
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa-masa awal Islamisasi, ulama adalah aktor sentral panggung sejarah 

Indonesia klasik. Sosok ulama ini melekat kuat pada dua sosok lain, yaitu para saudagar yang 

menyebarkan Islam melalui perdagangan dan menghidupkan denyut jantung aktivitas ekonomi 

nusantara dan para sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaan.1 

Dari ketiga sosok di atas (ulama, pedagang/saudagar dan sultan) Islam menyebar 

melalui tiga jalur sekaligus yaitu: kultural (dakwah, pendidikan, seni, dan kebudayaan), 

struktural (politik dan kekuasaan), dan ekonomi (jalur perdagangan). Disini ulama memainkan 

perannya dengan identitas yang menyatu dalam ketiga figur tersebut.2 

Kyai dipercayai memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai seorang alim. 

Pengaruh kyai yang diperhitungkan baik oleh pejabat nasional maupun oleh masyarakat umum. 

Sedangkan ulama lebih menghujam  kedalam sistem sosial dan struktur masyarakat desa yang 

khas, local dan otonom. Tradisi lembaga ulama dan ortodoksi diwariskan dari generasi ke 

generasi, dilaksanakan dan didukung oleh keluarga ulama yang secara tradisional mencetak 

dan menyediakan kader ulama bagi wilayah pedesaan. Dengan  demikian, status keunggulan 

ulama disahkan oleh faktor keturunan dari keluarga ulama, seperti juga peranan moral dan 

keagamaan mereka dalam masyarakat tertentu. 3Ulama  sebagai Pembina ummat dapat 

membuat corak ummat, membentuk pola apa yang akan dibuat oleh ulama terhadap 

sekelompok manusia yang mengikuti ulama tersebut. Ulama yang berpengaruh mempunyai 

                                                           
1Moeflich Hasbullah, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Bandung:CV Pustaka Setia, 

2012),hlm21. 
2Ibid., hlm 21. 
3Horikoshi Hiroko, Kiyai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M , 1987), hlm.211. 



 

 

kesempatan untuk ambil bagian dalam menentukan pola apa dan bagaimana yang harus 

dimiliki ummat. Mereka, kelompok manusia yang telah mengakui ulama tertentu sebagai 

pemimpin dan penuntun mereka, maka apa arti kata ulama akan mereka anut apa laku 

perbuatan ulama akan mereka tiru.4 

Yaitu ulama sebagai seorang mubaligh (Dai), dalam bahasa Al-Quran, dakwah terambil 

dari kata da’aa-yad’uu-da’watan, yang artinya menyeru atau memanggil.5 Dakwah dalam hal 

ini adalah upaya untuk mengajak umat manusia untuk menjadi system moral yang dilandasi 

atas ide al-ma’ruf  (baik), sekaligus mengantisipasinya dari kemungkinan kemungkinan 

terjerembab dalam al-munkar (keji).6Definisi dakwah menurut Zakaria adalah aktifitas para 

ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam dalam memberi pengajaran 

kepada orang banyak (khalayak dakwah hal-hal yang berkenaan dengan urusan-urusan agama 

dan kehidupannya sesuai dengan realitas dan kemampuannya.7 Pada dasarnya dakwah adalah  

kegiatan yang memerlukan keahlian, dan  keahlian memerlukan penguasaan pengetahuan.  

Dalam melakukan tugas tersebut, tentu ulamadidukung oleh basis dukungan yang kuat 

di masyarakat. Basis dukungan ini merupakan  keberadaannya sebagai pemimpin ummat yang 

berwibawa dan memiliki kharismatik. Hal itu merupakan modal untuk posisinya sebagai 

seorang pemimpin ummat. Keberadaan Kyai yang mempunyai tugas-tugas keagamaan dan 

kemasyarakatan tersebut  juga dialami kyai  yang ada di Bandung. Kyai dalam melakukan 

peranannya, didukung oleh ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat.Masyarakat 

Bandung sebagai masyarakat yang agamis, sangat dekat dengan kyai, yang menjadi panutan 

bagi segenap warganya, sebagai sosok yang dihormati dan dikagumi. Kyai mempunyai peran 

                                                           
4Umar Hasyim, MencariUlama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama,(Jakarta: PT. 

Bina Ilmu, 1998), hlm.147. 
5Lihat Muhammad Hasan al-Jamsi, Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa 

Membangun Agama dan Peradaban Islam, (Jakarta:Kencana,2011), 27. 
6Ilyas Ismail,ibid, hlm. 37. 
7Lihat Abu Bakr Zakaria, dalam Asep Muhiddin,Dakwah dalam Perspektif Al-Quran,( Bandung: 

Pustaka Setia,2002), hlm. 34. 



 

 

yang strategis dan begitu penting bagi kelahiran dan perkembangan  bangsa Indonesia. 

Sehingga keberadaannya menjadi salah satu kekuatan yang selalu dipertimbangkan oleh 

berbagai kelompok kepentingan pengambil kebijakan, yakni pemerintah.8 

Dalam kaitannya dengan paparan  diatas, disini akan diketengahkan sosok kyai yang 

berperan dalam dakwah Islami yaitu K.H. Engkin Zaenal Muttaqien. Seorang ulama dan 

pemikir hebat, tentu saja banyak dari buah pemikirannya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, 

seluruh daerah Jawa Barat khususnya wilayah Bandung. Namun, di masa sekarang  banyak 

orang yang belum mengenal sosok dan kiprah K.H. E.Z. Muttaqien. Beliau selain terkenal 

sebagai seorang ahli dakwah, beliau pun merupakan  seorang mantan Ketua Majelis Ulama 

Indonesia Jawa Barat, Ketua GPII periode 1956-1959, Ketua DPRD Jawa Barat pada 1950-

1953 di Kota Besar Bandung, berlanjut hingga ke DPR-RI (1955-1961), sebagai rektor ke-3 

UNISBA, pendiri Lembaga sejarah UNISBA, pendiri Sekolah Dasar Pertjobaan Islam di 

Bandung, Pendiri Badan Amal Muslimin Pancasila, serta seorang pendiri Rumah Sakit Al-

Islam di Jl. Soekano – Hatta Bandung.9 

Salah satu hal penting yang terlihat dari kriprah KH.E.Z. Muttaqien, ialah 

kepiawaiannya dalam menyampaikan dakwah. Melalui ceramah dan metode dakwah yang 

digunakannnya, juga melalui tulisan-tulisannya, ia dikenal dan diterima oleh berbagai 

golongan dalam lingkungan masyarakat luas.  Hal yang menyangkut Ajengan Engkin pada 

zaman Orde Baru yang kerap menjadi kontroversi adalah kedudukannya sebagai pemuka ulama 

baik tingkat Jawa Barat, maupun tingkat nasional. Kita ketahui pada masa  Orde Baru ruang 

gerak ulama mengalami keterbatasan. Namun, tidak untuk K.H. E.Z. Muttaqien,  melalui 

perannya sebagai Da’i dengan segala keterbatasan ia mampu mengoptimalkan kontribusinya 

                                                           
8Lihat Setia Gumilar dalam Peran Kyai dalam Kehidupan Masyarakat Bandung,hlm.7. 
9Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2,(Bandung: Salamadani, 2010), hlm. 296. 



