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BAB I 

PENDAHUUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Sejarah Limbangan ini dimulai dengan Sunan Rumenggong.Sunan 

Rumenggong dipandang sebagai pupuhu Limbangan yang paling puhu. 

Sebenarnya masih ada lagi pupuhu Limbangan sebelum Sunan 

Rumenggong.1Yaitu ayah Sunan Rumenggong yang bernama Sunan Gordah dan 

ayah Sunan Gordah adalah Prabu Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi). 

Prabu Siliwangi pernah menikah dengan Puteri Inten Dewata, Puteri 

Dalem Pasehan dari negeri Timbanganten yang terletak di Tarogong Leles 

sekarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, kra-kira 4 km dari Kota Garut2. 

Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Puteri Inten Dewata tidak jauh 

jaraknya dengan pernikahan Prabu siliwangi dengan Subanglarang, puteri asal 

pesantren di karawang, atau ibunya sunan Munding Sari yang menurunkan aria 

wangsa Goparana para wiratanudatar Cianjur, atau mungkin agak jauh dengan 

ibunya Prabu Layakusumah, karena ternyata Prabu Layakusumah usianya sebaya 

dengan para cucu Prabu siliwangi. Pernikahan dengan Nyi Puteri Inten Dewata 

                                                           
1 BayuSuryaningrat, Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut, (Bandung, 

1985), hal. 78 
2Nama kota Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh 

Dendels dengan alasan produksi kopi dai daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah 

nol dan bupatinya menolak menanam nila  (indigo). Pada tanggal 16 februari 1813, Letnan 

Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat 

keputusan  tentang pembentukan kembali kabupaten Limbangan yang beribukota di Suci.  
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terjadi ketika Prabu siliwangi masih muda belia, mungkin masih menjadi raja 

bawahan atau raja daerah dan masih memakai nama Jaya Dewata. 3 

Dari Nyi Puteri Inten Dewata, Prabu Siliwangi mempunyai dua orang 

putera, yaitu : 

1. Sunan Dayeuhmanggung  

2. Sunan Gordah 

Sunan Gordah mempunyai 3 putera : 

1. Sunan Ranggawale, yang makamnya terletak di sebelah barat Rumah Sakit 

Umum Garut. 

2. Sunan Patinggi yang makamnya terletak di kampung Nangkajajar, 

Kecamatan Balubur Limbangan 

3. Sunan Rumenggong, yang juga disebut Prabu Jayakusumah atau Reakan 

Layaran Wangi yang makamnya terletak di kampung Poronggol, 

Kecamatan Balubur Limbangan. 

Jadi, Sunan Gordah Putera Prabu Siliwangi, adalah saudara seayah 

Pangeran walangsungsang, Ratu Mas Rara Santang, Raja Sagara alias Prabu 

Kiansantang yang lebih dikenal sebagai sunan Godog atau sunan Rakhmat, juga 

saudara seayah Prabu Surawisesa putera mahkota Pakuan Pajajaran, pula saudara 

seayah Mundingsari dsb. Sedangkan Sunan Rumenggong adalah keponakan Prabu 

Kiansantang, adalah saudara sepupu Sunan Gunung Djati, Syarif Hidayatullah dst. 

4 

                                                           
3  BayuSuryaningrat,Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut, (Bandung, 

1985), hal. 78 
4BayuSuryaningrat, Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut, (Bandung, 

1985), hal. 80 
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Istilah “Prabu" menunjukan bahwa Sunan Rumenggong adalah seorang 

Kepala Rakyat dalam pengertian menguasai jumlah rakyat. Jika demikian, ia 

mungkin seorang raja (raja bawahan, raja daerah) Pakuan Pajajaran. Ada beberapa 

tingkat Kepala Rakyat tergantung daripada banyaknya rakyat atau “cacah” yang 

dikuasai. Tingkat-tingkat Kepala Rakyat adalah Raja/Prabu/Ratu/Natha, Bupati, 

Kandaga atau Kandaga Lante, Cutak dan Kuwu atau Lurah. 

Dari uraian di atas kiranya dapat diketahui hubungan keluarga antara 

Sunan Rumenggong dengan Prabu Siliwangi maupun dengan putera dan cucu 

Prabu Siliwangi. Dan dapat pula diperkirakan usia atau kurun waktu hidupnya 

Sunan Rumenggong dengan mengambil sebagai tolak perhitungan adalah tahun 

lahir Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Djati, yang dikatakan pasti. 

Perhitungan perkiraan masa hidupnya Sunan Rumenggong dengan analogi 

kepada masa hidup Syarif Hidayatullah atau Sunan Rumengggong “pakokolot 

supa” (sebaya) dengan Syarif Hidayatullah karena keduanya adalah sama-sama 

cucu Prabu Siliwangi, yang jatuh pada kurun waktu ± 1450 - ± 1570, dengan lain 

perkataan bahwa Sunan Rumenggong pun berusia panjang seperti Syarif 

Hidayatullah (120 tahun), dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk 

memperkirakan usia para putera, cucu dan cicit Sunan Rumenggong.  

