
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pilar utama penyokong paradigma “Islam rahmatan lil alamin” tersebut adalah gerakan 

sosial keagamaan para Islam yang memperjuangkan tatanan struktural yang lebih berkeadilan 

dan berperikemanusian tengku yang memperjuangkan tatanan struktutal yang lebih berkeadilan 

dan berprikemanusian. 

Eksistensi intelektual dalam kontek ulama yang berperan dan berpengaruh memainkan 

perannya di tengah masyarakat menjadi menarik untuk dibahas untuk dikaji lebih lanjut, hal ini 

dipengaruhi oleh posisi mereka dalam kehidupan sosiorelegius.1 Salah satu aspek penting 

dalam masyarakat Indonesia umumnya dan Gayo pada khususnya adalah pluralitas kultural 

peran para ulama sebagai pemimpin informal yang memberi pengaruh besar perkembangan 

intelektual pada masyarakat muslim Gayo.  

Ulama Gayo menggunakan lembaga pendidikan sebagai wadah konsolidasi relegius, 

sosial dan kultural. Sekaitan makna ulama dalam masyarakat Gayo memiliki peran sebagai 

pendidik agama, sebagai politikus, sebagai pejabat keagamaan dan sebagai pejabat pemerintah. 

Pada umumnya ulama di Gayo digolongkan dalam ulama bebas. Pengakuan masyarakat atas 

predikat “ulama bebas” untuk seseorang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mumpuni, 

budi pekerti yang luhur serta ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama dan tidak terikat dalam 

birokrasi pemerintah 

Pada umumnya ”ulama bebas” aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti usaha 

mendirikan sekolah, sebagai guru pada pesantren yang didirikan di atas tanahnya sendiri, atau 

sebagai badan pengurus berbagai badan sosial lainnya. Selain itu, beberapa di antaranya sebagai 

                                                 
1Abdurrahman Mas’ud, Dari Haramain ke Nusantara, Jejak Intelektual Pesantren (Jakarta: Prenada 

Media Group , 2006) h, 14 



petani biasa atau bergerak di bidang wirausaha. Ulama bebas umumnya sangat aktif memberi 

pengajian-pengajian agama dari tempat ketempat dan sering kali diminta menjadi imam dalam 

shalat berjamaah di mersah kampungnya, terutama jika Imam mersah berhalangan 

Sebahagian ulama Gayo juga disebut sebagai ulama politikus hal ini disebabkan karena 

keterlibatan mereka dalam partai poltik dan sebagai pemuka agama atau dikenal ulama hingga 

dinisbatkan sebagai ulama politikus. Sedangkan Ulama sebagai pejabat pemerintah  bukanlah 

sesuatu yang menurunkan nilai keulamaannya, kepribadian yang kokoh seorang ulama dalam 

memegang nilai keberagamaanya disertai keinginan yang kuat untuk merubah kehidupan umat 

tanpa dodorong ideologi danpemenuhan ekonomi pribadi akan tetapi dikenang dan dihormati 

sebagai seorang ulama bebas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu yang mempengaruhi intelektualitas ulama 

yang memberi dampak pada masyarakat dikarnakan kuatnya jaringan sanad keilmuan 

disamping urgensi sanad keilmuan antara murid dan guru telah membudaya sehingga 

membuatnya menjadi eksis di tengah-tengah masyarakat. Kesuksesan peran tokoh pendidikan 

dalam membumikan pendidikan islam di Indonesia diduga tidak terlepas dari jejaring sanad 

keilmuan  yang membawa corak dan ragam hingga keilmiahan dan keilmuan yang diransfer 

dari setiap generasinya dapat dipertanggung jawabkan hingga dewasa ini.2    

Dewasa ini transformasi keilmuan bersanad sangat sulit untuk dilacak lebih lanjut 

dikarnakan terputusnya sanad keilmuan. Dinamika keilmuan dan modernisasi peran ulama di 

gayo dalam kontek perkembangan intelektual islam gayo patut untuk diteliti, karena di tangan 

merekalah muncul dan berkembangnya ide brilian sehingga merubah tatanan kehidupan 

masyarkat gayo pada umunya. 

