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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Awal abad ke-20 pendidikan Islam di Indonesia masih berhadapan dengan 

pendidikan Belanda. Masa kolonialisasi menunjukan suramnya pendidikan bagi 

masyarakat pada umumnya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengenyam 

pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, sedangkan pendidikan Islam belum diakui 

sebagai pendidikan resmi. Melihat hal tersebut, munculah ide-ide pembaharuan 

pendidikan Islam, ide ini muncul karena sudah banyak orang-orang yang tidak puas 

dengan sistem pendidikan yang berlaku saat itu seperti dari segi materi, metode, 

manajemen, dan administrasi pendidikan1. Ide dan inti dari pembaharuan ini adalah 

berupaya meninggalkan pola pemikiran lama yang tidak sesuai dengan kemajuan 

zaman, dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri 

dengan kemajuan zaman.2 

Di Indonesia, pada tahun 1931 lembaga pendidikan memasuki periode 

dimulainya modernisasi pendidikan Islam.3 Modernisasi pendidikan Islam berawal dari 

berdirinya organisasi-organisasi modern seperti Muhammadiyah, Persis, dan Jami’at 

Khoir, dan berkembangnya organisasi ini diikuti dengan perkembangan pendidikan 

                                                           
1 Ninik Masruroh & Umiarso, Modernisasi Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011), hlm 183-184  
2 Ibid, hlm 15-16 
3 Iskandar Engku, dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm 90 
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Islam tersebut. Salah satu organisasi yang pertama didirikan yaitu Jami’at Khoir 4yang 

diawali oleh orang-orang Indonesia keturunan Arab. Organisasi ini mendirikan sekolah 

dan madrasah sebagai langkah pertamanya dalam usaha mengadakan modernisasi 

pendidikan Islam, namun pendidikannya masih diselenggarakan berdasarkan sistem 

Barat. Pendidikan ini bermula dari Jakarta, dan secara berturut-turut diikuti oleh 

beberapa lembaga pendidikan di pulau Jawa yang selanjutnya berkembang ke 

Sumatera dan juga berkembang di Jambi. Pendidikan Islam di Sumatera diawali 

dengan didirikan lembaga pendidikan modern yaitu Normal Islam (Kuliah Mua’limin 

Islamiyyah)5 yang banyak pengaruhnya terhadap pendidkan Islam di Indonesia.6  

Perkembangan pendidikan Islam di Jambi sudah ada sejak kedatangan Islam di 

tanah Jambi7. Kedatangan Islam membawa berkembangnya organisasi Islam, Salah 

satu organisasinya yaitu Tsamaratul Insan8. Organisasi ini berdiri berdasarkan izin 

Residen Negeri Jambi nomor 16369, tercantum di dalam peraturan pendirian yang 

                                                           
4 Jami’at Khoir adalah sebuah organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Islam, dan 

merupakan Lembaga swasta yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan berperan penting dalam 

sejarah perjuangan Indonesia. https://id.m.wikipedia. Org, diakses pada tanggal tgl, 23 Maret 2019, 

Pukul 21:32 
5 Normal Islam (Kuliah Mua’limin Islamiyyah) merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

didirikan oleh persatuan guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang tahun 1931, termasuk Lembaga 

modern yang banyak pengaruhnya terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.  Iskandar Engku, 

dan Siti Zubaidah, Op. Cit, hlm 90. 
6 Ibid, hlm 90 
7Maksum, Malim, Inovasi Pendiidkan Islam di Jambi, Jurnal Program Pascasarjana IAIN STS 

Jambi, hlm 11. Lihat juga, Masitoh, Tsamaratul Insan dan pengembangan pendidikan Islam di Kota 

Jambi 1915-1972, Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, hlm 2 
8 Organisasi Tsamaratul Insan adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan, 

organisasi ini bertujuan untk mempersatukan masyarakat Islam Jambi dan mengkoordinir mereka 

terutama dalam masalah-masalah sosial. Organisasi ini pada awalnya dipimpin oleh: H. Abdus Shamad 

bin H. Ibrahim, H. Ibrahim bin H. Abdul Madjid, H. Ahmad bin Abdusy Syakur, Kemas H. Usman bin 