Sunan Rumenggong mempunyai putera : 

1. Prabu Mundingwangi yang nantinya menggantikan Sunan Rumenggong 

sebagai Prabu. Yang makamnya terletak di Cisorok. 
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2. Nyai Puteri Buniwangi yang terkenal juga dengan nama Nyai Puteri 

Rambutkasih yang menikah dengan Prabu Layakusumah, nalendra 

keprabuan Pakuan Raharja. 5 

Seperti diketahui, agama Islam sejak lama jauh sebelum kedatangan Syarif 

Hidayatullah di Cirebon, telah berkembangan di  berbagai tempat di pantai utara 

Jawa Barat karena dibawa oleh para pedagang berbagai bangsa yang beragama 

Islam. Bahkan di Karwang dan mungkin di tempat lainnya telah ada pesantren. 

Sebenarnya di pedalaman pun telah mulai berkembang agama Islam berpusat di 

wilayah Limbangan, tepatnya sekitar Godog, Kecamatan Karangpawitan 

sekarang, yang dipimpin oleh Raja Sagara atau Raden Kian Santang, putera Prabu 

Siliwangi Sri Baduga Maharaja dari permaisurinya bernama Subanglarang tedak 

pesantren di Karawang. Oleh karena itu, Kian Santang beserta dua kakanya yaitu 

Walangsungsang dan Ratu Rara Santang mendapat pendidikan agama Islam dari 

Ibunya. Sang ayah, Prabu Siliwangi sendiri tetap menganut agama Hindu, hal 

mana mengakibatkan Walangsungsang, Ratu Rara Santang dan Kian Santang 

menuju Cirebon sedangkan Kian Santang nampaknya menuju arah barat dan 

kemudian menetap di kampung Godog. Telah diterangkan bahwa Kian Santang 

tidak lain daripada paman seayah Sunan Rumenggong.  

Meskipun pusat Islam berada di Wilayah Limbangan dan sebenarnya tidak 

ada keterangan yang pasti mengenai agama yang dianut oleh Sunan Rumenggong, 

namun dilandaskan kepada agama yang dianut oleh puteranya, cucunya dan 

besannya, Sunan Rumenggong cenderung beragama Hindu.  

                                                           

5  BayuSuryaningrat,Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut, (Bandung, 

1985), hal. 82 
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Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian diatas, yaitu : 

1. Limbangan merupakan pusat pertama penyiaran dan penyebaran agama 

Islam di pedalaman Jawa Barat bahkan mungkin di Jawa.  

2. Penyebaran agama Islam tidak berhasil ke arah dayeuh Limbangan, 

Sunan Rumenggong besar kemungkinan tidak masuk Islam, tapi bentuk 

makamnya di Poronggol Kecamatan Balubur Limbangan adalah makam 

bentuk Islam. 

3. Negeri Kertarahayu yang berada di bawah kekuasaan Sunan 

Rumenggong tidak menganut agama Islam. 

Putri Sunan Rumenggong yang bernama Nyai Puteri Buniwangi menikah 

dengan Prabu Layakusumah, narendra Pakuan Raharja. Prabu Layakusumah 

adalah putera Prabu Siliwangi, dari Nyai Puteri Buniwangi mempunyai putera 

bernama Prabu Hande Limansenjaya dan Wastu Dewa.ketika kedua anak kembar 

tersebut berusia 5 tahun, dibawalah mereka ke keprabuan Galeuh Pakuan dan 

dididik oleh kakeknya, yaitu Sunan Rumenggong.   

Setelah Sunan Rumenggong wafat, keprabuan dibagi dua.Sebagian 

diwariskan kepada putera sulung Sunan Rumenggong bernama Prabu 

Mundingiwangi yang melanjutkan keprabuan.Sebagian lainnya diwariskan kepada 

NyaiPuteri Buniwangi, yang mewariskannya lebih lanjut kepada Prabu hande 

Limansenjaya yang memiliki sodara kembar. Demikiannlah lahir dua keprabuan 

setelah wafat Sunan Rumenggong,yaitu : 

1. Keprabuan Dayeuhmanggung, yang letaknya di Kecamatan Selaawi, 

kabupaten Daerah Tingkat II Garut, di bawah Prabu Mundingwangi. 
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2. Keprabuan Galeuh Pakuan di Bawah Prabu Hande Limansenjaya. 6 

Prabu Hande Limansenjaya mempunyai putera bernama Limansenjaya 

Kusumah, yang kemudian lebih terkenal dengan Sunan Pancer dan setelah 

makamnya dipindahkan dari Galeuh Pakuan ke pinggir kali Cipancar maka 

terkenal dengan namaSunan Cipancar. Sejak kecil Limansenjaya Kusumah 

menganut agama Islam di bawah pimpinan Prabu Kian Santang .Adipati 

Limansenjaya Kusumah mengajar agama Islam di keraton, menyunat mereka 

yang masuk Islam. Disisi lain, Hande Limansenjaya sudah lanjut usia dengan kuat 

memegang ajaran agama Hindunya. 