 

                                                 
2 Abdurrahman Mas’ud, Dari…h, 14 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah umum penelitian ini adalah 

“Bagaimana jejaring sanad keilmuan intelektual islam gayo abad ke-20”. Sedangkan 

rumusan masalah khusus penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana jalur sanad keilmuan intelektaul Islam Gayo abad ke-20 

2. Pada Bidang Keilmuan apa saja sanad keimuan Gayo berkembang Abad ke 20 

3. Sejauh apa multiple efek sanad keilmuan intelektual Islam Abad ke 20 

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana jejaring sanad 

keilmuan intelektual islam gayo abad ke-20” Sedangkan secara khusus, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1. Mengetahui jalur sanad keilmuan intelektaul Islam Gayo abad ke-20 

2. Bidang Keilmuan apa saja sanad keilmuan Gayo berkembang Abad ke-20 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan pembahasan, maka manfaat penelitian ini di bagi ke 

dalam dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

“Bagaimana jejaring sanad keilmuan intelektual islam gayo abad ke-20. Sedangkan secara 

praktis, manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan gambaran sanad keilmuan intelektual Islam Gayo dalam dunia 

pendidikan Islam di Gayo.  

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Takengon. Sebagai bahan dokumentasi bagi 

perkembangan pendidikan Islam, dan menjadi masukan bagi lembaga ini agar 

memiliki pandangan yang luas terhadap pendidikan Islam. 



3. Bagi Perkembangan  ilmu pengetahuan. Sebagai alat atau sarana yang dapat dibaca 

atau sebagai rujukan untuk memperoleh informasi-informasi terkait jejaring sanad 

keimuan intelektual Islam Gayo.  

 

E. Kajian Pustaka 

Sumbangan pemikiran Azyumardi Azra terkait jaringan ulama menjadi sumber 

dinamika Islam pada abad ke 17-18, jaringan ulama yang terutama berpusat di Mekkah dan 

Madinah, menjadi posisi penting bagi kedua kota suci ini, khusunya dalam kaitan ibadah haji, 

mendorong sejumlah guru besar (ulama) dalam menuntut ilmu dari berbagai wilayah Dunia 

Muslim datang dan bermukim di sana, yang pada gilirannya menciptakan semacam jaringan 

keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik. Sebahagian besar mereka yang terlibat 

dalam jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik, dan sebahagian besar 

mereka terlibat dalam jaringan ulama ini yang berasal dari berbagai wilayah Dunia Muslim, 

membawa berbagai tradisi keilmuan ke Mekkah dan Madinah. Adanya usaha membawa 

berbagai tradisi keilmuan ke Mekkah dan Madinah. Keterkaitan usaha-usaha di antara ulama 

dalam jaringan untuk memperbaharui dan merevitalisasi ajaran-ajaran Islam. Tema pokok 

rekonstruksi sosial moral masyarakat muslim, karena hubungan ekstensif dalam jaringan 

ulama, semangat pembaharuan segera menemukan berbagai ekspektasinya di banyak bagian 

dunia Muslim.3 

Penyebaran gagasan pembaharuan dan pusat-pusat jaringan ulama di Timur Tengah 

oleh tiga ulama paling penting di wilayah Melayu Indonesia pada abad ke-17 yaitu Nur Al-Din 

Ar-Raniry, Abd Al Ra’uf Al-Sinkili, Muhammad Yusuf Al-Maqassari. Karier dan ajaran-ajaan 

para ulama ini dengan jelas menunjukkan, bahwa perkembangan Islam Nusantara sangat 

terpengaruh oleh perkembangan di Timur Tengah, tema pokok pembaharuan mereka adalah 
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kembali pada ortodoksi Sunni, yang darinya paling menonjol adalah keselarasan antara syariat 

dan tasawuf.  

Azra menyebutkan bahwa hubungan antara kaum Muslim di kawasan Melayu-

Indonesia dan Timur Tengah terjalin sejak masa awal Islam. Para pedagang Muslim dari Arab, 

Persia dan anak benua India yang mendatangi kepulauan Nusantara tidak hannya berdagang, 

tetapi dalam batas waktu tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. 

Penetrasi Islam di masa lebih belakangan tampaknya lebih dilakukan para guru pengembara 

sufi yang sejak akhir abad ke-12 datang dalam jumlah yang semakin banyak ke Nusantara.  

Penyebaran pembaharuan Islam ke wilayah Indonesia pada abad ke-17 dan ke-18. Para 

ulama Melayu Indonesia yang (jawi) terlibat dalam jaringan ulama kosmopolitan yang 

menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya berpusat di Mekkah dan Madinah, sebahagian 

besar mereka kembali ke Nusantara. Di sinilah mereka menjadi transmiter memainkan peranan 

menentukan dalam menyiarkan gagasan-gagasan pembaharuan baik melalui pengajaran 

maupun karya tulis.4 

Pembaharuan Islam di Wilayah Melayu-Indonesia pada abad ke-17 bukan semata-mata 

Islam yang berorientasi tasawuf, melainkan juga Islam yang berorientasi pada syariat (hukum). 

Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah Islam di Nusantara, sebab pada abad-abad 

sebelumnya, Islam mistillah yang dominan. Setelah belajar dari pusat jaringan timur tengah, 

para ulama Melayu-Indonesia sejak paruh abad ke-17 dan seterusnya melakukan usaha-usaha 

yang dijalankan dengan sadar, bahkan serentak, untuk menyebarkan neo-sufisme di Nusantara. 

Pada gilirannya mendorong upaya-upaya serius ke arah rekonstruksi sosio-moral masyarakat 

Muslim. 
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Bangkitnya neo-sufisme, tak diragukan lagi, terutama merupakan hasil usaha jaringan 

ulama, semakin berjaya sejak menjelang akhir abad ke-16 jaringan ulama yang terpusat di 

Haramayn timbul sebagai akibat interaksi tradisi pengetahuan dan keilmuan Islam dari Afrika 

Utara (Wilayah Maghribi), Mesir, Syiria, Irak, Yaman, India dan Haramayn sendiri.  

Jaringan ulama itu sendiri mencakup bangunan-bangunan yang rumit di antara para 

ulama dari berbagai dunia Muslim. Karena kedudukannya yang utama dalam Islam, Mekkah 

dan Madinah semakin banyak menarik minat para ulama sejak abad ke-15. Tempat wacana 

pengetahuan dan keilmuan Islam itu adalah dua Masjid suci Mekkah dan Madinah. Pada saat 

yang sama, madrasah dan ribath juga tumbuh dalam jumlah besar di dua kota itu. Yang 

sebahagian besar berdiri dengan wakaf yang berasal dari Dunia Islam. Madrasah dan ribath ini 

sangat besar sumbangannya bagi kebagkitan pengetahuan dan keilmuan Islam di Haramaiyn. 

Banyak tokoh yang memainkan peranan penting dalam jaringan ulama, mula-mula 

datang ke Haramayn utuk menjalankan ibadah Haji atau mengajar atau dua-duanya. Sebahagian 

di antara mereka kemudian menetap dan mencurahkan tenaga mereka mengajar dan menulis. 

Bersama dengan para murid membentuk suatu komunitas kosmopolitan di Haramayn. Kontak-

kontak yang secara teratur mereka jalin dengan berbagai tradisi pengetahuan dan keilmuan 

Islam sumbangan yang sangat besar pada pembentukan sifat istimewa dan wacana ilmiah dalam 

jaringan ulama.  

Penyebaran pembaharuan Islam di Nusantara sepanjang abad ke-17 dan abad ke-18 

tidak lantas berarti  bahwa ”tradisi kecil” Islam di bagian Dunia Islam ini menjadi sepenuhnya 

sesuai dengan ”tradisi besar”. Berbagai bentuk keyakinan dan praktik-praktik yang tidak Islami 

terus mencengkram segemen tertentu kaum Muslimin. Dan ini merupakan alasan penting bagi 



kelajutan usaha untuk memperbaharui kembali keyakian dan praktik kaum Muslim pada 

periode selanjutnya.5 

Paparan di atas diperkuat oleh tokoh Ilmu perbandingan Agama yaitu Mukti Ali 

menjelaskan, ada beberapa hal dalam usaha jaringan ulama di Nusantara:  

1. Mistik dalam kehidupan Agama di Indonesia, Islam yang bercorak tasawuflah yang 

pertama-tama masuk ke Indonesia, hal ini memberikan warna kepada kehidupan di 

Indonesia. Kehidupan Agama yang bercorak tasawuf ini lebih menekankan pada ”amaliah” 

dari pada ”pemikiran”. Agama adalah soal penghayatan pribadi yang tidak perlu 

dikomunikasikan secara umum dan tidak perlu dianalisis. Oleh karena itu, kehidupan yang 

semacam ini sudah barang tentu jauh dari pendekatan agama secara ilmiah.  

2. Pemikiran ulama-ulama Indonesia tentang Islam lebih banyak di tekankan dalam bidang 

fiqih dengan pendekatan secara normatif. Sebagaimana diketahui bahwa setelah terusan 

Suez dibuka, hubungan antara Indonesia dengan negeri Arab makin berkembang, jamaah 

haji dari Indonesia semakin meningkat, bahkan sebahagian ada yang menetap di tanah suci. 

Baik untuk belajar ataupun untuk lainnya. Timbullah masyarakat ”jawi” di Mekkah, 

sebaliknya orang-orang Arab, terutama dari Hadramaut datang ke Indonesia mengadu 

nasib, akibat dari hubungan ini, pemikiran fiqih masuk ke Indonesia. Dengan demikian dua 

kecendrungan berebut pengaruh di Indonesia. Yaitu penghayatan Agama secara tasawuf 

dan pendekatan Agama secara fiqih yang normatif. 

