut didapatkan 

oleh penulis pada 27 April 2018 yang penulis pinjam dari seorang 

teman, dan kemudian pada 22 Februari 2019 penulis mendapatkan 

sumber yang sama diberikan oleh Kuncen Maqam K.H. Muhammad 

Yahya pada saat penelitian lapangan. Didalamnya berisi mengenai 

Biografi dan perjalanan hidup K.H. Muhammad Yahya. 

2. Sumber Lisan (Wawancara/Audio Rekaman) 

1) K.H. Muhammad Sulaiman Jazuli Yahya (± 40 tahun) 

Anak ke-15 dan Pimpinan Pondok Pesantren Darussurur Pusat. 

Wawancara. Bandung, 19 Mei 2018. 

2) Muhammad Samsudin (± 63 tahun) 

Kuncen Maqam Qomar. Wawancara. Cimahi, 22 Februari 2019. 

3) K.H. Jalaluddin Suyuthi (± 65 tahun) 

Menantu dan Pengurus SD, SMP, SMK Plus Darussurur. Wawancara. 

Cimahi, 23 Juni 2019. 

4) Rekaman Suara, Ust. Zaeni pada acara haol K.H. Muhammad Yahya 

yang ke IX, Manaqib Abuya K.H. Muhammad Yahya, Tanggal 13 Mei 

2018. 
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3. Sumber Benda 

1) Makam Abuya Sepuh K.H. Muhammad Yahya, tempat sumber di 

dapat pada 17 Maret 2018, di Maqam Qamar di Kp. Utama, Kota 

Cimahi, Jawa Barat. 

2) Bangunan Pondok Pesantren Darussurur Pusat di Jl. Nanjung, Lagadar, 

Margaasih, Bandung, Jawa Barat, Sumber di dapat pada 19 Maret 

2018. 

3) Bangunan SD, SMP dan SMK Plus Darussurur di Jl. Nanjung Kel. 

Utama Kota Cimahi , di dapat pada 20 Maret 2018. 

4. Sumber Visual 

1) Video Sekelumit Biografi Abuya KH. Muhammad Yahya r.a. oleh KH. 

Muhyiddin Abdulqodi al-Manafy (Darussurur), Tayangan 26 Mei 2017 

di media Youtube.com. Berisi mengenai biografi K.H. Muhammad 

Yahya yang dituturkan oleh K.H. Muhyiddin al-Manafy murid dari 

K.H. Muhammad Yahya. 

2) Video Buya Anom (KH. Sulaeman Jazuli) Haol Akbar Abuya KH. 

Muhammad Yahya yang ke IV, Tayangan 25 Desember 2015 di media 

Youtube.com. 

a.2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yang penulis temu dan dapatkan diantaranya adalah; 
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1. Sumber Tertulis 

Berikut adalah sumber tertulis sekunder, karena tidak berhubungan secara 

langsung dengan topik dan judul yang penulis teliti, namun digunakan sebagai 

penunjang dalam pengolahan sumber: 

a) Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan 

Hidup Kyai, (Jakarta: Anggota IKAPI, 1984). Sumber penulis 

dapatkan dari Perpustakaan UIN Bandung. 

b) Mahpuddin Noor, Potret Dunia Pesantren, (Bandung: Humaniora. 

2006). Sumber didapatkan oleh penulis pada 20 Desember 2018 yang 

penulis pinjam dari seorang teman. 

c) Ahmad Shiddiq, Tradisi Akademik Pesantren, (Sumenep: Tadris, 

2015). 

d) H. Ahdi Makmur, Ulama dan Pembangunan Sosial, (Yogyakarta: CV. 