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan Islam di Galeuh Pakuan 

bahkan dilingkungan keraton sendiri, Hande Limansenjaya merasa gerah tetapi 

tetap tidak mau beralih agama, maka beliau memilih menglah daripada bertengkar 

disertai kekerasan dengan puteranya sendiri, Limansenjaya Kusumah. Maka Prabu 

Hande Limansajaya meninggalkan keraton diiring oleh bangsawan keraton, 

pejabat dan rakyat yang setia, nyeret ke daerah Wanaraja sekarang dan kemudian 

tempat tersebut dinamakan “Panyeredan” yang berarti tempat rakyat, pejabat 

keprabuan dan Sang Prabu nyeret terdesak oleh perkembangan agama Islam di 

Galeuh Pakuan (Limbangan).  

Perjalanan Adipati Limansenjaya Kusumah yang berbeda pandangan 

dengan ayahnya terutama dengan agama, membuat Limansenjaya terkenal dan 

beliau memiliki peran penting di daerah Limbangan terutama dengan Islamisasi di 

daerah tersebut. 

                                                           
6  BayuSuryaningrat,Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut, (Bandung, 

1985), hal. 91 
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Fokus dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1540 karena padatahun itu 

Adipati Limansenjaya Kusumah mendapat penghargaan berupa keris pusaka yang 

bertuliskan “Laa Iqrohaa Fiddin”dari Prabu Kian Santang atas keikut sertaannya 

membela dan mmenyebarkan agama Islam dibawah pimpinan Prabu Kian 

Santang, dan pada tahun 1560 Adipati Limansenjaya sudah menjadi ulama cukup 

besar dengan usia ± 50 tahun sehingga tergolong salah seorang pemimpin Islam 

yang di undang pada pertemuan sangat penting dan rahasia yang diadakan oleh 

Sunan Gunung Djati secara terbatas. 

2. Rumusan Masalah 

Untuk mengantisipasi supaya tulisan ini tidak terlalu melebar, maka 

penulis membatasi hanya pada ruang lingkup Islamisasi di daerah Limbangan 

masa kepemimpina Adipati Limansenjaya Kusumah 1540-1560. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merangkum beberapa 

pertanyaan sebagai rumusan masalah dianataranya adalah : 

1. Bagaimana Riwayat Hidup Adipati Limansenjaya Kusumah ? 

2. Bagaimana peran Adipati Limansenjaya Kusumah terhadap Islamisasi 

di daerah Limbangan Garut Jawa Barat pada tahun 1540-1560  
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3. Tujuan Penelitian 

Dalam hal ini tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan riwayat hidup Adipati 

Limansenjaya Kusumah selaku pemimpin kerajaan Galeuh Pakuan 

yang beragama Islam.  

2. Untuk mengetahui peran Adipati Limansenjaya Kusumah terhadap 

Islamisasi di daerah Limbangan Garut Jawa Barat tahun 1540-1560. 

4.  Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis belum menemukan 

adanya kesamaan pembahasan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Namun 

disini penulis menemukan adanya kemiripan dari judul maupun pembahasan yang 

akan penulis angkat, yaitu berbicara tentang peran seorang tokoh.  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sansan Sadikin Nim 1210501070 alumni 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Adab Humaniora Jurusan Sejarah 

dan Peradaban Islam yang berjudul “Peran KH. Uyeh Balukia Syakir Dalam 

Mengembangkan Islam Di Soreang Tahun 1970-2002”, isi skripsinya berbicara 

mengenai pertama, peran KH. Uyeh Balukia Syakir 7  dalam menciptakan dan 

memasyarakatkan metode dakwahnya beserta santrinya. Kedua, KH. Uyeh 

Balukia Syakir memasyaraktkan Tarekat Qadiriyah Wa Naqsabandiyah kepada 

para santri dan jamaahnya. Ketiga, KH. Uyeh Balukia Syakir membangun 

pesantren sebagai dasar pendidikan Islam sekaligus dasar pergerakannya untuk 

mengembangkan ajaran Islam di Soreang. Keempat, KH. Uyeh Balukia Syakir 

                                                           
7Sansan Sadikin, Skripsi”Peran KH.Uyeh Balukia Syakir Dalam Mengembangkan Islam 

Di Soreang Tahun 1970-2002”, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2014). 
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membangun lembaga-lembaga dakwah seperti sekolah-sekolah demi memupuk 

para generasi putera-puteri di soreang yang mana diharapkan kelak menjadi 

penerusnya. Kelima, KH. Uyeh Balukia Syakir masuk ke dunia politik khususnya 

partai Golkar dengan harapan adanya dukungan dari pemerintah kepada 

pergerakan Islam di soreang yang ia lakukan. Keenam, KH. Uyeh Balukia Syakir 

berperan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung, yang mana bertujuan 

untuk menghimpun dan menyatukan para ulama di Kabupaten Bandung, sehingga 

memperkuat posisi ulama Islam di Kabupaten Bandung khususnya di Soreang. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Liah Suliah NIM : 99100980 alumni UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Adab Humaniora Jurusan Sejarah dan 