3. Sudah barang tentu terhadap kedua pemikiran tersebut timbulah reaksi di kalangan 

pemikir-pemikir muslim. Dalam hal ini, seperti Harun Nasution, guru besar filsafat Islam 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menentang kehidupan agama yang mistis dan 
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pendekatan agama yang normatif yang hanya terpusat pada fiqih. Oleh karena itu ia 

mengarang buku-buku dalam bidang ilmu kalam dan filsafat.  

4. Timbulnya semangat dakwah yang begitu hebat di Indonesia terutama setelah terjadinya 

pemberontakan komunis pada tahun 1965, menyadarkan umat Islam bahwa dakwah di 

Indonesia harus lebih ditingkatkan. Semangat dakwah semacam ini menimbulkan satu 

cabang ilmu pengetahuan sendiri yaitu ”ilmu dawah” atau Misiologi.6 

Pembaharuan dan tranmisi melalui jaringan ulama melibatkan proses yang sangat 

komplek. Terdapat saling silang hubungan di antara banyak ulama dalam jaringan, sebagai hasil 

dari proses keilmuan mereka, khususnya dalam bidang Hadist dan Tasawuf. Kajian atas 

kompleksitas hubungan dan atas kitab-kitab atau karya-karya yang dihasilkan dalam jaringan 

ulama,  mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana gagasan pembaharuan Islam 

ditransmisikan dari pusat-pusat jaringan ke berbagai bagian Dunia Muslim.7 

Lebih lanjut Abdurrahman Mas’ud mengulas dalam disertasinya dan bukunya yang 

berupaya untuk menjelaskan ajaran-ajaran muslim Jawa dan jaringan ulama melalui persfektif 

sosiohistoris,kultural dan ideologis yang kemudian menjadi bahan sejarah tentang para tokoh 

yang memberi warna bagi fondasi awal Pesantren Nusantara. Adanya karya intelektual dan 

peranan para arsitek  pesantren dalam hal ini para ulama telah memicu munculnya karya-karya 

lanjutan yang akan memperkaya khazanah keilmuan Islam di Indonesia.  

Peran ulama yang mendirikan pesantren, diiringi dengan tradisi pewarisan 

ilmu secara geologis keilmuan para Kiai  pesantren dapat dilacak sumber pewarisan 

hingga mengerucut kepada beberapa nama ulama terkemuka yang menjadi guru-guru pertama 

para Kiai pesantren. Para ulama inilah yang telah meletakkan fondasi bagi sistem pendidikan 
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pesantren sebagaimana kita lihat sekarang baik meliputi materi pelajaran, kurikulum, hingga 

strategi perkembangan organisasi pesantren. Para ulama ini juga menjadi model bagi seluruh 

kalangan pesantren baik itu para santri maupun para Kiai. Para ulama inilah yang disebut 

dengan arsitek pesantren oleh Abdurrahman Mas’ud. Di sisi lain adanya 

argumentasi tipologi yang berbeda yang ditunjukkan oleh Steenbrink8 dalam pembagiannya 

terhadap karakteristik ulama atau yang disebutnya sebagai guru agama: Pertama, adalah guru 

ngaji al Qur'an yang hanya mengajar huruf Arab, rukun Islam, shalat dan bacaan al Qur'an 

biasanya sampai Juz Amma saja. Kedua, adalah guru kitab yang biasanya mengajar di 

pesantren. Ketiga, adalah guru tarekat yang biasanya mempunyai ijazah yang berisi silsilah dari 

pendiri tarekat sampai kepada guru yang bersangkutan. Keempat, adalah guru ilmu ghaib, 

penjual jimat dan sebagainya yang sering dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kelima 

adalah guru yang tidak menetap atau terus berpindah dari satu daerah ke dareah lain. 

Mas’ud mengangkat profil ulama pertama yakni Nawawi al-Bantani (meninggal 1897).9 

Nawawi al-Bantani adalah salah satu ulama terkemuka asal Indonesia yang mendapat 

kepercayaan sebagai Imam Haramayn dan mengajar disana. Arti penting peranan Nawawi al-

Bantani ada pada karya-karyanya yang dijadikan buku daras utama di pesantren-pesantren.  