 

 

baik terhadap pencarian solusi atas masalah umat ataupun dalam pembangunan lembaga-

lembaga pusat Islam di Kota Bandung.10 

Sejak dasawarsa tahun 1970-an beliau memulai melakukan kegiatandakwahnya  

sekaligus menjadi Ketua Majelis Ulama (MU) Jawa Barat, kemudian menjabat pula sebagai 

Ketua Majelis Ulama Indonesia.11Pada masa Orde Lama K.H. E.Z. Muttaqien lebih 

memfokuskan dirinya menjadi seorang pejuang dan aktif dalam bidang politik.Bahkan selama 

berkiprah di dunia politik K.H. E.Z. Muttaqien pernah beberapa kali masuk penjara.12 

Selain aktif  di kepengurusan lembaga Majelis Ulama, K.H. E.Z. Muttaqien juga ikut 

terlibat dalam berbagai kegiatan Corps Mubaligh Bandung (CMB). Melalui CMB inilah 

Ajengan Engkin beserta rekan-rekannya melakukan menemani dan membina iman Islam 

masyarakat pinggiran secara rutin. Sehingga  Ajengan Engkin secara sistematis menjelaskan 

peran strategis da’wah dalam perubahan sosial di Indonesia pada zaman Orde Baru. Dengan 

kata lain, pada zaman Orde Baru orang sering membicarakan hubungan antara ulama dan 

pemerintah  (umaro) dan dalam kerangka pembicaraan seperti itu kiprah beliau kerap dijadikan 

salah satu aspeknya yang terpenting.13Sebagai pemuka ulama, K.H. E.Z. Muttaqien seakan 

menjadi contoh tersendiri perihal perubahan sikap (sebagian) kalangan Islam terhadap 

pemegang kekuasaan.14 

Pada tanggal 15 Mei 1982, bertepatan dengan Dies Natalisnya yang ke-6, Institut Ilmu 

Al-Qur’an (IIQ), Jakarta, memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang Ilmu Dakwah 

kepada K.H. E.Z. Muttaqien. IIQ adalah perguruan tinggi Islam swasta yang berdiri pada 1 

                                                           
10Hasil wawancara dengan Ir. Taufiq Rahman pada tanggal 06 Januari 2015. 
11Hawe Setiawan,dkk, Ajengan dalam Perubahan Zaman: Biografi Dr. (HC). K.H. E.Z. 

Muttaqien,(Bandung: Cupumanik,2009),hlm. 129. 
12Ny. Syamsiah, wawancara,16 Mei 2014. 
13Ir.Taufiq Rahman, Wawancara, tanggal 06 Januari 2015.. 
14Hasil wawancara dengan  Dr. Irfan Safrudin  pada tanggal 3 Mei 2014 dan Ir. Taufiq Rahman, pada 

tanggal 06 Januari 2015. 



 

 

April 1977, dan program pendidikan yang dilangsungkannya meliputi program sarjana dan 

pascasarjana, termasuk program doktoral. Perguruan tinggi ini berada di bawah naungan 

Yayasan Affan, Jakarta.Dalam pidatonya, Rektor IIQ Prof. K.H. Ibrahim Hosen menyebut 

Ajengan Engkin sebagai “salah seorang ulama dan da’i yang besar jasanya dalam ikut 

membangun, membina dan mengembangkan lembaga tinggi Islam di negeri kita ini terutama 

di daerah Bandung/Jawa Barat”.15 

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka jelaslah bahwa K.H. E.Z.Muttaqien 

di samping peranannya untuk memperjuangkan agama Islam beliau juga melayani masyarakat 

dengan cara berdakwah. Atas dasar inilah penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran K.H. E.Z. Muttaqien dalam Dakwah di Kota 

Bandung Tahun 1970-1985”. 

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Peranan K.H. E.Z. Muttaqien dalam 

bidang dakwah. Pada dasarnya peneliti ingin mengangkat tokoh pejuang juga ulama seperti 

beliau, sehingga seluruh masyarakat dan khususnya masyarakat Kota Bandung mengetahui 

latar belakang kehidupan serta  kiprah K.H. E.Z. Muttaqien dalam bidang dakwahnya. Untuk  

pemilihan waktu atau  tahun dalam judul penelitian ini yaitu pada tahun 1970 berdasarkan awal 

mula ketika K.H. E.Z. Muttaqien mengabdikan dirinya menjadi seorang Da’i dan pada tahun 

1985 merupakan tahun dimana beliau wafat .  Adapun pemilihan lokasi di Kota Bandung,  

karena memang K.H. E.Z. Muttaqien bermukim di Bandung, beliau pula  banyak melakukan 

aktifitas dakwahnya di sekitar wilayah Kota Bandung, dan banyak masyarakat Bandung 

mengenal sosok beliau sebagai kyai yang amat pandai dalam berdakwah. Namun selain beliau 

berdakwah  di Wilayah Jawa Barat khususnya Bandung, beliau juga terkenal secara nasional. 

1.2  Rumusan Masalah 

                                                           
15Hawe Setiawan,dkk, Ibid, hlm. 190. 



 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaiamana latar belakang kehidupan K.H. E.Z Muttaqien? 

2. Bagaimana peran K.H. E.Z Muttaqien dalam Dakwah di Kota Bandung Tahun 1970-

1985? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan KH. E.Z Muttaqien. 

2. Untuk mengetahui dan memahami  peran KH. E.Z Muttaqien dalam dakwah Islam di 

Kota Bandung tahun 1970-1985.  