Peradaban Islam yang berjudul “Peranan K.H. Tubagus Ahmad Bakary Dalam 

Pengembangan Agama Islam Di Purwakarta Tahun 1914 – 1975 ”,8 isi skripsinya 

berbicara mengenai pertama : peran K.H. Tubagus Ahmad Bakary terlihat dari 

segala aktivitas keagamaan yang dilakukannya, baik pada bidang dakwah 

Islamiyah, bidang pendidikan Islam, bidang politik da sosial kemasyarakatan. 

Dakwah Islamiyah yang dilakukan beliau adalah dengan menggunakan metode 

bi’lisan dan tulisan, yakni memberikan ceramah – ceramah keagamaan dalam 

setiap kegiatan, baik di daerah Purwakarta sendiri maupun daerah – daerah luar 

Purwakarta.Dalam bidang pendidikan beliau aktif memberikan pengajaran atau 

pendidikan yang dilakukan di surau atau masjid serta memajukan pesantren 

Sempur. Dalam bidang politik beliau merupakan salah seorang yang sangat 

berperan dalam mengatur siasat atau strategi untuk melawan penjajah 

                                                           

8Liah Suliah, Skripsi, “Peranan K.H. Tubagus Ahmad Bakary Dalam Pengembangan 

Agama Islam Di Purwakarta Tahun 1914 – 1975 ”, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati Bandung 

2003).  
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denganmengajak masyarakat atau santrinya untuk berunjukrasa, karenapada 

waktu itu akan didirikan greja di dekat pesantren Sempur, yang hasilnya membuat 

Belnda menyerah sehingga tidak jadi mendirikan  Greja di sekitar desa Sempur. 

Selain itu juga, yang paling beliau fokuskan dalam hal fungsi bermusyawarah, 

dalam hal ini untuk bermusyawarah tentang penyebaran  dan pengembangan 

ajaran Islam bersama murid – muridnya.  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nazimatul Husna NIM : 203102055 

alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Adab Humaniora Jurusan 

Sejarah dan Peradaban Islam yang berjudul “Peranan K.H. Muhammad Masthuro 

Dalam Dakwah Islam Di Tipar Cisaat Sukabumi 1920 - 1968”,9 isi skripsinya 

berbicara mengenai pertama : peranan penting beliau dalam proses perkembangan 

dan penyebaran agama Islam di Sukabumi khususnya kampung Tipar. Metode 

dakwah beliau bersifat tradisional seperti memancing, main layangan atau kolecer 

(baling-baling bambu), tembang cianjuran, menjala ikan, dongeng sunda, ngepung 

(menyumpit burung disawah), dan adu kuda-kudaan (disungai yang airnya deras). 

Selanjutnya dari beberapa metode dan pendekatan yang dilakukan beliau untuk 

merubah kondisi masyarakat Tipar dan sekitarnya, yang tadinya mereka suka 

melakukan kegiatan kemaksiatan seperti adu ayam, judi, ronggeng yang menjurus 

kedalam kegiatan prostitusi, dan zikir mikung yang menyesatkan dan masih 

banyak lagi kegiatan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama.  

Sementara penelitian ini berbicara tentang Peran Adipati Limansejaya 

Kusumah Terhadap Islamisasi Di Daerah Limbangan Garut yang dimulai dari 

                                                           

9Nazimatul Husna, Peranan K.H. Muhammad Masthuro Dalam Dakwah Islam Di Tipar 

Cisaat Sukabumi 1920 - 1968”, (Bandung:  Uin Sunan Gunung Djati Bandung 2003).  
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tahun 1540. Karena pada tahun itu Adipati Limansenjaya Kusumah mrndapatkan 

penghargaan berupa keris pusaka yang bertuliskan “Laa Iqroha Fiddin” 