Karya yang dihasilkannya mencakup bidang yang luas mulai ilmu tafsir dengan Tafsir 

Marah Labid, bidang fikih Sullam at Taufiq, dan bidang tasawuf dengan syarahnya atas kitab 

Bidayah al Hidayah karaya Imam Ghazali. Selain hal tersebut, pandangan Nawawi al-Bantani 

yang anti terhadap kolonialisme juga turut membentuk perspektif anti penjajahan asing di dunia 

pesantren melalui murid-muridnya seperti Khalil Bangkalan dan Hasyim Asy'ari.10 
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Ulama kedua yang diangkat sebagai guru intelektual pesantren adalah Mahfuz Tremas 

ata At-Tirmisi (meninggal 1919). Spesialisasi ilmu hadis yang dikuasainya telah diakui dengan 

banyaknya sanad ijazah yang dimilikinya. Karyanya di bidang hadis banyak mewarnai dunia 

pesantren nusantara walaupun sudah banyak yang hilang saat saat ini. Peranan bagi kalangan 

pesantren adalah sebagai guru bagi para pendiri NU seperti Hasyim Asy'ari dan Wahab 

Hasbullah. Mahfuz juga menjadi rujukan utama bagi kalangan pesantren dalam bidang hadis 

yang keutamaannya masih diakui hingga sekarang.11 

Khalil Bangkalan (meninggal 1924)adalah ulama paling eksentrik diantara semua 

arsitek pesantren yang dibahas dalam buku tersebut. Ketika muda dia sanggup menghafal 1000 

baitnazham alfiya karya Ibnu Malik secara terbalik dari akhir ke awal (nyungsang-Jawa). Khalil 

Bangkalan dikenal sebagai wali karena ketinggian derajat spritualnya selain juga sebagai ahli 

tata bahasa Arab.12 Sebagai seorang guru yang disegani, beliau mampu menunjukkan petuah-

petuah kepada muridnya yang maknanya baru dapat dipahami setelah beberapa waktu 

kemudian. Peranan Khalil Bangkalan dalam pembentukan NU sangat penting karena tanpa 

restunya, Hasyim Asy'ari tidak mungkin mengambil keputusan untuk mendirikan NU.13 

Asnawi (1861-1959) dari Kudus adalah salah seorang pendiri NU yang jarang diketahui 

oleh orang Tokoh ini adalah seorang ulama juru dakwah yang dihormati di daerah Kudus, 

bahkan doa yang diajarkannya masih dipakai dalam pengajian di Masjid Menara.14 Sifatnya 

yang tidak kooperatif dengan penjajah bahkan diwujudkan dalam pemberian doa jihad bagi 

murid-muridnya berupa bacaan surat al-Fil dan shalawat nariyah. Ia pernah ditahan oleh 

Belanda akibat materi dakwahnya yang keras.15 Asnawi sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pesat pesantren di kawasan Kudus dan sekitarnya.  
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Hasyim Asy'ari (1871-1947) yang digelari hadratusy syeikh NU (bapak spiritual NU) 

adalah arsitek utama berdirinya NU. Dihadapkan dengan tekanan pihak Belanda yang 

memaksakan sistem pendidikan yang bertentangan dengan konsep pesantren serta tantangan 

ideologi modernisme yang berusaha menghapuskan tradisi-tradisi pesantren, beliau berhasil 

membawa organisasi ummat ini menuju kebesaran seperti yang dapat kita jumpai sekarang.16 

NU sebagai suatu pesantren besar turut berperan juga dalam mewujudkan rasa cinta tanah air 

yang menjadi pemupuk semangat nasionalisme Indonesia yang kemudian berhasil meraih 

kemerdekaannya. Semua itu tak dapat lepas dari keberhasilan Hasyim Asy'ari selaku kyai 

perjuangan yang gigih dan berwibawa.  

  Kelima arsitek intelektual tersebut, telah mewarnai perkembangan Islam dari 

Haramayn hingga Nusantara yang menjelaskan bagaimana perkembangan dan bentuk jaringan 

ulama Nusantara pada abad ke-18-19. Dimana jaringan yang terjadi bersifat langsung dan 

berkembang sedemikian luas antara ulama Jawa dan Timur Tengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

F. Kerangka Teoritik 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam penelitian ini, 

merupakan suatu keharusan untuk memberi penjelasan terkait dengan judul dalam penelitian 

ini. 

Bagian ini menjelaskan tentang kerangka teori yang meliputi, pengertian sanad, sanad 

dalam tradisi Islam, urgensi sanad dalam belajar.  

1. Sanad 

Pengertian Sanad Kata sanad merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata sanada, 

yasnudu, sunudan, wa sanadan yang memiliki arti bersandar, sedangkan asnadahu ila berarti 

menyandarkan, dan almasnad penopang atau sandaran.17  

Secara etimologi, sanad berarti sandaran atau sesuatu yang kita di jadikan sandaran.18 Bentuk 

jamaknya adalah “asnad”. Segala sesuatu yang anda sandarkan kepada yang lain disebut 

“musnad”.19  

Secara terminologi, sanad adalah “jalur matan”, yaitu rangkaian para perawi yang 

memindahkan matan dari sumber primernya. Jalur itu di sebut sanad adakalanya karena 

periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, dan adakalnya 

karena para hafiz bertumpu kepada “periwayat”.20  

Meurut Ibn Jama‟ah dan at-Thibi, sanad adalah berita atau pemberitahuan tentang jalan 

matan. As-Suyuthi mendefinisikan sanad sebagai silsilah orang-orang yang meriwayatkan 