1.4 Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka, peneliti memulai dengan mencari sumber-sumber yang relevan 

dengan masalah yang akan peneliti kaji.  Untuk sejarah social yang berbicara tentang peranan 

seseorang itu merupakan kajian yang biasanya digarap oleh seorang ahli sosiolog.Namun, tidak 

menutup kemungkinan bagi seorang sejarawan untuk mengkaji pula mengenai sejarah social, 

seperti halnya mengkaji peran seorang tokoh atau ulama. Sebelum penelitian ini dilakukan, ada 

beberapa penelitian ynag sudah pernah diteliti . 

 Namun, untuk topik yang memfokuskan terhadap  peranan K.H. E.Z. Muttaqien bidang 

dakwah itu sendiri belum ada yang mengkaji. Disini penulis melakukan kajian pustaka dari 

buku-buku dan hasil penelitian sebagai berikut: 

1) Buku yang berjudul “Ajengan dalam Perubahan Zaman: Biografi Dr. (HC) K.H. E.Z. 

Muttaqien”, karya Hawe Setiawan,dkk. Dalam buku ini menjelaskan riwayat hidup 



 

 

ajengan Engkin secara umum sejak beliau lahir hingga wafat. Di dalam buku ini juga 

dibahas  mengenai kedudukan K.H. E.Z. Muttaqien sebagai pemuka organisasi ulama 

di zamaan Orde Baru, yang dapat menoptimalkan kontribusinya terhdap pencarian 

solusi atas masalah  umat ketika itu. 

2) Buku yang berjudul “Ajengan dalam Kenangan” yang diterbitkan oleh LSI UNISBA 

yang menjelaskan mengenai kesan dari para keluarga, kerabat, sahabat dan mayarakat 

terhadap pribadi K.H.E.Z. Muttaqien selama hidupnya. Mereka memandang sosok  

K.H.E.Z. Muttaqien sebagai tokoh ulama besar, hebat dan luar biasa tetapi bersahaja 

yang berperan aktif dalam berbagai bidang termasuk dakwah,  pendidikan,  keagamaan, 

dll.  

3) Penelitian yang berjudul “Dakwah dan Pembangunan dalam Pemikiran K.H. E.Z. 

Muttaqien”, yang diteliti oleh Baihaqi Abdullah pada tahun 1997. Dalam  penelitian 

ini, peneliti hanya menjelaskan tentang pemikiran dakwah dan pembangunannya saja 

tanpa menjelaskan bagaimana peranan K.H. E.Z. Muttaqien di bidang dakwah itu 

sendiri. 

Kedudukan dari penelitian yang peneliti kaji ini,  tentunya berbeda dengan hasil 

penelitian dan buku yang sudah ada. Objek dari hasil  penelitian dan buku yang ada pun berbeda 

dengan objek penelitian sekarang, sebab objek penelitian yang sudah ada  hanya memberi 

gambaran umum mengenai riwayat hidup K.H. E.Z. Muttaqien saja serta pemikran dakwah 

dan pembangunan K.H. E.Z. Muttaqien. Sementara   penelitian ini lebih fokus untuk membahas 

peran K.H. E.Z. Muttaqien dalam bidang dakwah yang khusus cakupannya wilayah Kota 

Bandung. 

 

 



 

 

 

 

1.4 Langkah -langkah Penelitian 

Untuk menyusun penelitian ini, maka penulis menggunkan metode penelitian sejarah, 

yakni dengan melakukan empat langkah penelitian sejarah. yaitu heuristik, kritik, interpretasi, 

dan historiografi.16 

Adapun langkah –langkah penelitiannya adalah: 

1. Heuristik 

Langkah awal dari penelitian sejarah adalah metode heuristik yaitu kegiatan 

menemukan dan menghimpun sumber informasi dan data dari sumber-sumber yang trekait dan 

dianggap relevan sebagai sumber data.17 

Dalam tahapan ini, peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan beberapa 

sumber yang diperlukan, peneliti memakai teknik-teknik sebagai berikut: 

1) Peneliti melakukan studi Perpustakaan, karena untuk sumber berbentuk buku dan majalah 

penulis dapatkan dari Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jalan Kawaluyaan Indah II  No. 

4 Soekarno-Hatta Bandung, Perpustakaan UNISBA di Jalan Tamansari No.1 Bandung, 

Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora. 

2) Untuk sumber yang berupa sumber dokumen dan arsip peneliti dapatkan di Kantor MUI 

Jawa Barat di Jalan R.E. MartadinataNo. 105 Bandung. 

                                                           
16 E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses (Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, 

1984), hlm. 36-37. 

 
17Dudung, Abdurrahman, metodologi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos,1999), hlm. 55. 



 

 

3) Untuk sumber lisan peneliti dapatkan dari Yayasan UNISBA  di Jalan Tamansari No. 64 

Bandung, observasi ke Kantor Pusat Dakwah Islam PUSDAI Jawa Barat di Jalan 

Diponegoro Bandung, peneliti juga mendatangi kediaman keluarga KH. E.Z. Muttaqien di 

Komplek Arya Jipang Bandung, Kantor MUI Kota Bandung di Jalan Terminal Sadang-

Serang Bandung, Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta masyarakat pendengar 

dakwah K.H. E.Z.Muttaqien. 

Jenis sumber sejarah terdiri dari sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber visual. 

Sumber lisan adalah sumber yang didapat dari tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh 

orang-orang yang diwawancara oleh sejarawan.18 Sedangkan sumber tertulis yang berupa hasil 

dari tulisan-tulisan yang dimasukan untuk bahan sejarah seperti buku-buku, kronik catatan, 

peristiwa dan sebagainya. Sedangkan sumber visual merupakan bahan-bahan peninggalan 

masa lalu yang berwujud benda atau peninggalan masa lalu yang berbentuk epigrafis,19 seperti 

gambar atau foto-foto.  Dan dalam tahapan pengumpulan data ini peneliti menggunakan 

pendekatan secara personal, penulis dapat memperoleh data dengan cara wawancara, dan data-

data lainnya didapat dari sumber benda dan sumber tulisan. 

Adapun sumber-sumber yang telah peneliti dapatkan adalah: 

a. Sumber Lisan 

1) Ny. Hj. Syamsiah Muttaqien(86 tahun).  

Istri dari K.H. E.Z. Muttaqien.Wawancara.Bandung, 16 Mei 2014. 