pemberian dari Prabu Kian Santang atas jasa-jasa dalam menyiarkan dan 

menyebarkan agama Islam, hal tersebut merupakan anugrah tertinggi dan paling 

langka dari Prabu Kian Santang terhadap muridnya. Kemudian metode yang 

digunakan Adipati Limansenjaya Kusumah dalam menyiarkan agama Islam 

dengan cara mengajarkan langsung kepada para petinggi keraton seperti pejabat 

dan rakyat biasa, kemudian langsung menyunat mereka yang akan memeluk 

agama Islam. Metode Selanjutnya yang di gunakan yaitu dengan cara 

menghampiri rakyat yang sedang bertani dan memancing ikan, kemudian 

mengajarkan dua kalimat syahadat supaya apa yang sedang dikerjakan oleh rakyat 

pada saat itu mendapat kemudahan dari sang pencipta yakni Allah SWt. Dari 

beberapa metode dan pendekatan yang dilakukan beliau untuk merubah kondisi 

masyarakat Limbangan dan penghuni keraton Galeuh Pakuan, yang tadinya 

mereka menganut agama nenek moyangnya yakni agama Hindu, meskipun hanya 

sebagian dari masyarakt maupun penghuni keraton termasuk ayahnya sendiri 

yaitu prabu Hande Limansenjaya termasuk orang yang tidak ikut ikut memeluk 

agama Islam. Dan pada tahun 1560 Adipati Limansenjaya sudah menjadi ulama 

cukup besar dengan usia ± 50 tahun sehingga tergolong salah seorang pemimpin 

Islam yang di undang pada pertemuan sangat penting dan rahasia yang diadakan 

oleh Sunan Gunung Djati secara terbatas. 
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5. Langkah-langkah  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian 

biografis.Penelitian biografis adalah penelitian yang menggunakan metode sejarah 

untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat.Dalam 

penelitian ini diteliti sifat-sifat, watak, pengaruh, baik pengaruh pemikiran dan ide 

dari subjek penelitian pada masa hidupnya, serta pembentukan watak figur yang 

diterima selama hayatnya.10 

Untuk mempermudah proses penelitian ini,maka dalammelakukan 

penelusuran berbagai sumber, penulis menggunakan tahapan-tahapan metode 

penelitian sejarah yang terbagi menjadi empat tahapan, diantaranya :  

a. Heuristik 

Adapun langkah pertama yaitu heuristik11, dengan menggunakan tahapan 

ini penulis mendapatkan beberapa sumber.Penulis mendapatkan beberapa sumber 

primer dan sekunder. 

1) Primer  

a) Tulisan 

(1) Naskah kitab barzanji hasil peninggalan Adipati Limansenjaya 

Kusumah  

(2) Naskah kitab barzanji hasil peninggalan Adipati Limansenjaya 

Kusumah  

                                                           

10Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),  hal. 87 
11  Menurut Notosusanto (1971:18), heuristik berasa dari bahasa Yunani heuriskein, 

artinya sama dengan to find yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada 

tahapan ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan mengumpulkan sumber-sumber 

yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan, 

lihat di Sulasman, Teori dan Metodologi Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 93 
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(3) Naskah Babad Limbangan 

b) Dokumen / Foto 

(1) Makam Adipati Limansenjaya Kusumah 

 

2) Sekunder 

a) Lisan  

(1) Ust. Aceng Furqon (58 tahun), tokoh masyarakat kp.Wedasari, 

desa Mekarsari I, kec. Cibatu, Kab. Garut. (Jum’at 15 April 

2016 pukul 14.00 WIB).  

(2) Bapak Komar (Eyang Cipancar) (65 tahun), Juru Kunci 

Makam    Sunan Cipancar, Pasir Astana, kec. Limbangan. Kab. 

Garut. (Jum’at 15 april 2016 pukul 15.20 WIB).  

(3) Bapak KH. Rd. Aten Muhyiddin, 73, Sesepuh Pondok 

Pesantren Wates, Pasir Astana, kec. Limbangan. Kab.Garut, 

(Jum’at 21 Juli 2017). 

b) Tulisan 

(1) Bayu Surianingrat, Pustaka Kabupatian i Bhumi Limbangan 

Dong Garut 

(2) Tome Pires, The Suma Oriental Of Tome Pires And The Book 

Of Francisco Rodrigues, London, The Hakluyti Society. 

(3) Anita Evi Dewi, Walisongo : Mengislamkan Tanah 

Jawa.Semarang 2014. 
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(4) Drs. Atja & Drs. Saleh Danasasmita, Sanghyang Siksakanda ng 

Kresian, Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 

1981. 

(5) Firman Wijakasana, Kisah sunan Cipancar Dan Undangan 

sunan Gunung Djati Yang Nyaris Membuatnya Terbunuh, 

Tribun Jabar, 14 Juni 2017. 

(6) Naskah Babad Godog 

(7) Nina Lubis, Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat, 

Bandung 

 

Berkenaan dengan hal tersebut dalam pengumpulan data penulis berusaha 

menciptakan hubungan yang akrab agar data yang dihasilkan valid, maka dalam 

hal ini penulis harus memperoleh ijin penelitian dulu dari pihak yang bertanggung 

jawab sesuai dengan prosedur yang berlaku.12 

b. Kritik 

Tahapan selanjutnya dalam metode sejarah setelah melakuakn proses 

pengambilan data-data dari sumber yang telah dikumpulkan melalui proses 

heuristik, yaitu dengan melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan untuk 

menentukan otentisitas dan kredibilitas. Kritik sejarah adalah kritik seorang 

peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperolehnya. Apabila seorang 

peneliti sejarah telah yakin bahwa sumber sejarah yang telah ia peroleh benar- 

                                                           