                                                 
17Suhailid, “Otoritas Sanad Keilmuan Ibrahim Al-Khalidi (1912-1993): Tokoh Pesantren Di Lombok 

NTB”, Mimbar Sejarah,Sastra,Budaya, Dan Agama 22, no.1 (2016): 47. 
18 Umma Farida, Naqd Al-Hadits (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 27. 
19 Suryadi, Metodologi Penelitian Hadis (Yogyakarta: Teras, 2009), 99. 
20 Suryadi, Metodologi Penelitian Hadis, 99. 



hadis, yang menyampaikannya kepada matan hadis. Atau dengan kata lain, runtutan periwayat 

sampai kepada sumber riwayat, tersebut dari periwayat yang mengambil riwayat dari periwayat 

sebelumnya dan menyampaikannya riwayat tersebut kepada periwayat setelahnya.21 

Al-Tarmasi menuturkan dalam mukaddimahnya, bahwa sanad adalah sesuatu yang 

sangat mulia bagi para pemilik ilmu, dan keutamaan derajatnya tidak lagi di ragukan baik dalam 

tekstual maunpun nontekstual.22 

Secara umum, Zainul Milal Bizawie mengatakan bahwa sanad keilmuan merupakan latar 

belakang pengajian ilmu agama seseorang yang bersambung dengan para ulama setiap generasi 

sampai kepada generasi sahabat yang mengambil pemahaman agama yang shahih dari 

Rasulullah.23  

 Lebih jauh, sanad ilmu yang juga biasa disebut dengan sistem-sistem jejaring sanad 

(isnad) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari terbentuknya jaringan keulamaan. Artinya, 

jaringan keulamaan dapat di ketahui dan di temukan sumber dan alurnya adalah melalui sanad 

keilmuan tersebut. Kedua jejaring tersebut; sanad ilmu dan ulama menjadi elemen utama dalam 

tradisi pesantren untuk menjaga dan menjelaskan tradisi amalan para ulama terdahulu dalam 

keotentikan keilmuan mereka.24  

 Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kelayakan keilmuan yang sebenarnya dalam 

pembelajaran dan pengajaran ilmu-ilmu agama yang murni pada sandaran keilmuan seseorang 

yang mengajar ilmu agama, baik sanad ilmu, ijazah tadris, yang menjadi asal rujukan.25 Adanya 

jalur sanad menunjukkan bahwa Allah menjaga agama Islam dari upaya menghilangkan, 

                                                 
21 Umma Farida, Naqd Al-Hadits, 27. 
22 Fathurrahman, “Mengkaji (Budaya) Sanad Ulama Tanah Jawa”, jurnal ThaqafiyyaT 14, no. 1, (2013): 

66 
23 Zainul Milal Bizawie, Materpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri [1830-1945 

(Ciputat: Pustaka Compass, 2016). 299. 
24Ulfatun Hasanah, “Pesantren Dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab 

Dan Sanad Keilmuan”, ‟Anil Islam 8, no. 2 (2015): 217. 
25Ulfatun Hasanah, “Pesantren Dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab 

Dan Sanad Keilmuan”, 217. 



menghancurkan dan mengubah ajaran. Karakter sistem sanad dalam runtutan keilmuan Islam, 

yaitu (1) mengharuskan adanya hubungan langsung antara seorang guru dengan seorang anak 

didik yang berkemungkinan akan menjadi seorang guru juga, (2) kewenangan dan kelayakan 

untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, baik secara formal, lisan atau tulisan, (3) sistem 

tuntutan keilmuan yang terjadi di sejumlah belahan dunia Islam dalam kurun waktu berabad-

abad, (4) Sanad hanya ada di dalam keilmuan umat Islam.26 

 Sanad dalam Tradisi Agama Islam Tradisi sanad di mulai dari tradisi pembelajaran 

Hadits. Dahulu umat Islam tidak pernah menanyakan sanad dalam penerimaan hadits, tetapi 

setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan, umat Islam saat mendengar hadits akan menanyakan 

dari siapa hadits itu di dapat. Jika hadits itu didapat dari Ahl Sunnah, Hadits itu diterima sebagai 

dalil agama, sebaliknya jika hadits itu didapat dari penyebar bid‟ah, hadits itu akan ditolak.27 