Aswaja Pressindo, 2015). Sumber penulis dapatkan dari Perpustakaan 

UIN Bandung. 

e) Pradjarta, Memelihara Umat: Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 

1999). Sumber penulis dapatkan dari Perpustakaan Umum Batu Api. 

f) Ari Anjar, dkk., Biografi Sejarah dan Pemikiran K.H. Muhammad 

Kurdi Mama Cibabat Cimahi (1839-1954), (Bandung: Jurnal Historia 

Madani, 2018). Jurnal ini merupakan kelanjutan penelitian yang 

dilakukan oleh Ari Anjari, Moeflich Hasbullah, dan Widiati Isana, 

berdasarkan skripsi yang telah ditulis oleh Ari anjari dengan judul 

yang sama mengenai Biografi Sejarah dan Pemikiran K.H. 
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Muhammad Kurdi (Mama Cibabat-Cimahi) 1839-1945 pada tahun 

2018 di Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, UIN SGD Bandung. 

Penulis mendapatkan sumber tersebut dari Perpustakaan Fakultas 

Adab dan Humaniora, UIN Bandung. 

g) Nina Herliana Lubis, Sejarah Kota Cimahi, (Pemerintah Kota Cimahi, 

2015). Sumber penulis dapatkan dari Perpustakaan Umum Kota 

Cimahi.  

h) Majalah al-Kisah, Kisah Ulama Buya K.H. M. Yahya Bandung: Ulama 

Amilin Bukan Ulama “Ambilin”, (Jakarta: PT. Dian Rakyat Jakarta, 

Edisi 6 tahun 2013). 

2. Sumber Lisan (Wawancara/Audio Rekaman) 

a) Ustadz Irfan (± 30 tahun) 

Cucu K.H. Muhammad Yahya. Wawancara, Cimahi, 23 Februari 2019. 

b) Rizal Muhammad (± 22 tahun) 

Santri dari Buya Sepuh di Pondok Pesantren 27. Wawancara. Cimahi, 

22 Januari 2019. 

c) Bapak Effendi (± 58 tahun) 

Masyarakat sekaligus jamaah dari Buya Sepuh. Wawancara. Cimahi, 

22 Januari 2019. 

d) Ibu Siti (± 51 tahun) 

Masyarakat sekaligus jamaah dari Buya Sepuh. Wawancara. Cimahi, 

22 Januari 2019. 
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e) Rekaman Haol Buya Yahya yang ke IX, Pengangkatan Abuya Abuya 

K.H. Muhammad Yahya sebagai Mursyid Tariqah Qadiriyah wa 

Naqsabandiyah  oleh K.H. Thahir, Rekaman Tanggal 13 Mei 2018. 

Sumber penulis dapatkan langsung dilapangan, penulis rekam pada 

saat acara Haol Akbar K.H. Muhammad Yahya pada 13 Mei 2018 di 

Pondok Pesantren Darussurur Pusat. 

3. Sumber Internet/Media Online 

1) Pengadilan Agama Bandung, 2017, Daftar Ketua Pengadilan, diakses 

melalui http://www.pa-bandung.go.id/. 

2) Alfatih Muhammad, 2013, Sejarah Singkat YPP Darussurur, diakses 

melalui https://smkdarussurur.wordpress.com/. 

3) Smpplus Darussurur, 2017, Muqodimah, Wordpress.com, diakses 

melalui https://smpplusdarussurur.wordpress.com/, pada tanggal 25 

Mei 2018, Pukul 09.51 WIB. 

4) Kota Cimahi, Sejarah, diakses melalui www.cimahikota.go.id/, pada16 

Mei 2019, Pukul 13.37 WIB. 

b. Kritik 

Setelah melakukan tahap pengumpulan sumber, dalam proses atau 

langkah-langkah penelitian sejarah, tahap selanjutnya adalah tahap kritik
31

 

sumber, sebagai langkah untuk memeriksa keotentikan sumber dalam kritik 

ekstern, dan kekredibelan sumber dalam kritik intern. Berikut adalah prosedur 

                                                           
   

31
 Dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah, karangan Sulasman (2014: 96), dijelaskan bahwa 

kritik merupakan tahap penyeleksian sumber dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni 

sumber yang factual dan orisinalitasnya terjamin. 