12 Menurut Lucey (1984: 47) Tahapan kritik merupakan tahapan dimana seorang 

sejarawan harus mengkritik sebuah sumber yang telah ia dapatkan. Tahapan kritik memiliki tujuan 

tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keotentikan sumber yang didapat, lihat di 

Sulasman, Teori dan Metodologi Sejarah, Pustaka Setia : Bandung, 2014, hal. 101 
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benar asli, ini tidak berarti bahwa segala yang dikandungnya memiliki nilai 

kesejarahan yang besar, tetapi masih harus dilakukan kritik sumber terhadapnya 

dari segi-segi yang lain. Ada sumber-sumber yang menurut nama penulisnya, juga 

masa dan tempat itu ditulis. Ada juga sumber yang cenderung asli namun tidak 

memuat hal-hal tersebut.Hal ini tentunya dapat mengurangi nilai kesejarahan 

sumber sejarah yang didapat tersebut.13 

Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan internal. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

 

1. Kritik Intern 

Dalam tahapan kritik intern penulis harus mampu memverivikasi sumber 

yang telah diperoleh apakah sumber itu resmi atau tidak, apakah sumber tersebut 

relevan atau tidak.14 

a) Tulisan  

(1) Naskah Kitab Fiqih Hasil Peninggalan Adipati Limansenjaya 

Kusumah  

Melihat Isi naskah kitab Fiqih peninggalan Adipati 

Limansenjaya membahas tentang tujuan yang diusung oleh risalah 

Islam seperti penyucian diri (tajkiyatul-anfus) menuju pengetahuan 

sebenarnya tentang Allah dan beribadah kepada-Nya, sekaligus 

memperkukuh relasi-relasi kemanusiaan dan membangunnya 

berlandaskan cinta, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, dan 

                                                           
13 Dedi Irwanto dan Alian Syair, Metodologi dan Historiografi Sejarah, (Palembang: 

Universitas Sriwijaya, t.t.), hlm. 77-78. 
14Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah,  (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 104  
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keadilan; serta mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan 

akhirat.Pembahasan hukum-hukum Islam yang tertulis dalam 

naskah kitab Fiqih ini tidak berbeda jauh dengan kitab Fiqih pada 

umumnya. Seperti membahas mengenai ketauhidan, rukun Islam, 

rukun Iman,  bab thaharah, bab shalat, puasa, zakat.   

(2) Naskah Kitab Barzanji Hasil Peninggalan Adipati Limansenjaya 

Kusumah 

Isi pembahasan mengenai kitab Barzanji ialah suatu doa-doa, 

puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang 

dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan 

ketika, lahiran, khitanan, pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad 

SAW. Isi naskah kitab Barzanji ini bertutur tentang kehidupan 

Nabi Muhammad, yang disebutkan berturut-turut yaitu silsilah 

keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga 

diangkat menjadi rasul.Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat 

mulia yang dimiliki Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa 

untuk dijadikan teladan umat Islam. 

 (3). Naskah Babad Limbangan 

    Isi pembahasan mengenai naskah Babad Limbangan adalah 

pada zaman dahulu kala Prabu Layaran Wangi (Prabu Siliwangi) 

dari kerajaan Pakuan Raharja mempunyai seorang pembantu 

bernama Aki Panyumpit. Setiap hari Aki Panyumpit diberi tugas 

berburu binatang dengan menggunakan alat sumpit (panah) dan 
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busur.Pada suatu hari Aki Panyumpit pergi berburu ke arah Timur. 

Sampai tengah hari ia belum memperoleh hasil buruannya, padahal 

telah banyak bukit dan gunung didaki. Sesampainya di puncak 

gunung, ia mencium wewangian dan melihat sesuatu yang bersinar 

di sebelah Utara pinggir sungai Cipancar. Ternyata harum 

wewangian dan sinar itu keluar dari badan seorang putri yang 

sedang mandi serta mengaku putra Sunan Rumenggong, yaitu Putri 

Rambut Kasih penguasa daerah Limbangan. Peristiwa pertemuan 

dengan Nyi Putri dari Limbangan dikisahkan oleh Aki Panyumpit 

kepada Prabu Layaran Wangi. Berdasarkan peristiwa itu Prabu 

Layaran Wangi menamai gunung itu Gunung Haruman (haruman = 

wangi). Prabu Layaran Wangi bermaksud memperistri putrid dari 

Limbangan. Ia mengirimkan Gajah Manggala dan Arya Gajah 

(keduanya pembesar Pakuan Raharja). Aki Panyumpit serta 

sejumlah pengiring bersenjata lengkap untuk meminang putri 

tersebut dengan pesan lamaran itu harus berhasil dan jangan 

kembali sebelum berhasil. Kendatipun pada awalnya Nyi Putri 

menolak lamaran tetapi setelah berhasil dinasehati Sunan 

Rumenggong, ayahnya, akhirnya menerima dijadikan istri oleh 

Prabu Layaran Wangi. Selang 10 tahun antaranya, Nyi Putri 

(Rambut Kasih) mempunyai dua orang putra dari Raja Pakuan 

Raharja, yaitu Basudewa dan Liman Senjaya. Kedua anak itu 

dibawa ke Limbangan oleh Sunan Rumenggong (kakeknya) dan 
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kemudian dijadikan kepala daerah di sana. Basudewa menjadi 