Dalam kutipan Azami, Nashir Assad menjelaskan sistem sanad sebenarnya sudah ada sejak 

sebelum adanya Islam dalam periwayatan syair-syair.28  

  Sanad adalah salah satu keistimewaan yang terdapat di dalam ilmu-ilmu Islam, yang 

mana ilmu berkaitan sanad tidak terdapat di dalam mana-mana agama selain Islam. Sanad 

dalam tradisi Islam bisa di lihat dari kelembagaan pesantren yang menekankan adanya 

pertanggung jawaban dan perijinan pengajaran ilmu yang terpercaya dan jelas dari kyai. Sistem 

transmini seperti ini menjadi tradisi di pesantren, yang juga menekankan bahwa pesantren 

tersebut mempunyai ciri khas dalam pembelajaran agamanya.29  

  Pemberian sanad menyebutkan sebuah runtutan penerimaan ajaran agama dalam 

pelaksanaan pengajaran ilmu. Santri yang telah selesai mempelajari kitab tertentu, akan di beri 

                                                 
26Abdul Munip, Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 

2010), 18. 
27Mustafa Ali Ya‟qub, Kritik Hadit (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 4. 
28Muhammad Mustafa Azami, Metodologi Kritik Hadits, terj. A.Yamin (Bandung Pustaka Hidayah, 

1996), 102. 
29 Uci Sanusi, “Transfer Ilmu Di Pesantren: Kajian Menganai Sanad Ilmu”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-

Ta‟lim 11, no. 1 (2013): 63. 



ijazah sanad yang berisi runtutan penerimaan ilmu dari kyainya, dari gurunya kyai, sampai 

kepada penulis kitab tersebut. Dengan istilah lain, sistem keilmuan semacam ini di anggap 

benar oleh kalangan pesantren. Tradisi keilmuan semacam ini dalam proses pembelajaran di 

pesantren merupakan sebuah keunikan. Sanad ilmu menjadi salah satu syarat utama untuk 

keilmuan yang di ajarkan di pesantren. Seorang santri atau kyai di anggap benar dan terpercaya 

jika sudah mendapatkan ijazah sanad ilmu dari gurunya. Pendapat kalangan pesantren ini sudah 

mengakar kuat dan menjadi syarat kelayakan seseorang untuk mentransmisikan ilmunya 

kepada orang lain.30  

 Hubungan ulama dan pesantren di Indonesia memiliki sanad ilmu yang runtut 

menyambung antara satu guru dengan guru yang lain. Jika di luruskan, sambungan ilmu 

tersebut bersumber pada Rasulullah. Tradisi sanad keilmuan semacam inilah yang selalu di 

pertahankan oleh Islam ahlussunnah wal jama‟ah untuk menjaga kemurnian agama Islam demi 

meraih keberkahan ilmu. Sanad tidak hanya terpaku pada bidang ilmu hadits atau yang lainnya, 

namun dalam disiplin ilmu qira‟at (model bacaan al-Qur‟an) 

 

2. Pendidikan Islam 

Dalam perspektif pendidikan Islam, istilah pendidikan berasal dari kata tarbiyah, Ta’lim 

dan Ta’dib. Kata Tarbiyah berasal dari kata kerja rabba, kata rabba terdapat pula kata ta’dib, 

berasal dari kata addaba. Selain itu, ada juga kata talim. Berasal dari kata kerja allama. Ketiga 

istilah tersebut akan dibahas secara ringkas satu persatu sebagai berikut: 

Secara terminologi pendidkan dalam Islam seperti dikemukakan oleh Omar Mohammad 

At-Toumi Asy-Syaibany mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah 

laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran 

                                                 
30 Uci Sanusi, “Transfer Ilmu Di Pesantren: Kajian Menganai Sanad Ilmu”, 64. 



sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat.31 

Fokus perhatikan penyelenggaraan pendidikan Islam adalah pada perubahan tingkah 

laku manusia, dapat dikonotasinya dengan istilah pembentukan akhlak, hal ini sesuai ajaran 

Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw, adalah untuk memperbaiki akhlak, hal itu pula 

yang menjadi sasaran utama pendidikan dalam Islam. 

Hakikat Pendidikan dalam Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan 

seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ajaran Syari’at agama Islam, 

sehingga pelaksanaan pendidikan Islam akan dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran 

Islam. Pengertian itu mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa 

menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanahkan oleh Allah Swt kepada manusia, 

sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan 

perkembangan iptek. 

Pendidikan Islam tidak terlepas dari upaya pembentukan individu untuk menjadi 

muslim sejati sesuai ajaran agama Islam, hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad Fadhil Al-

Jamali bahwa pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak 

manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, 

perasaan, maupun perbuatan.32 Senada dengan itu Tafsi Menjelaskan bahwa pendidikan Islam 

sebagai bimbingan yan diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran Islam.33 

                                                 
31 Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani. Falasafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang. 