http://www.pa-bandung.go.id/
https://smkdarussurur.wordpress.com/
https://smpplusdarussurur.wordpress.com/
http://www.cimahikota.go.id/
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yang dilakukan dalam tahap kritik sumber, yang tentunya terbagi kedalam dua 

tahap, yaitu tahap kritik ekstern dan kritik intern. 

b.1. Kritik Ekstern 

Kritik Ekstern merupakan salah satu tahapan yang dilakukan dalam 

prosedur kritik sumber, tahap ini diperlukan untuk mendapatkan hasil sumber 

yang otentisitasnya terjamin, sehingga layak di jadikan sebagai sumber rujukan 

dalam sebuah penelitian. Beberapa prosedur yang perlu diperhatikan dalam kritik 

ekstern adalah: Apakah sumber yang didapat dikehendaki atau tidak? Apakah 

sumber yang didapat asli atau turunan? Apakah sumber yang didapat utuh atau 

sudah ada perubahan?, itulah beberapa prosedur yang perlu diperhatikan dalam 

proses kritik ekstern dalam tahapan kritik sumber.  

1. Sumber Tertulis 

1) Muhammad Abd al-Qadir bin K.H. Abdullah Qasim Shaleh, Kitab 

Mazmu fi al-Nadhomati al-Arobiyah Darussurur, (Bandung: Ma‟had 

Darussurur). 

Kitab ini merupakan kumpulan karya-karya nadhom K.H. 

Muhammad Yahya yang dibukukan dan disusun oleh Muhammad 

Abdulqadir bin K.H. Abdullah Qosim Sholeh yang merupakan 

keturunan dari K.H. Muhammad Yahya. Jika secara prosedur, kita 

dapat melakukan kritik ekstern dengan beberapa tahap hingga dapat 

menyimpulkan bahwa kitab ini merupakan otentik dan layak dijadikan 

rujukan. 
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Sumber kitab tersebut dikehendaki dan layak, pada tahap ini 

kita bisa mengambil kesimpulan lewat beberapa dasar, yaitu tanggal, 

tempat dan siapa pembuatannya. Di dalam kitab ini tidak disebutkan 

tanggal penerbitannya, namun kitab ini diterbitkan di Ma‟had 

Darussurur yaitu Pondok Pesantren yang K.H. Muhammad Yahya 

bangun, dimana pada bagian muka kitab ini tercantum tempat terbitnya 

yaitu di Lagadar, Bandung, yang ditulis oleh Muhammad Abdulqadir 

bin K.H. Abdullah Qosim Sholeh. Bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa Arab-Sunda (Pegon) yang memang sesuai dengan karakter asli 

penulisan nadhom sunda K.H. Muhammad Yahya. 

Kitab ini termasuk kedalam sumber turunan karena sumber 

karena dibukukan setelah K.H. Muhammad Yahya wafat, sumber 

nadhom-nadhom aslinya berupa lembaran-lembaran yang berada di 

Pondok Pesantren Darussurur Pusat. Namun, kitab tersebut masih utuh 

serupa dengan lembaran nadhom yang ditulis oleh K.H. Muhammad 

Yahya, tanpa mengurangi esensi dan keotentikannya serta telah 

disepakati oleh pengurus dan pimpinan pondok.  

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka penulis memutuskan 

bahwa kitab ini memanglah otentik dan layak untuk dijadikan bahan 

rujukan. Sebab, penulisnya merupakan keturunan K.H. Muhammad 

Yahya, dibuat di Lagadar, Bandung yang merupakan tempat kediaman 

K.H. Muhammad Yahya sebelum meninggal, dan penulisan bahasanya 
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yaitu Arab-Sunda (Pegon) yang menjadi ciri khas karya-karya nadhom 

Kyai atau Ulama Sunda, dalam hal ini K.H. Muhammad Yahya. 

2) Abuya Anom KH. Muhammad Sulaiman Jazuli, Buku Biografi 

Syeikhina Abuya KH Muhammad Yahya Bin KH Muhammad Azhari, 

(Bandung: Pondok Pesantren Darussurur). 

