
ABSTRAK 

IMAN IRFAN FAUJI: PERANAN EYANG SANTRI DALAM MENYEBARKAN 

AGAMA ISLAM DAN TAREKAT SYATTARIYAH DI 

DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN  

SUKABUMI TAHUN 1805-1929 

 Semenjak awal pertumbuhan dan penyebaran Islam di Indonesia, para ulama 

sebagai elite religious telah memainkan peran yang sangat penting. Sebagai penerus 

perjuangan Nabi dalam menyampaikan risalahnya tersebut para ulama (kiai) yang 

mampu menjadi Uswatun Hasanah atau suri tauladan bagi masyarakat, serta mampu 

membimbing dan menuntun kearah jalan yang lurus dan benar sesuai tuntunan norma 

Agama. Salah seorang ulama yang turut berjuang dalam mengembangkan dan 

menyebarkan agama Islam di Girijaya kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi 

adalah K.H Mohammad Santri atau yang dikenal dengan sebutan Eyang Santri. 

Beliau dikenal karena aktifitas dan semangat juang yang tinggi dalam 

mengembangkan agama Islam serta ikut berjuang dalam mengusir penjajah Belanda 

dan Jepang di Sukabumi. 

Penelitian ini akan membahas permasalahan: Pertama, bagaimana riwayat 

hidup Eyang Santri; Kedua, bagaimana peran Eyang Santri dalam penyebaran Islam 

di Girijaya Cidahu Sukabmi. Sehingga penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui 

riwayat Hidup Eyang Santri; Kedua, mengetahui peran Eyang Santri dalam 

menyebarkan agama Islam dan tarekat Syattariyah di Girijaya Cidahu Sukabumi. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah  penyebaran agama 

Islam dan Peranan Eyang Santri dalam menyebarkan agama Islam dan Tarekat 

Syattariyah di Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tahun 1805-

1929. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian sejarah yang pelaksanaannya melalui tahap heuristik yaitu pengupulan 

sumber, kritik (kritik intern dan kritik ekstern), interpretasi yaitu penafsiran sumber-

sumber, dan historiografi yaitu penulisan sejarah. 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Eyang Santri adalah seorang 

keturunan bangsawan dari Solo Surakarta yang dilahirkan di kota Solo pada tahun 

1770 yang ayahnya bernama KPH. Prabuhamidjo dam Raden Ayu Trikusumo yang 

sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Eyang Santri wafat di Girijaya 

Sukabumi tahun 1929. Beliau adalah seorang ulama yang giat dalam 

mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di Girijaya Sukabumi. Yaitu melalui 

berbagai bidang keagamaan, seperti dakwah lisan atau tulisan. Dalam bidang 

pendidikan yaitu meneruskan pendidikan pesantren serta kaderisasi ulama. Dalam 

bidang sosial yaitu mengajarkan untuk hidup rukun dan tolong menolong, dalam 

bidang politik lebih memfokuskan fungsi musyawarah untuk mengembangkan dan 

menyebarkan agama Islam, dalam dakwah tulisan mengarang kitab Tarekat 

Syattariyah 1805-1929. 