2) Madya M (49 tahun) 

Anak K.H. E.Z. Muttaqien. Wawancara.Bandung, 18 Mei 2014. 

3) Irfan Safrudin (56 tahun) 

                                                           
18 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakart: Ombak, 2007), hlm. 102. 
19 Hugiono Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). hlm. 31. 



 

 

Sekertaris Umum Yayasan UNISBA. Wawancara.Bandung, 30 Mei 2014. 

4) Ir. Taufiq Rahman, (50 tahun) 

Pengurus Lembaga PUSDAI  Jawa Barat. Wawancara.Bandung, 06 Januari 

2015. 

5) Dr. H. Badruzzaman, (60 tahun)  

Ketua  FatwaMUI Jawa Barat, Wawancara. Bandung, 06 Januari 2015. 

6) Hj. Iros, (65 tahun) 

Pendengar dakwah K.H. E.Z. Muttaqien, Wawancara.Bandung, 10 Agustus 

2015. 

b. Sumber Tertulis 

1) K.H. E.Z.Muttaqien, Peranan Da’wah Dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya dan 

Seluruh Masyarakat, 1982, Jakarta: Bina ILmu.  

2) K.H. E.Z. Muttaqien, Surat untuk anak-anak ku, 1984. 

3) Salinan Arsip Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur Majelis Ulama Jawa Barat 

Tentang: Susunan Pengurus Majelis Ulama Jawa Barat Periode 1984-1989. 

4) Salinan Arsip Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1989, tentang Laporan Hasil 

Pertanggungjawaban Pengurus MUI periode 1984-1989. 

5) Asep Muhiddin,Dakwah dalam perspektif Al-Quran, yang dirbitkan oleh penerbit 

Pustaka Setia, Bandung, tahun 2002. Buku ini memberikan informasi kepada penulis 

tentang definisi dakwah. 

6) Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, yang diterbitkan oleh penerbit Salamadani, 

Bandung tahun  2010. Buku ini memberikan inforamasi kepada penulis mengenai 

kedudukan yang pernah di jabat KH. E.Z. Muttaqien. 



 

 

7) Dhofier  Zamakhsyari,Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, yang 

diterbitkan oleh penerbit  LP3ES, Jakarta tahun 1982. Buku ini memberi informasi 

kepada penuis tentang definisi istilah Kiai/Ulama. 

8) Moeflich Hasbullah, dalam bukunya Sejarah Intelektual Islam di Indonesia, yang 

diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung. Buku ini memberi informasi mengenai 

peranan ulama. 

9) Helius Syamsudin, dalam bukunya Metodologi Sejarah, yang diterbitkan oleh ombak. 

Buku ini memberi peneliti informasi mengenai jenis-jenis sumber sejarah. 

10) Hugiono, Purwantana, dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, yang diterbitkan oleh 

Rineka Cipta. Buku ini memberi peneliti pengetahuan mengenai perbedaan sumber 

lisan, tulisan, dan sumber visual.  

11) Soerjono Soekanto, dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, yang diterbitkan oleh 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Buku ini memberi peneliti informasi 

mengenai pengertian peranan (role). 

12)  Horikoshi Hiroko,  Kiai dan Perubahan Sosial, yang diterbitkan oleh P3M, Jakarta, 

tahun 1987. Buku ini memberikan peneliti informasi mengenai Kedudukan Kiai. 

13)  Umar Hasyim, Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para 

Ulama, yang diterbitkan oleh penerbit Pt. Bina Ilmu, Jakarta, tahun 1998. Buku ini 

memberi informasi kepada penulis tentang tugas ulama sebagai Penuntun dan 

Pembimbing Ummat. 

14)  Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, yang diterbitkan oleh penerbit Kencana, Jakarta, tahun 2011. Buku 

ini memberi informasi kepada penulis tentang makna dan luang lingkup dakwah. 



 

 

15)  Hawe Setiawan,dkk, Ajengan Dalam Perubahan Zaman: Biografi Dr. (HC). K.H. E.Z. 

Muttaqien, yang diterbitkan oleh penerbit  Cupumanik, Bandung, tahun 2009. Buku ini 

memberikan informasi kepada penulis mengenai kegiatan dakwah KH. E.Z. Muttaqien. 

16) Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, yang diterbitkan  Yayasan Bentang Budaya, 

Yogyakarta 1995. Buku ini memberikan informasi tentang interpretasi. 

17) Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, yang diterbitkan oleh PT Logos 

Wacan Ilmu, Jakarta, tahun, 1999. Buku ini memeberikan informasi kepada penulis 

tentang tahapan kritik. 

18) E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses, diterbitkan di Jurusan Sejarah Fakultas 

Sastra UNPAD, Bandung, tahun 1984. Buku ini memberikan  informasi kepada penulis 

tentang tahapan kritik. 

c. Sumber Benda 

Sumber benda atau dokumen dalam penelitian ini yaitu berupa data fotografis berupa 

foto-foto dokumentasi, yaitu: 

1) Doc. 1, dokumen yang diambil tanggal  Mei 2014 gedung perkantoran K.H. E.Z. 

Muttaqien, ketika menjadi rektor UNISBA 

2) Doc. 2, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  K.H. E.Z. Muttaqien 

sedang berdakwah di kota Bandung pada tahun 1970-an, yang telah di potret kembali 

oleh peneliti. 

3) Doc.3, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Kunjungan  DISBUD, ke 

UNISBA ketika K. H. E.Z. Muttaqien menjadi rektor UNISBA. 

4) Doc. 4, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Pertemuan antar Ulama 

di Bandung, diantaranya ada K.H. E.Z. Muttaqien dan Buya Hamka. 



 

 

5) Doc. 5, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Piagam Penghargaan 

Satya Karya Bhakti Pendidikan Kepada K.H. E.Z. Muttaqien pada tahun 1985-an 

setelah beliau wafat. 

6) Doc. 6, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Berbagai penghargaan 

berupa piagam dan bintang kepada K.H. E.Z Muttaqien. 

Dari data-data diatas, yang termasuk sumber primer20  adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Lisan 

1) Ny. Hj. Syamsiah Muttaqien(86 tahun).  

Istri dari K.H. E.Z. Muttaqien.Wawancara.Bandung, 16 Mei 2014. 

2) Madya M (49 tahun). 