H. Ali, H. Muhammad Saleh bin Kemas H. Muhammad Yasin, dan Sayyid Alwi Bin Muhammad. Kasful 

Anwar, Kepemimpinan Pesantren, (Jambi: Sultan Thaha Syaifuddin Jambi 2011), hlm 141 
9 Ibid, hlm 141 

https://id.m.wikipedia/
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dibuat di Jambi pada tanggal 10 November 1915, bertepatan dengan 1 Zulqa’idah 1333 

H. Dalam akta pendirian tersebut tertera maksud dan tujuan dari Tsamaratul Insan, 

yaitu untuk mempersatukan masyarakat Islam Jambi, dan mengkoordinasi usaha-usaha 

pengembangan pendidikan10. 

Organisasi Tsamartul Insan didirikan oleh ulama alumni dari Mekkah yang 

merupakan orang asli dari Seberang Kota Jambi. Organisasi ini mengalami 

perkembangan yang cukup pesat sehingga dapat mendirikan madrasah sebagai 

pendidikan Islam pertama yaitu madrasah Nurul Iman, Sa’addaturdain, Jauharain, dan 

Nurul Islam11, yang berpusat di Seberang Kota Jambi. Perkembangan pendidikan Islam 

di Jambi dibawa oleh beberapa ulama melalui cara mereka masing-masing. Ulama 

inilah yang membawa perubahan dan modernisasi pendidikan Islam serta melakukan 

banyak perubahan di wilayah Seberang Kota Jambi.12 

Ulama yang membawa modernisasi pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi 

sebelum tahun 1944 yaitu, H. Hasan Anang, H. M. Ja’far13. Pada saat itu dua ulama 

terkhir inilah yang memimpin pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi dan sesudah 

tahun 1944 ulama pembawa pendidikan Islam berasal dari KH. Abdul Qodir Ibrahim14. 

KH. Abdul Qodir salah satu tokoh ulama yang terkenal di Jambi. Beliau mempunyai 

                                                           
10 Hasan Basri Agus dkk, Pejuang Ulama dan Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi, (Jambi: 

Pusat Kajian Pengembangan Sejarah Dan Budaya Jambi, 2013), hlm 64 
11 Nurul Iman, Sa’addaturdain, Jauharain, dan Nurul Islam, ini merupakan madrasah 

pertama yang ada di Jambi. Yang didirikan dan dikembangkan oleh organisasi Tsamaratul 

Insan, empat madrasah tersebut juga merupakan asal-usul pendidikan formal Islam di Sebrang 

Kota Jambi. Masitoh, Tsamaratul Insan dan pengembangan pendidikan Islam di Kota Jambi 1915-

1972, Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, hlm 2 
12 Hasan Basri Agus dkk, Op. Cit, hlm 69 
13 H. Hasan Anang, H. M. Ja’far. Merupakan ulama yang memimpin madrasah Nurul Iman 

sebelum KH. Abdul Qadir Ibrahim. 
14Kasful Anwar, Op. Cit, hlm160 
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pemikiran-pemikiran yang ingin membawa modernisasi dan memajukan generasi 

muda agar tidak ketinggalan zaman.  

KH. Abdul Qodir Ibrahim melakukan modernisasi karena beliau menilai dan 

mencermati fenomena masyarakat Islam. yakni belum mampu mewujudkan antara 

pendidikan agama Islam dan pendidikan umum, disebabkan saat itu semua lembaga 

pendidikan Islam belum ada mengayomi mata pelajaran umum. Beliau memiliki 

pemikiran bahwa apabila dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam terus 

dibiarkan tanpa adanya pembaharuan dan perbaikan sistem pendidikan maka dunia 

pendidikan Islam pada suatu saat nanti akan mengalami masa suram khusunya di 

daerah Jambi.15  

Selanjutnya KH. Abdul Qodir juga orang pertama kali menerapkan/ 

memberikan kesempatan bagi perempuan di Seberang Kota Jambi untuk dapat 

mengenyam pendidikan dan merubah pola pikir para perempuan. Hal ini dapat dilihat 