penguasa Limbangan dengan gelar Prabu Basudewa dan Liman 

Senjayapenguasa daerah Dayeuh Luhur di sebelah Selatan dengan 

gelar Preabu Liman Senjaya. Di kemudian hari Prabu Liman 

Senjaya setelah beristri membuka tanah, membuat babakan 

pidayeuheun (kota) dan lama kelamaan dibangun sebuha Negara 

dengan nama Dayeuh Manggung. Negara baru ini bisa berkembang 

sehingga dikenal baik oleh tetangga-tetangganya, seperti Sangiang 

Mayok, Timbanganten, Mandalaputang. Dayeuh Manggung 

terkenal karena keahlian dalam membuat tenunan. Rajanya yang 

lain yang termashur adalah Sunan Ranggalawe. 

b) Sumber Benda 

(1). Makam Adipati Limansenjaya Kusumah 

Makam Adipati Limansenjaya Kusumah terletak di daerah 

Pasirastana kec.Limbangan.Kab.Garut.Diyakini bahwa makam 

yang berada di Pasir Astana itu benar makamnya Adipati 

Limansenjaya Kusumah yang dipindahkan dari Pasir Huut ke 

daerah Pasir Astana oleh putranya sendiri yang bernama Dalem 

Suriakusumah Rangga Megatsari. 

2. Kritik Ekstern 

Dalam tahapan kritik ekstern penulis harus mampu memverivikasi 

sumber.Apakah sumber tersebut otentik atau tidak, apakah sumber tersebut layak 
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atau tidak untuk dijadikan sumber.15Baik sumber lisan, sumber tulisan, maupun 

sumber visual. 

 

a) Tulisan 

(1) Naskah Kitab Fiqih Hasil Peninggalan Adipati Limansenjaya 

Kusumah  

Sampul naskah terbuat dari kulit kambing tulisan yang dipakai 

menggunakan tulisan arab Arab Pegon bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Sunda, naskahkitab ini berisi tulisan sebanyak 52  

halaman dengan tulisan sebagian memudar karena lamanya usia 

naskah tersebut.  

Nama pemegang naskah : Komar Kholik 

Tempat naskah : Desa Balubur ke. Limbangan 

Asal naskah : pemberian 

Ukuran naskah : 16 x 20.5 cm 

Ruang tulisan : 15 x 18 cm 

Keadaan naskah : baik 

Tebal naskah : 52 Halaman 

Jumlah baris per halaman : 15 baris 

Jumlah baris halaman awal dan akhir : 15 dan 13 baris 

Huruf : Arab/Pegon 

Ukuran huruf : sedang 

                                                           

15Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 102 
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Warna tinta : hitam 

Bekas pena : agak tajam 

Pemakaian tanda baca : ada 

Kejelasan tulisan : jelas 

Cap kertas : tidak ada 

Warna kertas : coklat kekuning-kuningan 

Keadaan kertas : agak tebal 

Cara penulisan : timbal balik 

Bentuk karangan : puisi (tembang) 

(2) Naskah Kitab Barzanji Hasil Peninggalan adipati Limansenjaya 

Kusumah 

Sampul naskah terbuat dari kulit kambing tulisan yang dipakai 

menggunakan tulisan Arab Pegon bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Sunda,naskah kitab ini berisi tulisan sebanyak 47  halaman 

dengan tulisan sebagian memudar karena lamanya usia naskah 

tersebut. 

Nama pemegang naskah : Komar Kholik 

Tempat naskah : Desa Balubur ke. Limbangan 

Asal naskah : warisan 

Ukuran naskah : 20.5 x 32 cm 

Ruang tulisan : 17 x 17 cm 

Keadaan naskah : baik 

Jumlah baris per halaman : 15 baris 
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Jumlah baris halaman awal dan akhir : 10 dan 15 baris 

Huruf : Arab pegon 

Ukuran huruf : sedang 

Warna tinta : hitam 

Bekas pena : agak tajam 

Pemakaian tanda baca : ada 

Kejelasan tulisan : jelas 

Bahan naskah : kertas bergaris ukuran folio 

Cap kertas : tidak ada 

Warna kertas : putih 

Keadaan kertas : agak tebal, halus 

Cara penulisan : timbal balik 

Bentuk karangan : puisi 

(3) Naskah Babad Limbangan 

Naskah Babad Limbangan  berhalaman 16 halaman 

Nama pemegang naskah : R. Sulaeman Anggapradja 

Tempat naskah : Jln Ciledug 225 Kel. Kota Kulon. Kec Garut Kota 

Asal naskah : warisan 

Ukuran naskah : 20.5 x 32 cm 

Ruang tulisan : 17 x 17 cm 

Keadaan naskah : baik 

Tebal naskah : 16 Halaman 

Jumlah baris per halaman : 39 baris 
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Jumlah baris halaman awal dan akhir : 39 dan 23 baris 