Buku ini merupakan buku rujukan bagi biografi K.H. 

Muhammad Yahya, yang banyak dirujuk bagi yang ingin mengenal 

beliau, bahkan setiap haol buku inilah yang menjadi acuannya dalam 

setiap manaqib. Secara prosedural sepeti yang telah diungkapkan 

diatas, kita dapat mendapatkan keputusan apakah sumber ini layak atau 

tidak untuk dijadikan sumber adalah melalui kapan dan dimana sumber 

ini ditulis. Pada buku ini tidak dicantumkan kapan waktu ditulisnya, 

namun tempat di terbitkannya buku ini adalah di Pondok Pesantren 

Darussurur. Sumber ini merupakan sumber asli dan masih utuh, ditulis 

oleh K.H. Muhammad Sulaiman Jazuli yang merupakan anak dari KH. 

Muhamad Yahya dan juga merupakan Pimpinan Pondok Pesantren 

Darussurur Pusat setelah K.H. Muhammad Yahya wafat. 

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis memutuskan bahwa 

buku buku biografi ini merupakan sumber yang otentik dan layak 

untuk dijadikan bahan rujukan. Sebab, Penulisnya, K.H. Muhammad 

Sulaiman Jazuli merupakan putra dari K.H. Muhammad Yahya yang 

memiliki hubungan kedekatan yang sangat dekat, sehingga posisinya 
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adalah sebagai saksi. Apa yang beliau ungkapkan dalam tulisannya, 

merupakan apa yang beliau lihat dan saksikan. 

2. Sumber Lisan (Wawancara atau Audio Rekaman) 

Untuk sumber lisan, peneliti melakukan kritik ekstern melalui rekaman 

kegiatan wawancara dengan: 

1) K.H. Muhammad Sulaiman Jazuli Yahya (± 40 tahun), anak dan 

Pimpinan Pondok Pesantren Darussurur Pusat. Wawancara. Bandung, 

19 Mei 2018. Penulis memasukan hasil wawancara ini kedalam sumber 

primer karena yang penulis wawancara ini merupakan anak ke-15 dari 

K.H. Muhamma Yahya, yang memiliki hubungan dekat dan 

menggantikan kepemimpinan beliau setelah beliau meninggal. 

2) Muhammad Samsudin (± 63 tahun), Kuncen Maqam Qomar. 

Wawancara. Cimahi, 22 Februari 2019. Penulis memasukan hasil 

wawancara ini kedalam sumber primer karena yang penulis wawancara 

merupakan penjaga makam keluarga K.H. Muhammad Yahya yang sangat 

mengenal K.H. Muhammad Yahya, sehingga dapat dikatakan beliau 

merupakan saki bagi perjalanan hidup K.H. Muhammad Yahya bahkan 

hingga beliau wafat dan dimakamkan di Maqom Qomar yang dijaga oleh 

tokoh yang penulis wawancarai. 

3) K.H. Jalaluddin Suyuthi (± 65 tahun), Menantu dan Pengurus SD, SMP, 

SMK Plus Darussurur. Wawancara. Cimahi, 23 Juni 2019. Penulis 

memasukan hasil wawancara ini kedalam sumber primer karena yang penulis 

wawancara merupakan menantu dari K.H. Muhammad Yahya karenanya 
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beliau pasti mengenal dekat dengan K.H. Muhammad Yahya yang juga 

beliau menjadi salah satu saksi bagi perjalanan dakwah K.H. Muhammad 

Yahya. 

4) Rekaman Suara Ust. Zaeni pada acara haol Abuya Sepuh yang ke IX, 

Manaqib Abuya K.H. Muhammad Yahya, Tanggal 13 Mei 2018. 

Penulis memasukan rekaman suara ini kedalam sumber primer karena 

yang menjelaskan Manaqib Abuya Sepuh (tokoh yang penulis teliti) 

adalah anak beliau yaitu Ust. Zaeni, sehingga secara langsung posisi 

beliau adalah sebagai saksi utama dalam menyertai kehidupan Buya 

Sepuh. 