Anak K.H. E.Z. Muttaqien. Wawancara.Bandung, 18 Mei 2014. 

3) Irfan Safrudin (56 tahun). 

Sekertaris Umum Yayasan UNISBA. Wawancara.Bandung, 30 Mei 2014. 

4) Ir. Taufiq Rahman, (50 tahun) 

Pengurus Lembaga PUSDAI  Jawa Barat. Wawancara.Bandung, 06 Januari 2015. 

5) Dr. H. Badruzzzaman, (60 tahun) 

Ketua  FatwaMUI Jawa Barat. Wawancara.Bandung, 06 Januari 2015. 

b. Sumber Tertulis 

1) K.H. E.Z.Muttaqien berupa makalah yang berjudul Peranan Da’wah Dalam 

Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Masyarakat, Pidato Ilmiah Disampaika 

dalam: Sidang Terbuka Senat Guru Besar Institut Ilmu Al-Qur’an dalam Rangka 

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Jakarta, 1982. 

2) K.H. E.Z. Muttaqien, Surat untuk anak-anak ku, 1984. 

                                                           
20 Sumber Primer diartikan sebagai sumber yang diperlukan secara langsung melalui wawancara dengan 

objek yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.  

 



 

 

3) Salinan Arsip Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur Majelis Ulama Jawa Barat 

Tentang: Susunan Pengurus Majelis Ulama Jawa Barat Periode 1984-1989. 

4) Salinan Arsip Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1989, tentang Laporan Hasil 

Pertanggungjawaban Pengurus MUI periode 1984-1989. 

c. Sumber Benda 

Sumber benda dalam penelitian ini yaitu berupa data fotografis berupa foto-foto 

dokumentasi, Surat Keputusan Majelis Ulama Jawa Barat, Data ini merupakan sumber 

primer diantaranya yaitu: 

1) Doc. 1, dokumen yang diambil tanggal  Mei 2014 gedung perkantoran K.H. E.Z. 

Muttaqien, ketika menjadi rektor UNISBA 

2) Doc. 2, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  K.H. E.Z. Muttaqien 

sedang berdakwah di kota Bandung pada tahun 1970-an, yang telah di potret kembali 

oleh peneliti. 

3) Doc.3, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Kunjungan  DISBUD, ke 

UNISBA ketika K. H. E.Z. Muttaqien menjadi rektor UNISBA. 

4) Doc. 4, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Pertemuan antar Ulama 

di Bandung, diantaranya ada K.H. E.Z. Muttaqien dan Buya Hamka. 

5) Doc. 5, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Piagam Penghargaan 

Satya Karya Bhakti Pendidikan Kepada K.H. E.Z. Muttaqien pada tahun 1985-an 

setelah beliau wafat. 

6) Doc. 6, dokumen yang diambil tanggal 16  Mei 2014, yaitu  Berbagai penghargaan 

berupa piagam dan bintang kepada K.H. E.Z Muttaqien. 



 

 

Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber sekunder21 untuk mendukung 

penelitian terkait dengan aspek teoritik dan pendekatan yang berupa buku-buku yaitu: 

1) Dr. H. Badruzzaman, (60 tahun) Ketua MUI Jawa Barat, Wawancara. Bandung, 06 

Januari 2015. Narasumber ini memberikan informasi mengenai sedikitnya 

perkembangan dakwah di Kota Bandung.\ 

2) Hawe Setiawan,dkk, Ajengan Dalam Perubahan Zaman: Biografi Dr. (HC). K.H. E.Z. 

Muttaqien, yang diterbitkan oleh penerbit  Cupumanik, Bandung, tahun 2009. Buku ini 

memberikan informasi kepada penulis mengenai kegiatan dakwah KH. E.Z. Muttaqien. 

3) Septiawan Santana (ed),dkk, Ajengan dalam Kenangan, yang diterbitkan oleh LSI 

UNISBA, Bandung, tahun 2009. Buku ini memberikan informasi mengenai kesan 

orang-orang terdekat atau teman semasa hidup K.H. E.Z. Muttaqien. 

Dari majalah/surat kabar: 

1) Denny Sakrie, 2007, “Qasidah Modern”, Republika, edisi 17, hlm. 9. 

2) Basri Iba Asghary, 1991, “Khazanah E.Z. Muttaqien, Ulama-Intelek dari Gunung 

Galunggung”, Pelita, No. 1, hlm. 138. 

2. Kritik 

Tahapan kritik adalah tahapan dalam menyelidiki, penilaian dan pengujian terhadap 

keaslian dan keabsahan data yang sedang diteliti secara kritis.22Dalam hal ini, tahapan kritik 

ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kedua macam kritik itu berfungsi 

untuk mengetahui keaslian sumber (otensitas) dan kredibelitasnya terjaga yang pada akhirnya 

                                                           
21 Sumber Sekunder adalah sumber yanag diperoleh secara tidak langsung seperti buku-buku laporan 

hasil penelitian yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. 

 
22 E. Kosim, Loc,Cit, hlm. 36. 



 

 

diharapkan dapat diketahui apakah sumber tersebut relevan atau tidaknya dengan permasalahan 

yang diangkat. 

Dalam kritik ekstern menguji keabsahan sumber tersebut asli atau tidaknya, yaitu 

dengan menyeleksi bentuk segi-segi fisik dan sumber yang didapat. Sedangkan pada kritik 

intern, peneliti akan menimbang dari segi isi, dan menimbang apakah isi buku itu dapat 

dipercaya atau tidak kebenarannya.23Pada tahapan ini, sumber data yang dihimpun untuk 

kemudian diuji melalui kritik yang tujuannya adalah untuk menyeleksi data dan fakta. 

Disamping itu kritik merupakan tahapan pengujian dalam menganalisa sumber, mengenai 

otensitas dan kredibilitas sumber secara ekstern dan intern.  

a. Kritik Ekstern 

1. Sumber Lisan 

Khusus dalam sumber lisan, peneliti melakukan kritik ekstern melalui wawancara 

dengan : 

1) Ibu Hj. Syamsiah, perempuan berusia 86 tahun, beliau adalah seorang istri dari 

K.H.E.Z. Muttaqien. Dapat disimpulkan bahwa narasumber ini termasuk  sumber 

primer, karena beliau merupakan saksi sejarah dalam perjalanan hidup K.H. E.Z. 

Muttaqien. 

