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ABSTRAK 

Ihsan Fadilla : Sejarah dan Perkembangan Pemuda Persis Kabupaten Bandung 

Barat (KBB) Tahun 2008-2018. 

Pemuda Persis lahir untuk menjaring dan mewadahi generasi muda untuk 

mengembangkan potensi demi kemajuan dakwah Islam. Dengan semangat para 

aktivisnya kini Pemuda Persis menjadi ruh Persis dimasa mendatang. Kini Pemuda 

Persis didukung delapan Pimpinan Wilayah dan puluhan Pimpinan Daerah, salah 

satunya Pimpian Daerah Pemuda Persis Kab. Bandung Barat. Pemuda Persis Kab. 

Bandung Barat lahir pada Februari 2008, satu tahun setelah pada tahun 2007 

Bandung Barat menjadi kabupaten baru. Sebelumnya Pemuda Persis Kab. Bandung 

Barat sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk Pimpinan Daerah yang baru, 

sehingga ketika terjadi pemekaran wilayah pemerintahan, Pimpinan Daerah 

Pemuda Persis Kab. Bandung Barat dapat berdiri dan memisahkan dari Kab. 

Bandung. 

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui sejarah pemuda 

Persatuan Islam Kabupaten Bandung Barat. Kedua untuk mengetahui 

perkembangan Pemuda Persatuan Islam Kabupaten Bandung Barat. Adapun 

metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, 

yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau 

berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Dengan dilakukan melalui empat 

tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder), kritik 

(intern dan ekstern), interpretasi (menafsirkan sumber-sumber sejarah), dan 

historiografi (penulisan sejarah). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pemuda Persis 

Kabupaten Bandung Barat berdiri pada Februari 2008. Pembentukan ini dilakukan 

seiring dengan adanya pemekaran/pembagian wilayah Kab. Bandung menjadi dua 

bagian. Pergerakkan pembaharuan yang dilakukan oleh para Pemuda Persatuan 

Islam yang ada di Kab. Bandung Barat pada dasarnya ditujukan untuk para 

anggotanya agar memahami Islam secara menyeluruh sesuai tuntutan yang ada 

dalam Al-Quran dan Sunah, Juga untuk mengembangkan potensi dan kemampuan 

masing-masing anggota untuk memajukan dakwah Islam. Dalam 

perkembangannya Pemuda Persis Kab. Bandung Barat melampaui ekspektasi 

semua pihak yang dimana secara keseluruhan organisasi ini memiliki grafik 

meningkat yang sangat bagus, baik secara kuantitas ataupun kualitas  
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