5) Rekaman Haol Buya Yahya yang ke IX, Pengangkatan Abuya Abuya 

K.H. Muhammad Yahya sebagai Mursyid Tariqah Qadiriyah wa 

Naqsabandiyah  oleh K.H. Thahir, Rekaman Tanggal 13 Mei 2018. 

Saya memasukkan rekaman ini kedalam sumber sekunder, karena 

pembicara K.H. Thahir, beliau bukan sebagai saksi langsung, karena 

beliau mengetahui proses pengangkatan Abuya Sepuh sebagai Mursyid 

Tariqah TQN., itu dari guru beliau. 

3. Sumber Visual 

1) Video Sekelumit Biografi Abuya KH. Muhammad Yahya r.a. oleh KH. 

Muhyiddin Abdulqodi al-Manafy (Darussurur), Tayangan 26 Mei 

2017. Penulis memasukan video ini kedalam kategori sumber primer 

karena yang menjelaskan Biografi Abuya Sepuh (tokoh yang penulis 

teliti), KH. Muhyiddin Abdulqodir al-Manafy, adalah murid beliau, 
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sehingga apa yang beliau jelaskan adalah yang beliau saksikan dan 

dengarkan. 

2) Video Buya Anom (KH. Sulaeman Jazuli) Haol Akbar Abuya KH. 

Muhammad Yahya yang ke IV, Tayangan 25 Desember 2015. Penulis 

memasukan video ini kedalam kategori sumber primer karena yang 

berbicara menceritakan tokoh yang penulis teliti adalah Abuya Anom 

KH. Muhammad Sulaiman Jazuli, putera dari tokoh yang penulis teliti. 

4. Sumber Benda 

Kritik yang dilakukan pada sumber primer berupa benda didapatkan dalam 

bentuk makam dan bangunan yang penulis dokumentasikan sendiri ketika 

melakukan penelitian di lapangan. 

1) Makam Abuya Sepuh K.H. Muhammad Yahya, tempat sumber di 

dapat pada 17 Maret 2018, di Maqam Qamar di Kp. Utama, Kota 

Cimahi, Jawa Barat. 

2) Bangunan Pondok Pesantren Darussurur Pusat di Jl. Nanjung, Lagadar, 

Margaasih, Bandung, Jawa Barat, Sumber di dapat pada 19 Maret 

2018. 

3) Bangunan SD, SMP dan SMK Plus Darussurur di Jl. Nanjung Kel. 

Utama Kota Cimahi , di dapat pada 20 Maret 2018. 

b.2. Kritik Intern 

Selanjutnya dalam prosedur kritik sumber, tahap selanjutnya yang 

dilakukan setelah melakukan kritik ekstern adalah melakukan kritik intern, yang 
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dilakukan untuk menemukan sumber yang kredibel, yang terpercaya sehingga 

dapat di jadikan sumber rujukan dan sebagai fakta sejarah sebagai hasil akhirnya. 

1. Sumber Tertulis 

1) Kitab kumpulan karya-karya Abuya Sepuh K.H. Muhammad Yahya 

yang dibukukan dan disusun oleh Muhammad Abdulqadir bin K.H. 

Abdullah Qosim Sholeh ini adalah karya nadhom Abuya Sepuh. 

Jika secara prosedur, kita dapat melakukan kritik intern dengan 

beberapa tahap hingga dapat menyimpulkan bahwa buku atau kitab ini 

merupakan sumber yang isinya atau informasi didalamnya kredibel 

dan jujur. Secara procedural kita dapat melakukan penilaian intrinsik 

terhadap sumber, menyoroti pengarang sumber (apakah dia jujur, 

benar atau tidak dalam penjelasan tulisannya), serta melakukan 

komparasi dan korborasi dengan sumber lain. 