dari kinerja dan keberhasilan para alumni yang telah berkiprah di masyarakat dan 

bersaing di dunia kerja. Secara tidak langsung pemikiran KH. Abdul Qodir ini telah 

memberikan kemajuan pendidikan bagi perempuan, jikapun tidak dapat berkiprah bagi 

masyarakat luas paling tidak telah berkiprah dengan baik sebagai ibu, sebagai 

madrasah bagi anak-anaknya. Dalam ruang lingkup keluarga, sebagai seorang Ibu 

perempuan mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Sejalan dengan itu beliau 

juga mendirikan lembaga pendidikan yaitu pondok pesantren As’ad yang masih berdiri 

                                                           
15 Anonim, Buku Panduan Opentren PP. As’ad Jambi, tth, hlm 1 
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sampai sekarang yang telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi 

pendidikan dan pembinaan bagi masyarakat sekitar khususnya bagi kaum perempuan. 

Berdasarkan latar belakang modernisasi yang dilakukan, peneliti tertarik untuk 

mengambil tokoh KH. Abdul Qodir Ibrahim, dengan penelitian yang berjudul 

“Pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam Modernisasi Pendidikan Islam di 

Seberang Kota Jambi 1944-1970” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka di rumuskanlah masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana riwayat hidup KH. Abdul Qodir Ibrahim. 

2. Bagaimana pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam modernisasi pendidikan 

Islam di Seberang Kota Jambi tahun 1944-1970. 

3. Bagaimana dampak pemikiran modernisasi pendidikan Islam KH. Abdul Qodir 

Ibrahim di Seberang Kota Jambi. 

 

1.3 Fokus Penelitian 

Agar tidak tejadi penyimpangan dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

dibatasi baik secara spasial dan temporal. Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini 

dimulai dari 1944-1970. Cakupan wilayahnya peneliti membatasi di Seberang Kota 

Jambi, Provinsi Jambi. Daerah ini merupakan daerah tempat KH. Abdul Qodir 

melakukan modernisasi pendidikan Islam pertama kali, dan disana juga peninggalan 

pesantren yang beliau dirikan. 
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Batasan temporal dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1944-1970. Peneliti 

mengambil tahun 1944 karena sebagai awal dari perjuangan KH. Abdul Qodir Ibrahim 

dalam memodernisasikan pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi. Diantara 

modernisasi pendidikan yang beliau cetuskan yaitu, mendirikan pondok pesantren 

As’ad sebagai lembaga pendidikan Islam, melahirkan metode yang berorientasi pada 

keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, memberikan kesempatan kepada 

kaum perempuan untuk belajar di luar rumah. Tahun 1970 merupakan perkembangan 

modernisasi yang dilakukan KH. Abdul Qodir Ibrahim yang ditandai adanya lembaga 

pendidikan Islam yang sudah didirikan yaitu pondok pesantren As’ad yang masih 

digunakan sampai sekarang berlokasi di Seberang Kota Jambi dan di tahun 1970-an 

pula beliau meninggal. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumsan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai peneliti adalah 

a. Untuk mengetahui riwayat hidup KH. Abdul Qodir Ibrahim 

b. Untuk mengetahui pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam modernisasi 

pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi tahun 1944-1970 

c. Untuk mengetahui dampak pemikiran modernisasi pendidikan Islam KH. Abdul 

Qodir Ibrahim di Seberang Kota Jambi 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat dijadikan sumber penelitian selanjutnya yang meneliti tentang KH. Abdul 

Qodir Ibrahim 

b. Dapat menjadi sumbangan sejarah Islam di Indonesia secara umum, maupun 

pesantren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

c. Sebagai sarana latihan dalam penelitian dan penulisan karya Ilmiah bagi peneliti 

2. Manfaat Praktis 

Menambah referensi dan khasanah ilmu pengetahuan serta sumbangan 

informasi mengenai pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam modernisasi 

Pendidikan Islam serta Sebagai motivasi bagi masyarakat ataupun para pelajar yang 

tercermin dari ketokohan KH. Abdul Qodir 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tentang seorang ulama 

yang berpengaruh terhadap modernisasi pendidikan Islam di Jambi khususnya di 

wilayah Seberang Kota Jambi. Ada beberapa peneliti sebelumnya yang menulis KH. 