2) Madya M 49 tahun merupakan anak ke-9 K.H. E.Z. Muttaqien. Narasumber ini 

merupakan saksi sejarah perjalanan hidup K.H. E.Z. Muttaqien, sehingga sumber ini 

termasuk kepada sumber primer. 

                                                           
23 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: PT Logos Wacan Ilmu, 1999), hlm 61. 



 

 

3) Dr. Irfan Safrudin 56 tahun, Sekertaris Umum Yayasan UNISBA. Narasumber ini 

merupakan saksi sejarah perjalanan hidup K.H. E.Z. Muttaqien, sehingga sumber ini 

termasuk kepada sumber primer. 

4) Ir. Taufiq Rahman, 50 tahun, Pengurus Lembaga PUSDAI Jawa Barat. Narasumber ini 

sebagai saksi sejarah perjalanan K.H. E.Z. Muttaqien. 

5) Dr. H. Badruzzaman, 60 tahun, Ketua MUI Jawa Barat  

Narasumber ini merupakan saksi sejarah perjalanan hidup K.H. E.Z. Muttaqien, 

sehingga sumber ini termasuk kepada sumber primer. 

6) Hj. Iros, 65 tahun, Pendengar Dakwah K.H. E.Z. Muttaqien. 

Narasumber ini merupakan saksi sejarah , karena dalam pikirannya masih terekam 

bagaimana dakwah K.H. E.Z. Muttaqien. 

Untuk sumber yang berupa wawancara bisa dibuktikan keabsahannya, sebab 

narasumber  yang diwawancara merupakan para saksi sejarah yang kenal dekat dengan K.H. 

E.Z. Muttaqien dan tahu informasi tentang beliau. 

2. Sumber Tertulis 

1) Karya K.H. E.Z.Muttaqien berupa makalah yang berjudul Peranan Da’wah Dalam 

Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Masyarakat, Pidato Ilmiah Disampaika 

dalam: Sidang Terbuka Senat Guru Besar Institut Ilmu Al-Qur’an dalam Rangka 

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Jakarta, 1982. Sumber ini hasil scan-an 

computer dari aslinya yang kemudian di print atas izin Ketua Perpustakaan UNISBA.  

Dilihat dari tahunnya, karya K.H. E.Z. Muttaqien ini adalah tahun 1982, sehingga 

sumber ini dapat dikatakan sebagai sumber primer. 

2) K.H. E.Z. Muttaqien, Surat untuk anak-anak ku, 1984. Sumber ini penulis dapatkan 

berupa salinan ulang daripada aslinya sesuai kesaksian dari keluarga K.H. E.Z. 

Muttaqien. 



 

 

3) Salinan Arsip Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur Majelis Ulama Jawa Barat 

Tentang: Susunan Pengurus Majelis Ulama Jawa Barat Periode 1984-1989. Dalam 

sumber ini berisi formatur  MUI Jawa Barat di masa kepengurusan K.H. E. Z. Muttaqien. 

Dikatakan primer karena sumber tersebut tertera jelas tanggal dan tahun peresmian 

formatur kerja MUI yaitu pada tahun 1984, yang langsung ditandatangani oleh K.H. E.Z. 

Muttaqien 

5) Salinan Arsip Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1989, tentang Laporan Hasil 

Pertanggungjawaban Pengurus MUI periode 1984-1989. Sumer ini dikatakan sumber 

primer, karena ditulis oleh masa kepengurusan pasca K.H. E.Z. Muttaqien pada tahun 

1985. 

3. Sumber Benda 

Kritik yang dilakukan pada sumber primer berupa benda didapatkan pada bentuk Surat 

keputusan Majelis Ulama Jawa Barat, foto-foto dokumentasi, piagam penghargaan K.H. E.Z. 

Muttaqien selama hidupnya, yaitu sebagai berikut: 

1) Doc. 1 : gedung perkantoran K.H. E.Z. Muttaqien, ketika menjadi rektor UNISBA. 

Diambil pada 4 April 2014, 9:28 WIB,  atas izin pihak UNISBA. 

2) Doc. 2: K.H. E.Z. Muttaqien sedang berdakwah di kota Bandung pada tahun 1970-an. 

Diambil pada 18 Mei 2014, 08:52 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah (istri) K.H. E.Z. 

Muttaqien. 

3) Doc.3: Kunjungan  DISBUD, ke UNISBA ketika K. H. E.Z. Muttaqien menjadi rektor 

UNISBA. 

4) Doc. 4 : Pertemuan antar Ulama di Bandung, diantaranya ada K.H. E.Z. Muttaqien 

dan Buya Hamka. Diambil pada 18 Mei 2014, 08:00 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah. 



 

 

5) Doc. 5 : Piagam Penghargaan Satya Karya Bhakti Pendidikan Kepada K.H. E.Z. 

Muttaqien pada tahun 1985-an setelah beliau wafat. Diambil pada 18 Mei 2014, 09:56 

WIB, atas izin Ny. Sjamsiah.  

6) Doc. 6 : Berbagai penghargaan berupa piagam dan bintang kepada K.H. E.Z 

Muttaqien. Diambil pada 18 Mei 2014, 09:29 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah. 

a. Kritik Intern 

1. Sumber Lisan (wawancara) 

Khusus dalam sumber lisan, peneliti melakukan kritik intern melalui wawancara 

dengan: 

1) Ibu Hj. Syamsiah, perempuan berusia 86 tahun. Menurut peneliti, beliau merupakan 

saksi sejarah yang mau dan mampu melakukan wawancara karena dia merupakan istri 

K.H. E.Z. Muttaqien yang masih dalam keadaan sehat dan bisa berkomunikasi dengan 

baik. Saat diwawancara beliau menjawab singkat padat dan jelas dari mulai riwayat 

hidup K.H. E.Z. Muttaqien hingga dalam peranan terhadap dakwahnya, sehingga 

penulis mendapatkan benyak informasi terhadap masalah yang akan peneliti kaji. Pada 

dasarnya sumber termasuk kepada sumber primer. 

2) Madya M 49 tahun merupakan anak ke-9 K.H. E.Z. Muttaqien. Menurut peneliti, Beliau 

merupakan saksi sejarah yang mau dan mampu melakukan wawancara dalam keadaan 

sehat dan bisa  berkomunikasi dengan baik. Selama diwawancarai, narasumber begitu 

serius, juga antusias dan satu demi satu  pertanyaan yang diajukan peneliti terjawab dari 

mulai latarbelakang kehidupan tokoh, latarbelakang pendidikan hingga bagaimana 

peran dan pengaruh dakwah tokoh dapat beliau jawab dengan jelas. Menurut peneliti 

sumber ini termasuk sumber primer. 