Maka, jika dilihat secara intrinsik, isi dari buku atau kitab ini 

merupakan kumpulan karya-karya berupa Nadhom Abuya Sepuh, dan 

penyusun yang menyusunnyapun merupakan keturunan beliau, 

sehingga sudah pasti beliau jujur dalam menyusunnya. Dan, setelah di 

bandingkan dan disesuaikan dengan sumber lain yaitu Buku Biografi 

Syeikhina Abuya KH Muhammad Yahya Bin KH Muhammad Azhari, 

yang ditulis oleh Abuya Anom KH. Muhammad Jazuli Yahya, ternyata 

memanglah karya-karya yang termuat dalam buku atau kitab susunan 

Muhammad Abdulqadir bin K.H. Abdullah Qosim Sholeh ini, 

sebagian ada juga atau tercantum pula dalam buku biografi karangan 
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Abuya Anom, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber buku atau kitab 

ini kredibel dan jujur. 

2) Abuya Anom KH. Muhammad Jazuli Yahya, Biografi Syeikhina 

Abuya KH Muhammad Yahya Bin KH Muhammad Azhari. 

Langsung saja pada prosedur tahapannya seperti diatas, bahwa 

penulis memutuskan bahwa buku Biografi ini merupakan sumber yang 

kredible dan judur, sebab dari segi isi menjelaskan secara menyeluruh 

biografi Abuya Sepuh, dan setelah dibandingkan dan di samakan isi 

informasinya dengan sumber lain yaitu Buku atau kitab kumpulan 

karya-karya Abuya Sepuh K.H. Muhammad Yahya yang dibukukan 

dan disusun oleh Muhammad Abdulqadir bin K.H. Abdullah Qosim 

Sholeh, dan Muhammad Tsabiq, 2016, K.H. Muhammad Yahya, 

diakses melalui http://tsabiq14.blogspot.co.id/, ternyata sama. Baik 

dari segi informasi biografi, penulisan karya, dan proses dakwah 

beliau. 

2. Sumber Lisan (Wawancara atau Audio Rekaman) 

1) Wawancara, Muhammad Sulaiman Jazuli Yahya (Abuya Anom), ± 47, 

anak ke-15 dari Abuya Sepuh K.H. Muhammad Yahya. Penulis 

memasukan hasil wawancara ini kedalam sumber primer karena dari 

segi intrinsik beliau merupakan saksi, beliau merupakan kerabat 

bahkan anak dari Abuya Sepuh yang mengenal Abuya sepuh secara 

langsung dan memiliki kedekatan yang cukup signifikan. Sehingga, 

apa yang beliau jelaskan dan jawab dalam sesi wawancara dapat dinilai 

http://tsabiq14.blogspot.co.id/
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sebagai jawaban dan penjelasan yang jujur dan kredibel, terlebih beliau 

juga merupakan seorang alim ulama.  

2) Rekaman Suara Ust. Zaeni pada acara haol Abuya Sepuh yang ke IX, 

Manaqib Abuya K.H. Muhammad Yahya, Tanggal 13 Mei 2018. 

Penulis memasukan rekaman suara ini kedalam sumber primer karena 

dari segi intrinsik beliau merupakan sebagai saksi, bahkan terlibat di 

beberapa kesempatan, karena beliau putera dari Abuya Sepu, dan dari 

segi kesaksian yang beliau jelaskan mengenai ayahnya pasti jujur dan 

benar apa adanya. Dan setelah di bandingkan dengan sumber lain dan 

disamakan pun beberapahal yang termuat sama. Sehingga sumber ini 

dapat dipandang kredibel dan jujur. 

3) Rekaman Haol Buya Yahya yang ke IX, Pengangkatan Abuya Abuya 

K.H. Muhammad Yahya sebagai Mursyid Tariqah Qadiriyah wa 

Naqsabandiyah  oleh K.H. Thahir, Rekaman Tanggal 13 Mei 2018. 