Abdul Qodir Ibrahim baik Skripsi, jurnal, buku dan lain- lain. Penelitian ini sebagai 

pelengkap dari penelitian sebelumnya. Akan tetapi penelitian ini membahas lebih 

dalam tentang pemikiran KH. Abdul Qodir terhadap modernisasi pendidikan Islam di 

Seberang kota Jambi 1942-1970. Hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, 

antara lain:  
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Pertama, Arsip yang berupa kitab yang berjudul Mugnil Awam, yang berisi 

pelajaran-pelajaran dan juga mengenai Biografi KH. Abdul Qodir Ibrahim 

Kedua, Buku Panduan Opentren PP. As’ad Jambi, yang dimana buku ini berisi 

tentang biografi KH. Abdul Qodir Ibrahim dan sekilas mengenai sejarah berdirinya 

pondok pesantren As’ad yang didirikan oleh beliau.  

Ketiga, berjudul Pejuang Ulama dan Pejuang Negeri Melayu Jambi tulisan 

Hasan Basri Agus, penerbit Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi, 

Tahun 2013. Dalam bagian kelima buku ini dijelaskan mengenai ulama pejuang 

perintis pendidikan Islam di Negeri Melayu Jambi yang dituangkan secara umum, di 

dalamnya tertulis tentang sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Jambi 

yang berawal dari madrasah. Buku ini dan penelitian yang penulis ambil sama-sama 

membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Jambi, tetapi dalam buku ini 

memaparkan tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Jambi secara umum, 

sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang pemkiran KH. Abdul Qodir Ibrahim 

dalam modernisasi pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Humaini (2006) “Peranan KH. 

Abdul Qodir dalam mengembangkan Islam di Jambi Seberang 1914-1970” Hasil 

penelitiannya adalah di Sebereng Kota Jambi bahwa KH. Abdul Qodir Ibrahim telah 

banyak berjasa dalam mengembangkan agama Islam di Jambi. Melalui inisiatif beliau 

dengan diadakan pengajian-pengajian kelompok, para santri-santrinya bermuthala’ah 

kerumah guru sesuai dengan materi yang ditentukan oleh guru nya dilaksanakan pada 

malam hari dirumah guru seperi mengaji Fiqh, Irsyadul Ibad, Riyadus Al-Sholihin, dan 

sebagainya. Untuk ibu-ibu hanya mengaji di masjid kampung Tengah atau Langgar 
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Putih. Ini merupakan kegiatan beliau setiap hari nya. Kemampuan ia untuk menguasai 

ilmu agama tentang keimanan, Syariah dan akhlak sangat luas, berkat ketekunan dan 

belajar sendiri. Dari karya tersebut berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih 

membahas mengenai pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam modernisasi 

pendidikan Islam, sedangkan penelitian yang di tulis oleh Abdullah Humaini, 

membahas mengenai Peranan KH. Abdul Qodir dalam mengembangkan Islam di Jambi 

Seberang 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Maksum Malim berjudul “Inovasi Pendidikan 

Islam di Jambi Dalam Sejarah” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semangat 

pendidikan yang terjadi di Nusantara juga terjadi di Jambi. Organisasi Sosial 

Tsamaratul Insan yang didirikan oleh para Ulama alumni Mekkah dan berpusat di 

Seberang Kota Jambi mendirikan empat Madrasah Pertama yaitu, Madrasah Nurul 

Iman (1915) Madrasah Sa’ad atuddarain (1920), Madrasah Jauharin (1922), dan 

Madrasah Nurul Islam (1922). Dengan berdirinya empat Madrasah teersebut maka 

Seberang Kota Jambi menjadi pusat pendidikan pertama di seluruh provinsi Jambi. 

