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ABSTRAK 

 

Hasna Afifah (1175010055): Pelajar Islam Indonesia (PII) Cianjur (1980-2019) 

 Pelajar Islam Indonesia merupakan organisasi kader pelajar yang dibentuk 

untuk menyatukan pelajar yang ada di Indonesia, sebagai wadah organisasi untuk 

meningkatkan pendidikan serta kebudayaan pelajar yang ada. Pelajar Islam 

Indonesia Cianjur merupakan organisasi pelajar yang eksis sejak kemunculannya 

di Cianjur, banyak kontribusi yang telah diberikan oleh PD PII Cianjur kepada 

pelajar di Cianjur. Meskipun dalam perjalanannya banyak mengalami rintangan, 

namun PD PII Cianjur dapat melewatinya dengan baik. Dalam penelitian ini 

menjelaskan mengenai dari awal mula adanya PII di Kabupaten Cianjur sampai 

perkembangan PD PII Cianjur di Kabupaten Cianjur hingga kini. 

 Penelitian dengan judul “Pelajar Islam Indonesia (PII) Cianjur (1980-

2019)”, memiliki rumusan masalah Sejarah Munculnya Pelajar Islam Indonesia 

(PII) di Cianjur dan Perkembangan Pelajar Islam Indonesia (PII) Cianjur dari tahun 

1980-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui awal mulanya Pelajar 

Islam Indonesia di Cianjur, dan mengetahui perkembangan Pelajar Islam Indonesia 

(PII) Cianjur dari tahun 1980-2019. 

 Metode penelitian yang digunakan merupakan metode sejarah yang 

meliputi empat tahapan yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, studi kepustakaan, 

dan studi dokumentasi. Adapun sumber-sumber data primer didapatkan dari 

wawancara dengan kepengurusan serta anggota PD PII Kabupaten Cianjur.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut; 

Pertama, Pelajar Islam Indonesia (PII) didirikan pada 04 Mei 1947, pembentukan 

ini dilakukan untuk menyatukan pelajar umum dengan pelajar yang ada di pesantren. 

Ekspansi organisasi ini sampai ke Cianjur pada tahun 1960 masih dengan tujuan 

yang sama untuk menyatukan pelajar-pelajar yang ada tanpa perbedaan. Kedua, 

Perkembangan Pelajar Islam Indonesia (PII) Cianjur terbagi kedalam empat periode. 

Periode pertama tahun 1980-1986 dengan Penggunaan Jilbab serta Asas Tungal, 

periode kedua tahun 1992-1998 mulainya metode ta’lim, periode ketiga tahun 

2000-2014 awal kejayaan serta kemunduran PD PII Cianjur, dan periode keempat 

tahun 2017-2019 awal mulainya kembali PD PII Cianjur. 

 

Kata Kunci : Perkembangan, PII, Cianjur. 

 