Penulis memasukkan rekaman ini kedalam sumber sekunder, kareana 

dari segi intrinsik beliau beliau bukan saksi dan orang yang terlibat 

secara langsung, karena beliau mendapatkan informasi ini dari 

oranglain. Dari segi kesaksian memanglah apa yang beliau sampaikan 

adalah benar dan jujur karena beliau mengenal dekat dengan tokoh 

yang penulis teliti. Dan setelah dibandingkan dan disamakan dengan 

sumber lain ada beberapa hal yang sama dan benar.  
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3. Sumber Visual 

1) Video Sekelumit Biografi Abuya KH. Muhammad Yahya r.a. oleh KH. 

Muhyiddin Abdulqodi al-Manafy (Darussurur), Tayangan 26 Mei 

2017. Penulis memasukan video ini kedalam kategori sumber primer 

karena yang menjelaskan Biografi Abuya Sepuh (tokoh yang penulis 

teliti), KH. Muhyiddin Abdulqodir al-Manafy, adalah murid beliau, 

sehingga apa yang beliau jelaskan adalah yang beliau saksikan dan 

dengarkan. 

2) Video Buya Anom (KH. Sulaeman Jazuli) Haol Akbar Abuya KH. 

Muhammad Yahya yang ke IV, Tayangan 25 Desember 2015. Penulis 

memasukan video ini kedalam kategori sumber primer karena yang 

berbicara menceritakan tokoh yang penulis teliti adalah Abuya Anom 

KH. Muhammad Sulaiman Jazuli, putera dari tokoh yang penulis teliti. 

4. Sumber Benda 

Kritik yang dilakukan pada sumber primer berupa benda didapatkan dalam 

bentuk makam dan bangunan yang penulis dokumentasikan sendiri ketika 

melakukan penelitian di lapangan. 

1) Makam Abuya Sepuh K.H. Muhammad Yahya, tempat sumber di 

dapat pada 17 Maret 2018, di Maqam Qamar di Kp. Utama, Kota 

Cimahi, Jawa Barat. 

2) Bangunan Pondok Pesantren Darussurur Pusat di Jl. Nanjung, Lagadar, 

Margaasih, Bandung, Jawa Barat, Sumber di dapat pada 19 Maret 

2018. 
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3) Bangunan SD, SMP dan SMK Plus Darussurur di Jl. Nanjung Kel. 

Utama Kota Cimahi , di dapat pada 20 Maret 2018. 

c. Interpretasi 

Setelah melakukan kritik untuk menyeleksi sumber agar di dapat sumber 

yang otentik dan kredibel untuk dijadikan data sejarah, maka tahap selanjutnya 

adalah tahap Interpretasi atau penafsiran data-data yang telah didapat. Dalam 

proses penafsiran sejarah atas judul yang penulis teliti, mengenai “Aktivitas 

Dakwah K.H. Muhammad Yahya di Cimahi Tahun 1976-2009 ini penulis 

menggunakan Penafsiran “Great Man Theory”
32

 sebagai dasar tafsiran penulis 

dalam memaparkan mengenai aktivitas dan peranan dakwah K.H. Muhammad 

Yahya di Cimahi dalam mengembangkan ajaran Islam, dimana sebagaimana 

dijelaskan dalam “Great Man Theory” bahwa tokoh-tokoh orang besar merupakan 

factor penyebab dan motor penggerak utama dalam perkembangan sejarah. Selain 

teori orang besar, penulis juga memadukan data yang ada dengan mengikuti 

konstruk “Satatus and Role Theory”,
33

 dimana sebagai pengukuhan interpretasi 

ketokohan dan kewenangan figure tokoh yang penulis teliti. Dimana, beliau 

memiliki kedudukan atau ketokohan di masyarakat dan memiliki role atau peran 

yang berjalan di masyarakat. 