Dari karya yang ke dua ini berbeda dengan penelitian yang saya teliti, penelitian yang 

saya teliti membahas tokoh pemikir modernisasi pendidikan Islam sedangkan karya 

dari Maksum Malim ini hanya membahas tentang inovasi pendidikan Islam 

Keenam, Jurnal yang ditulis Helik Sudiono berjudul “Perkembangan 

Pendidikan Islam Masa Kontemporer Pondok Pesantren Al-Jauharen di Kota Jambi 

Tahun 2003-2016” Hasil penelitian ini menunjukan dimana berdirinya pondok 

pesantren Al-Jauharen tidak lepas dari terbentuknya perkumpulan Tsamaratul Insan 

pada tahun 1914, yang mempelopori berdirinya empat lembaga pendidikan Islam 



10 
 

pertama di Jambi, salah satunya pondok pesantren Al-Jauharen yang awalnya 

merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbentuk madrasah, dan menggunakan 

sistem pendidikan Islam yang masih tradisional dalam perkembangannya pernah 

mengalami kefakuman pada tahun 1989 dan kembali bangkit pada tahun 2003. 

Perkembangan pondok pesantren Al-Jauharen sejak kebangkitannya dari tahun 2003 

dari kefakuman menunjukan adanya modernisasi pondok dari segi kurikulum dari yang 

sebelumnya. Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti, penelitian membahas 

modernisasi pendidikan Islam oleh seorang tokoh dari mulai tahun 1942 sedangkan 

penelitian diatas membahas perkembangan pendidikan Islam pada masa kontemporer 

pada tahun 2003. 

Ketujuh, Skripsi yang ditulis Muhammad Khaidir Rusdan (2017) berjudul 

“Kontribusi Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri Terhadap Pengembangan Pendidikan 

Islam di Palu” Penelitian ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat di Palu pada 

abad ke-20 belum mengenal Islam secara memadai, karena banyaknya faktor 

penghambat yang menyebabkan pendidikan Islam di Palu kurang berkembang. Hal ini 

diantaranya karena pengaruh Kolonial, kepercayaan Animisme dan Dinamisme di 

daerah setempat yang masih kental dilakukan oleh penduduk lokal. Di tengah-tengah 

keadaan masyarakat Palu seperti itu, hadir seorang tokoh yang berasal dari Arab, yakni 

Habib idrus Al-Jufri, kedatangannya di Palu adalah untuk mengembangkan pendidikan 

Islam di Palu diwujudkan melalui dakwah dengan mendirikan pesantren sebagai sarana 

belajar dan mengaja. Adapun kehadirannya di tengah masyarakat mampu memberikan 

dorongan untuk melawan tekanan penjajahan Belanda dan Jepang, selain itu juga 

berperan untuk mengarahkan masyarakat Palu kepada tuntunan ajaran Islam yang 
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benar. Dari hasil penelitian diatas, berbeda dengan penelitian yang saya teliti yaitu 

hanya berbeda dari tokoh dan tempatnya tetapi sama-sama membahas perkembangan 

pendidikan Islam. 

 

1.7 Kerangka dan Definisi Konseptual  

Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam 

modernisasi pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi 1944-1970. Oleh karena itu 

penelitian ini dapat di analisis melalui kerangka konseptual sejarah pemikiran. 

Sejarah pemikiran yaitu suatu yang berkenaan dengan kegiatan fikiran manusia 

sebagai salah satu kekuatan sentral dalam perubahan sejarah dari masa ke masa. 

Adapun pengertian sejarah secara luasnya yaitu:16 

a. fenomena sejarah pemikiraan manusia yang dihasilkan oleh tokoh pemikir dalam 

berbagai bidang tertentu, baik filosof, seniman, penulis, politisi, maupun ilmuwan, 

yang mewariskan karya intelektual mereka dalam berbagai bidang baik ilmu teoritis, 

maupun praktis. Pemikiran modernisasi pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi 

dihasilkan oleh ulama yaitu KH. Abdul Qodir Ibrahim dengan ide pemikirannya. 