3) Dr. Irfan Safrudin 56 tahun merupakn sekertaris Yayasan UNISBA merupakan saksi 

saksi sejarah, karena selain hidup sezaman, hubungan  beliau cukup kenal dekat dengan 



 

 

K.H. E.Z.Muttaqien. beliau bersedia untuk diwawancara dengan keadaan yang baik dan 

sehat. Selama diwawancarai, narasumber begitu serius dan begitu semangat dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.  

4) Ir. Taufiq Rahman berusia 50 tahun sebagai pengurus Lembaga PUSDAI bagian 

komunikasi. Narasumber ini merupakan rekan seperjuangan K.H. E.Z. Muttaqien 

dalam membina masyarakat Bandung masa Orde Baru juga pendengar setia dakwah 

K.H. E.Z. Muttaqien. Narasumber ini mampu melakukan wawancara dalam keadaan 

sehat dan bisa  berkomunikasi dengan baik, sehingga banyak terhimpun informasi-

informasi tentang peranan K.H. E.Z. Muttaqien khususnya dalam bidang dakwah. 

5) Dr. H. Badruzzaman, beliau berusia 60 tahun sebagai ketua Fatwa MUI Jawa Barat. 

Narasumber ini setidaknya pernah berhubungan langsung dengan K.H. E.Z. Muttaqien 

dan beliau mampu melakukan wawancara dalam keadaan sehat dan bisa berkomunikasi  

dengan baik. Dari hasil wawancara dengan beliau, penulis mendapatkan informasi 

tentang  perkembangan dakwah di Bandung juga metode penyampaian dakwah K.H. 

E.Z. Muttaqien. 

6) Hj. Iros, perempuan berusia 65 tahun sebagai pendengar dakwah K.H. E.Z. Muttaqien. 

narasumber ini mampu melakukan wawancara dalam keadaan sehat  dan dapat 

berkomunikasi dengan baik. Sehingga peneliti mendapatkan informasi mengenai 

dakwah K.H. E.Z. Muttaqien. 

2. Sumber Tertulis  

1) Karya K.H. E.Z.Muttaqien berupa makalah yang berjudul Peranan Da’wah Dalam 

Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Masyarakat, Pidato Ilmiah Disampaika 

dalam: Sidang Terbuka Senat Guru Besar Institut Ilmu Al-Qur’an dalam Rangka 

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Jakarta, 1982.  Dari segi isi, K.H. E.Z. 

Muttaqien menulis mengenai dakwah dan peranan dakwah terhadap perubahan 



 

 

manusia. Karya ini di tulis ini merupakan pidato beliau dalam sidang terbuka senat guru 

besar IIQ-Jakarta pada tahun 1982. Jadi, sumber ini merupakan sumber primer. 

2) K.H. E.Z. Muttaqien, Surat untuk anak-anak ku, 1984.  Tulisan sekaligus pepatah beliau 

kepada anak-anaknya,sebelum beliau wafat. Sumber ini ditulis pada tahun 1984. 

Namun, sumber yang saat ini ada pada peneliti merupakan salinan ulang dari pada 

aslinya.  Disini terlihat bahwa K.H. E.Z Muttaqien juga melakukan dakwahnya 

terhadap keluarga khususnya anak-anaknya, sumber ini termasuk sumber primer. 

3) Salinan Arsip Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur Majelis Ulama Jawa Barat 

Tentang: Susunan Pengurus Majelis Ulama Jawa Barat Periode 1984-1989. Dalam 

sumber ini berisi formatur  MUI Jawa Barat di masa kepengurusan K.H. E. Z. 

Muttaqien. Dikatakan primer karena sumber tersebut merupakan  sumber yang bersifat 

resmi, karena dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Dan sumber ini termasuk 

sumber primer. 

4) Salinan Arsip Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1989, tentang Laporan Hasil 

Pertanggungjawaban Pengurus MUI periode 1984-1989. Sumer ini dikatakan sumber 

primer, karena ditulis oleh masa kepengurusan pasca K.H. E.Z. Muttaqien pada tahun 

1985. 

3. Sumber Benda 

1) Doc. 1 : gedung perkantoran K.H. E.Z. Muttaqien, ketika menjadi rektor UNISBA. 

Diambil pada 4 April 2014, 9:28 WIB,  atas izin pihak UNISBA. Menurut peneliti, 

sumber ini termasuk sumber primer, karena gedung itu masih ada sampai saat ini 

yaitu di Kampus UNISBA. 

2) Doc. 2: K.H. E.Z. Muttaqien sedang berdakwah di kota Bandung pada tahun 1970-an. 

Diambil pada 18 Mei 2014, 08:52 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah (istri) K.H. E.Z. 

Muttaqien. Peneliti menganggap bahwa sumber ini termasuk kepada sumber primer. 



 

 

Karena jika dilihat dari tahun sudah jelas tahun 1970-an juga berdasarkan dari saksi 

yaitu Ny. Sjamsiah. 

3) Doc.4 : Kunjungan  DIKBUD, ke UNISBA ketika K. H. E.Z. Muttaqien menjadi 

rektor UNISBA. DIAMBIL 18 Mei 2014, 07:57 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah. Peneliti 

menganggap sumber ini adalh sumber primer, karena terdapat piagam juga untuk 

penghargaan DIKBUD kepada Civitas akademika yang diterima K.H. E.Z Muttaqien. 

4) Doc. 5 : Pertemuan antar Ulama di Bandung, diantaranya ada K.H. E.Z. Muttaqien 

dan Buya Hamka. Diambil pada 18 Mei 2014, 08:00 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah. 

Peneliti menganggap sumber primer, karena memang K.H. E.Z. Muttaqien merupakan 

tokoh ulama sehingga sering diadakan pertemuan antar Ulama. 

5) Doc. 6 : Piagam Penghargaan Satya Karya Bhakti Pendidikan Kepada K.H. E.Z. 

Muttaqien pada tahun 1985-an setelah beliau wafat. Diambil pada 18 Mei 2014, 09:56 

WIB, atas izin Ny. Sjamsiah. Peneliti menganggap bahwa sumber ini merupakan 

sumber primer karena didalam sertifikat ada tanda tangan jelas dan legal dari suatu 

lembaga pendidikan. 