Huruf : Latin 

Ukuran huruf : sedang 

Warna tinta : hitam 

Bekas pena : agak tajam 

Pemakaian tanda baca : ada 

Kejelasan tulisan : jelas 

Bahan naskah : kertas bergaris ukuran folio 

Cap kertas : tidak ada 

Warna kertas : putih 

Keadaan kertas : agak tebal, halus 

Cara penulisan : timbal balik 

Bentuk karangan : puisi 

b) Dokumen / foto 

Makam  ini dijadikan sumber Primer, karena dari sisi bentuk 

makam dan nisannya menyerupai makam-makam Islam di abad ke 16, 

sebagaimana bentuk makam-makam di Cirebon. Ini terlihat dari 

kuatnya pengaruh lokal yang diserap pada bentuk makam dan nisan 

makam yang lebih menyerupai batu nisan Pra Islam. 

c. Interpretasi 

Setelah penulis mencari dan mengkritik sumber, maka tahapan selanjutnya 

adalah menginterpretasikan sumber yang telah penulis dapatkan. Kemampuan  

Interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, 
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Interpretasi merupakan sebuah penafsiran maka penulis bertugas untuk 

menafsirkan sumber sejarah yang penulis dapatkan.Dengan demikian penulis 

dapat memperoleh data dan fakta yang mudah untuk dipahami, sehingga pada 

tahapan interpretasi ini dibuat untuk menganalisis biografi Adipati Limansenjaya 

Kusumah dan peran Adipati Limansenjaya Kusumah terhadap Islamisasi di 

daerah Limbangan Garut. 

Berkenaan dengan hal ini, supaya penulis mudah dalam menafsirkan fakta-

fakta sejarah mengenai peran Adipati Limansenjaya Kusumah di daerah 

Limbangan Garut, maka penulis menggunakan teori kepemimpinan dalam 

penelitian. 

Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan 

kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan 

merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat 

dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, 

kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu 

badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.16 

Teori the great man menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai 

pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia memiliki sifat 

atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Teori ini melihat bahwa kekuasaan 

berada pada sejumlah orang tertentu, yang melalui proses pewarisan memiliki 

kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk 

menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan kata lain para pemimpin menurut 

                                                           

16Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 250 
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teori ini berasal dari keturunan tertentu (di Indonesia disebut keturunan berdarah 

biru) yang berhak menjadi pemimpin, sedang orang lain tidak ada pilihan selain 

menjadi pihak yang dipimpin. Misalnya ungkapan yang menyatakan “asal raja 

menjadi raja’ yang dapat diartikan menurut teori bahwa anak raja pasti memiliki 

bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya 

Bennis dan Nanus menyatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya, 

teori kepemimpinan berdasarkan bakat cenderung ditolak dan lahirlah teori big 

bang.Teori kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa suatu 

peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang menjadi pemimpin. 

Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota oragnisasi 

sebagai jalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi pemimpin.Situasi yang 

dimaksud adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian besar seperti revolusi, 

kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain yang 

memunculkan seseorang menjadi pemimpin.Sedang yang dimaksud pengikut atau 

pendukung adalah orang-orang yang menokohkan orang tersebut dan bersedia 

patuh dan taat pada keputusan-keputusan atau pemerintah-pemerintahnya dalam 

kejadian atau peristiwa tertentu.17 

 

 

 

                                                           

17Thoha Miftah, Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), hal. 37 
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d. Historiografi 

`Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai 

sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. 18 Setelah 

melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa 

tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk 

dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa 

penulisan nya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat 

mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan.19 

 Pada tahapan akhir penelitian ini adalah tehap historiografi yakni tahap 

penulisan atau pelaporan atas proses penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, 

karena penulisan dalam sejarah mengedepankan aspek kronologis dari 

pembehasan yang sedang dilakukan Penelitian ini, terdiri dari: IV BAB, BAB I  

Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuaan 

penelitiaan , kajiaan pustaka, langkah langkah penelitiaan. 

BAB II Biografi Adipati Limansenjaya Kusumah, didalamnya mencakup 

:gambaran umum tentang Limbangan Pra Islam dan riwayat hidup Adipati 

Limansenjaya Kusumah.  

BAB III Peran Adipati Limansenjaya Kusumah Terhadap Islamisasi Di 

Daerah Limbangan Garut (1540-1560), didalamnya mencakup: Proses Islamisasi 

di daerah Limbangan, Model Islamisasi Adipati Limansenjaya Kusumah di daerah 

Limbangan Garut, dan Dampak Islamisasi yang disebarkan oleh Adipati 

Limansenjaya Kusumah di daerah Limbangan Garut. 

                                                           

18 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1993) 
19Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Waana  2013), hal 80-82 
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BAB IV Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan atau 

jawaban dari rumusan masalah dan saran. 

 