Yaitu, dengan melahirkan sistem dan metoda yang berorientasi pada keseimbangan 

antara kebutuhan dunia dan kepentingan akhirat. Selama kepemimpinannya, beliau 

menghasilkan karya-karya berupa kitab-kitab yang sampai sekarang masih di 

gunakan dalam pembelajaran di pondok pesantren dan peninggalan beliau berupa 

lembaga pendidikan yaitu pondok pesantren As’ad. 

                                                           
16 Mestika Zed, Apakah Sejarah Pemikiran, Jurnal Universitas Negeri Padang, hlm 2 
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b. Telaah tentang pengaruh berbagai bidang hasil pemikiran mereka terhadap 

kehidupan umat manusia pada masanya atau periode kemudian seperti ideologi 

(marxisme), teori ilmu (adam smith, newton dan lain-lain). Adapun pengaruh dari 

pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim yaitu masyarakat Jambi dapat bersekolah dan 

mengenyam pendidikan di pesantren peninggalan dari beliau, memberikan 

kemajuan pendidikan bagi perempuan. Sampai sekarang pendidikan mengalami 

perkembangan ditandai dengan banyaknya minat para santri-santri untuk belajara di 

pondok pesantren As’ad. 

c. Telaah tentang bagaimana penyebaran dan pengaruh pemikiran dalam sejarah dan 

dampaknya terhadap faktor-faktor non-intelektual, atau hal-hal yang bersifat 

kondisional. Misalnya dalam Iptek terhadap pengangguran, atau mengubah gaya 

hidup manusia. Dalam melakukan penyebaran modernisasi pendiidkan Islam KH. 

Abdul Qodir Ibrahim, awalnya beliau menjabat sebagai mudir (pemimpin) di 

pesantren Nurul Iman, namun pada penghujung kepemimpinanya sebagai mudir 

terjadi perselisihan pendapat dengan guru-guru di pondok pesantren, sehingga 

beliau keluar dan mengundurkan diri dari pesantren Nurul Iman. Melihat keadaan 

seperti itu beliau mengusahakan tempat belajar mengajar bagi santri-santri dan para 

guru yang sependapat dengan beliau. Langgar Putih yang menjadi alternatif tempat 

belajar mengajar. Dengan berjalannya waktu langgar tersebut maju cukup pesat 

sehingga tidak cukup untuk menampung santri-santri untuk belajar, melihat hal 

tersebut pada tahun 1950-1951 beliau mengusahakan sebuah lembaga pendidikan 

yang dapat menampung santri-santri untuk belajar. Guru Abdul Qodir dan beberapa 

santri dan teman-temannya mendirikan sebuah madrasah yang bernama As’ad di 
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Kampung Olak Kemang. Beliau ulama yang pertama mendirikan lembaga 

pendidikan modern di Seberang Kota Jambi.17 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat di jelaskan dengan kerangka berfikir 

yang akan mempermudah alur penelitian seperti di bawah inii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

Menurut kuntowijoyo, metode penelitian sejarah yaitu seperangkat cara atau 

langkah yang ditempuh oleh penulis untuk menyelesaikan masalahnya.  

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian sejarah dengan menggunakan pendekatan 

historis.18 Melalui pendekatan historis, dapat dilihat latar belakang pemikiran KH. 