6) Doc. 7 : Berbagai penghargaan berupa piagam dan bintang kepada K.H. E.Z 

Muttaqien. Diambil pada 18 Mei 2014, 09:29 WIB, atas izin Ny. Sjamsiah. Dokumen 

ini merupakan bukti bahwa K.H. E.Z. Muttaqien memiliki banyak penghargaan 

selama beliau hidup. Maka sumber ini termasuk sumber primer. 

1) Interpretasi 

Interpretasi yaitu usaha dalam menafsirkan untuk menetapkan makna tentang suatu 

kejadian di masa lampau yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam penelitian 

berlangsung. Dalam hal ini peneliti memberikan penafsiran terhadap fakta yang diperoleh 

dengan cara menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lain yang saling berkaitan.24 Maka 

                                                           
24 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm 99. 



 

 

untuk itu peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data dan hasil wawancara mengenai 

Peran K.H. E.Z. Muttaqien dalam Dakwah Islam di Kota Bandung tahun 1970-1985. Kita 

ketahui bahwa kyai merupakan seseorang yang memepunyai kemampuan dalam bidang 

keagamaan termasuk berbagai masalah keagamaan yang sulit difahami oleh masyarakat.25 

Istilah Kyai dapat dikatakan sebagai ahli-ahli pengetahuan ummat Islam disebut 

ulama.Di Jawa Barat disebut ajengan.Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ulama yang 

memimpin disebut Kiai.26Disinilah peranan Ulama didalam membina ummat, amat 

penting.Secara istilah peranan (role) dapat dikatakan sebagai aspek dinamis kedudukan 

(status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.27Salah satunya ialah ulama sebagai seorang 

Da’i. 

Dari fakta yang ada Kemunculan K.H. E.Z. Muttaqien sebagai seorang Kyai yang 

bergelut dalam bidang dakwah  sejak tahun 1970-an, secara tidak langsung melahirkan 

identitas baru. Berawal dari seorang pejuang Indonesia, tidak lantas menyurutkan Kyai asal 

Tasikmalaya yang merupakan Santri Pesantren Sukamanah pimpinan K.H. Zaenal Musthafa 

itu beralih dan memfokuskan diri menjadi seorang Da’i. 

Dakwah itu menyeru kepada mereka yang beragama Islam dalam kategori kedua, 

menyeru Islam kepada mereka yang belum beragama Islam. Didalam dakwah, Islam 

disebutnya Al-Khair yang berarti sesuatu yang baik, berarti dakwah tidak langsung tetapi 

dimulai dengan mempertunjukkan kebaikan-kebaikan sedangkan bila telah mereka kagumi 

segala nilai-nilai baiknya, barulah terungkap hakekat Islamnya dan karena itu mereka akan 

                                                           
25Horikoshi Hiroko,  Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1987), 237. 

 
26Dhofier  Zamakhsyari,Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 

1982), hlm.55.  
27Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007),hlm. 212. 



 

 

memasuki dan melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya.28Itulah dakwah menurut K.H. 

E.Z. Muttaqien, yang memiliki tahapan-tahapan tertentu dalam melihat objek 

dakwahnya.Dakwah yang adil, yang dapat menyesuaikan posisi dari tiap audiensnya.Sehingga 

dari segi materi dakwah K.H. E.Z. Muttaqien dapat dikatakan luas dan flexible. Mengingat 

jika berbagai makalah yang sempat ia sampaikan diberbagai forum seminar atau diskusi 

hendak dimasukkan pula dalam kategori da’wah.  

Materi-materi da’wah yang disampaikan melalui berbagai media yaitu da’watu 

billisaan (ceramah), da’watu bilqalaam (tulisan), da’watu bilhaal (pengamalan dalam 

perbuatan). Beliau menyadari dengan keterbatasan masing-masing  media, dan  karena itu 

pula ia menyadari dakwah Islam memanfaatkan beragam media  untuk mengembangkan syi’ar 

Islam. 

Prinsip dakwah K.H. E.Z. Muttaqien itu bahwa dakwah atau menyeru itu bukan berarti 

mengajari audiens, tetapi sama-sama belajar.Dakwahnya yang damai sehingga diterima oleh 

berbagai kalangan khususnya masyarakat Bandung.Bahkan  setelah beliau wafat masih 

banyak masyarakat yang merindukan dakwah beliau yang damai, terbuka, dan edukatif. 

2) Historiografi 

Historiografi merupakan proses akhir bagi seorang peneliti yaitu proses penyusunan 

dan penuangan seluruh hasil penelitian menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk karya 

ilmiah. Penelitian sejarah disusun secara logis, jelas dan mudah dimengerti, pengaturan bab 

atau bagian-bagian yang dapat menggabungkan urutan kronologis dan tematis. Aspek 

                                                           
28E.Z. Muttaqien, Peranan Da’wah dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya  dan seluruh 

Masyarakat”,(Jakarta, tahun 1982), hlm.7. 



 

 

kronologi dalam penelitian sejarah sangat penting karena kronologi waktu sebagai alat untuk 

mengukur tingkat perubahan dan mobilitas sosial dalam proses sosial.29 

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan penulisan historis, jenis penulisan ini 

mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab pertanyan. Adapun sistematika penulisan ini 

disistematiskan ke dalam beberapa bagian, yaitu:Bab I pendahuluan yang didalamnya 

menguraikan beberapa aspek mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan langkah-langkah penelitian. Bab II yaitu membahas riwayat hidup K.H. E.Z. 

Muttaqien, biografi  K.H. E.Z Muttaqien, latar belakang  pendidikan K.H. E.Z. Muttaqien, 

pengalaman organisasi K.H. E.Z. Muttaqien, sertakarya K.H. E.Z. Muttaqien. Bab III yaitu 

membahas mengenai peran K.H. E.Z. Muttaqien dalam dakwah Islam di Kota Bandung tahun 

1970-1985, letak Geografis Kota Bandung, proses dan gaya dakwah K.H. E.Z. Muttaqien, nilai 

yang terkandung dalam dakwah K.H. E.Z. Muttaqien, pengaruh dakwah K.H. E.Z. Muttaqien 

terhadap masyarakat Kota Bandung. Serta  Bab IV yang  berisi  kesimpulan. 
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