                                                           
   

32
 Great Man Theory, merupkan teori sejarah yang menyandarkan motor penggerak dan 

penyebab terjadinya sejarah kepada Tokoh Besar atau Orang Besar. Teori ini dikemukakan oleh 

Thomas Charley dan James A. Froude, dimana mereka beranggapan bahwa orang-orang besar 

seperti para negarawan, kaisar, raja, jendral dan para nabi termasuk juga tokoh agamawan seperti 

alim ulama, mereka merupakan factor pemicu terjadinya peristiwa sejarah. Lihat Sulasman, 

Metode Penelitian Sejarah, (Pustaka Setia, Bandung, 2014), hlm. 125-126. 

   
33

 Status and Role Theory, merupakan tori sosial yang mengacu pada kepemilikan status dan 

peranan seseorang dalam masyarakat, dimana seorang tokoh memiliki kedudukan dan 

kewenangannya tersendiri dalam interaksi sosial di masyarakat tempat ia tinggal, untuk mendapat 

dan melaksanakan setatus dan peranannya demi kelancaran siklus sosial. Lihat Astrid S. Susanto, 

Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Binacipta, IKAPI, 1985), hlm. 75-76. 
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Selain itu, penulis juga menafsirkan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang 

telah penulis temukan dilapangan pada tahap heuristik lalu. Berdasarkan fakta 

yang penulis temukan dilapangan, penulis menafsirkan bahwa aktivitas dakwah 

K.H. Muhammad Yahya mencakup beberapa aspek dan media, yaitu melalui 

lembaga pendidikan, ceramah keagamaan, tarekat, dan karya tulisnya, yang 

kesemuanya menjadi dasar kontribusi beliau dalam beberapa bidang, seperti 

pendidikan, sosial, keagamaan, dan dakwah keislaman. Yang hingga kini 

termanifestasikan pada pondok pesantren yang beliau dirikan, yang beliau beri 

nama Pondok Pesantren Darussurur yang hingga kini menurut Putera Beliau 

(Buya Anom) sudah memiliki anak cabang hingga 40 lebih. Selain didirikannya 

pondok pesantren sebagai simbol keseriusan beliau dalam berdakwah 

mengembangkan ajaran Islam, beliau juga aktif ceramah baik di sekitar pesantren, 

daerah Cimahi, Bandung juga keluar kota seperti Jakarta, Bogor, Kerawang, 

Malang, serta menulis nadhom-nadhom berbahasa Sunda sebagai media dakwah 

beliau, yang secara langsung pula menjadi asas konstruk pemikiran beliau dalam 

ajaran Islam. 

d. Historiografi 

Setelah melakukan dan melewati berbagai proses tahapan demi tahapan 

dalam prosedur penelitian sejarah. Tahap akhir dalam prosedur penelitian ini 

adalah menuangkan semua yang telah dilalui, dari mulai pengumpulan sumber, 

menyeleksinya hingga menganalisis dan menafsirkannya, tahapan terkhir ini 

adalah tahap Historiografi. Tahapan ini dibutuhkan untuk mendapatkan hasil 

karya penelitian sejarah yang utuh, tidak abstrak hanya berupa gagasan, angan-
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angan, maupun konstruk data saja. Adapun sistematika penulisan sejarah dari 

hasil penelitian mengenai “Aktivitas Dakwah K.H. Muhammad Yahya Cimahi 

Tahun 1976-2009”, sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya berisi dan terdiri dari beberapa sub 

bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuannya, kajian pustaka 

dan langkah-langkah penelitiannya. 

BAB II Bab Pembahasan Awal, yang membahas mengenai biografi tokoh 

yang penulis teliti yaitu K.H. Muhammad Yahya, mulai dari riwayat hidup, 

riwayat pendidikan dan karir beliau. 

BAB III Bab Pembahasan Lanjutan, yang membahas mengenai bagaimana 

aktivitas dakwah K.H. Muhammad Yahya, dari mulai aktivitas dakwah beliau 

melalui lembaga pendidikan, ceramah keagamaan, tarekat, dan karya tulis beliau. 

BAB IV merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan 

akhir dari penelitian penulis. 

 