                                                           
17 Dr. Kasful Anwar US, M.Pd,Kepemimpinan Pesantren,  ( Jambi : Sultan Thaha Press IAIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), hlm 161 
18 Historis merupakan satu ilmu yang didalmnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut 

KH. ABDUL QODIR 

IBRAHIM 

SEJARAH 

PEMIKIRAN 

MODERNISASI PENDIDIKAN 

ISLAM DI SEBERANG KOTA 

JAMBI 1944-1970 

1. Mendirikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

2. Melahirkan sistem dan metoda yang berorientasi pada 

keseimbangan dunia dan akhirat 

3. Memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk dapat 

belajar di luar rumah 

4. Mempelopori berdirinya IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
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Abdul Qodir Ibrahim dalam memodernisasikan Pendidikan Islam di Seberang Kota 

Jambi 

Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan 

historiografi. Adapun penjelasan empat langkah tersebut memiliki tahapan sebegai 

berikut: 19 

1. Heuristik (pengumpulan data) 

Heuristik adalah tahap pengumpulan melalui penelusuran sumber tertulis 

maupun lisan yang diperlukan dalam kelengkapan penelitian. Pada tahap ini, penulis 

mengumpulkan data terkait dengan penelitian, baik secara tertulis dalam bentuk buku, 

artikel, skripsi, jurnal, dan dokumen yang diperoleh dari keluarga dan pesantren As’ad 

Seberang Kota Jambi.  

Buku yang di dapat mengenai KH. Abdul Qodir Ibrahim yaitu buku yang 

berjudul pejuang ulama dan ulama pejuang negeri Jambi yang ditulis oleh H. Hasan 

Basri Agus, pada bagian kelima buku tersebut membahas ulama pejuang perintis 

modernisasi pendidikan Islam yaitu membahas awal mula pendidikan KH. Abdul 

Qodir dan relevansinya terhadap pendidikan islam di Jambi khusunya di Seberang Kota 

Jambi. Kemudian arsip karya-karya beliau berupa kitab berjudul Mughnil Awam yang 

telah dibukukan berisi pembelajaran yang masih di gunakan sampai sekarang di 

pondok pesantren As’ad, dan buku yang ditulis oleh dr. Kasful Anwar US, M. Pd, 

                                                           
ilmu historis ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa 

sababnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebu. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak 

untuk menggali sejarah yang sudah pernah terjadi. 
19 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogjakarta: Bentang, 2005), hlm 9 
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berjudul kepemimpinan pesantren, dimana didalammnya membahas awal mula KH. 

Abdul Qodir Ibrahim medirikian pondok pesantren As’ad, dan buku Panduan Opentren 

PP. As’ad Jambi. Setelah sumber terkumpul, data tersebut di kumpul berdasarkan 

sumber yang didapat. 

 Untuk mendukung dan melengkapi data tertulis penulis melakukan wawancara 

terhadap narasumber yang memiliki kedekatan dan ikatan keluarga dengan KH. Abdul 

Qodir Ibrahim. Tehknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada pihak 

yang dianggap mengetahui tokoh dalam penelitian ini. Adapun wawancara yang 

dilakukan secara terstruktur dan sistematis mengacu pada batasan rumusan masalah. 

2. Kritik Sumber 

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap 

berikutnya yaitu dengan melakukan kritik ekstren yang mencari otensitas atau 

keontetikan (keaslian) sumber dan ktitik intern yang menilai apakah sumber itu 

memiliki kredibilitas (kebisaan untuk dipercaya) atau tidak.20 Jika kritik ekstern 

diberlakukan pada sumber tertulis, maka pertama-tama harus diperhatikan bahan yang 

dipakai, misalnya disini karya-karya yang dihasilkan oleh KH. Abdul Qodir Ibrahim 

seperti kitab-kitab, dan misalnya peninggalan beliau yaitu banguanan pesantren.21 

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap 

berikutnya ialah kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Pada tahap ini 

dilakukan upaya untuk menguji keaslian (otentisitas) ditelusuri melalui kritik intern. 

                                                           
20 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam” (Yogjakarta: diterbitkan oleh ombak, 

2011), hlm 108 
21 Sugeng Priyadi, Metode Penelitian Pendidikan Sejarah, (Yogjakarta: diterbitkan oleh Ombak, 2012), 

hlm 62 
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Setelah data terkumpul dilakukan kritik ekstern maupun intern untuk pengujian 

sumber. Adapun fungsi kritik sumber adalah untuk mendapatkan keabsahan sumber 

yang didapat baik tertulis maupun lisan22. 

Sumber tertulis yang ditemukan dapat di kritik dari berbagai kondisi, seperti 

kertas sudah menguning dengan tinta yang masih tampak jelas maupun terlihat pudar. 

Adapun kritik intern yang dilakukan dengan cara menelaah isi dari kandungan serta 

membandingkan dengan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan atas sumber yang telah 

diperoleh. 

Sumber lisan diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melihat keaslian 

sumber dengan informan yang dekat dengan pelaku sejarah akan lebih diutamakan. 

Agar informasi yang didapat tidak subjektif. Maka penulis tidak hanya melakukan 

wawancara dengan veteran saja. Melainkan beberapa orang yang berhubungan dengan 

pelaku sejarah. 

3. Interpretasi (penafsiran) 

Interpretasi atau penafsiran sejarah berarti menguraikan data. Pada tahap ini, 

peneliti berusaha menafsirkan data yang sudah di dapat melalui analisis (menguraikan) 

dan sintesis (menyatakan) informasi agar relevan  

 

 

 

                                                           
22 Dudung Abdurrahman, Op. Cit, hlm 108 
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4. Historiografi 

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara 

penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. 

Adapun syarat umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam pemaparan sejarah.  

Pertama, peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan dengan Bahasa 

yang baik. Misalnya, peneliti harus memperhatikan aturan atau pedoman bahasa 

Indonesia yang baik, mengerti bagaimana memilih kata atau gaya Bahasa yang tepat 

dalam mengungkapkan. Maksudnya, Bahasa yang mudah dan jelas dipahami, tidak 

menggunakan Bahasa sastra murni yang cendrung membuat kelebihan-kelebihan 

tulisannya, dan data dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang dipahami oleh 

peneliti dan dengan gaya Bahasa yang khas.  

Kedua, terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu 

disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena didahului oleh masa dan 

diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditempatkannya sesuai 

dengan perjalanan sejarah.  

Ketiga, menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan 

bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh 

pemikiran pembaca.  

keempat, keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, artinya usaha 

peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekontruksi masa lampau itu 
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didasarkan atas bukti-bukti yang terseleksi. Bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta 

yang akurat.23 

Penulisan data-data yang telah melewati beberapa proses penyaringan hingga 

menjadi kesimpulan akhir yang relevan, sehingga data tersebut dapat ditulis dan 

dipaparkan sesuai dengan kerangka tulisan dalam bentuk tulisan sejarah. Penulisan 

sejarah ini meliputi pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dalam setiap bagian 

diusahakan tersaji dengan tema yang sistematis dan kronoligis dengan menggunakan 

pertanyaan kualitatif terhadap data-data yang telah didapat sebagai karateristik dari 

karya sejarah yang membedakan dengan karya tulis lain. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Hasil dan penelitian ini kemudian dilakukan penulisan, yang menjadi 

sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang memuat konteks penelitian, rumusan masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Menguraikan gambaran geografi, kondisi sosial / penduduk, dan 

Pendidikan Islam pada tahun 1944-1970 di wilayah Seberang Kota Jambi, 

yang dimana tempat tersebut merupakan tempat KH. Abdul Qodir 

memodernisasikan pendidikan Islam 

BAB III  Menggambarkan biografi KH. Abdul Qodir Ibrahim meliputi 

kontekstual beliau dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat,  

                                                           
23 Ibid, hlm 117-118 
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pendidikan dan karya-karya beliau selama memodernisasikan pendidikan 

Islam di Seberang Kota Jambi 1944-1970. 

BAB IV Menjelaskan pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam modernisasi 

pendidikan Islam dan wujud pemikiran modernisasi pendidikan Islam, 

serta pengaruh pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim bagi masyarakat 

1944-1970. 

BAB V Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan 

masalah, sedangkan saran berisi tentang harapan penulis untuk penelitian 

serupa agar perlunya penggalian yang lebih mendalam mengenai 

pemikiran KH. Abdul Qodir Ibrahim dalam modernisasi pendidikan 

Islam di Seberang Kota Jambi 

 