1979), h. 399. 
32 Muhammad Fadhil Al-Jamaly, Nahwa Tarbiyat Mukminat, (alsyirkat al-Tunisiyat li al-Tauzi’, 1977), 

h. 3. 
33 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 1992), h. 32  



Pelaksanaan pendidikan dalam Islam merupakan usaha atau aktivitas dengan 

membentuk struktur yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi 

manusia agar dapat mencapai kesempurnaa penciptaannya sehingga manusia dapat berperan 

sebagai makhluk tuhan yang beriman berilmu dan berakhlakul karimah. Pendidikan juga 

membentuk manusia paripurna agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah fi al-Ardh, 

sebagai tujuan penciptaan manusia. 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini  adalah penelitian kualitatif deskriptif analitik dengan pendekatan 

sejarah yakni upaya penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan 

pemecahan dari persfektif historis,34 atau dengan kata lain merekonstruksi peristiwa sejarah 

(history as past actuality) sehingga menjadi sejarah sebagai kisah (history as written). 

Menurut March Bloch sejarah adalah proses bukan struktur.35  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan sejarah-sosial, yaitu sejarah yang memberi 

perhatian penting terhadap unsur non elite dari sebuah masyarakat yang menjadi 

pembahasan serta mempertimbangkan faktor lain dan di luar faktor politik.36 Dengan 

pendekatan sejarah-sosial karena objek material adalah pemikiran, serta kontribusi seorang 

tokoh yang telah meninggal, penelitian  ini diharapkan dapat diperoleh keterangan-

keterangan yang tepat dan akurat mengenai latar belakang politik, keagamaan, sosial dan 

intelektual pendidikan, tokoh-tokoh kunci pendidikan Islam dan kontribusi terhadap 

pendidikan Islam. 

3. Metode Pengumpulan Data 

                                                 
34Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 33.   
35Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, Edisi Kedua), h. xii. 
36Hasan Asari, Menguak Sejarah Mencari Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik 

(Bandung:Citapustaka Media, 2006), h. 41.  



Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) Multimethod 2) Entry into the field; 

3) Participant Observasi; 4) In-Depth Interview; 5) Document and artifact collection; 6) 

Field observation; 7) Supplementary techniques.37 

Analisis penelitian ini, penelit menggunakan analisis penelitian sejarah yang 

mengacu kepada teori Mc Millan dan Schumacher, serta teori Noto Susanto, yakni: 1) 

Inducative analisa an overviem (Sebuah pandangan), 2) Penganalisaan penemuan di 

lapangan, 3) Coding topics and catagories, 4) Patterns (Pola atau bentuk), 5) Manual and 

computer techniques in data.38 Dan untuk memenuhi langkah-langkah dalam penelitian 

sejarah ini, peneliti menggunakan teknik analisa data yang mengacu pada Notosusanto 

yang meliputi: heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi.39  

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

skunder. 

a. Data Primer 

Data primer bersumber dari cerita para pelaku peristiwa, atau saksi mata yang 

mengalami dan atau mengetahui peristiwa tersebut.  

b. Data Skunder 

Data skunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak 

berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.  

5. Analisis Data 

Dalam analisis data penulis berupaya menggunakan metode: 

                                                 
37James H. McMillan and Sally Schumacher, Research in Education, A Conceptual Introduction, edisi 

ke-5 (New York: Priscilla McGeehon, 2001), h. 405-416    
38James H. McMillan and Sally Schumacher, Research, h.460. 
39Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 

h.35. 

 



a. Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu pemaparan 

gambaran mengenai kehidupan jejaring sanad intelektual pendidikan Islam Gayo Abad 

ke-20. 

b. Analisis isi (conten analisys), yaitu analisis ilmiah tentang biografi, intelektual 

pendidikan Islam Gayo Abad ke-20. 

c. Metode interpretatif yaitu dengan cara menyelami isi buku untuk diungkap arti serta 

nuansa yang disajikan menganai kehidupan dan kontribusi intelektual pendidikan 

Islam Gayo Abad ke-20. 

  



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Konstruksi jejaring sanad keilmuan intelektual Islam Gayo abad ke-20. 

Persentuhan Islam dengan masyarakat Gayo telah ada sejak masuknya Islam di 

Perlak sebelum tahun 659/1260, walapun secara pasti tahun berapa kiranya belum dapat 

ditelusuri secara pasti. Masyarakat Gayo yang bermukim di sana secara berangsur-

angsur mulai memeluk agama Islam, orang-orang yang bermukim di wilayah tersebut 

berbaur dengan mereka dalam proses pemerintahan dan kemasyarakatan.  

Ajaran Islam didakwahkan ke kerajaan Linge oleh ulama kerajaan Perlak, 

masyarakat di wilayah tersebut menempuh kehidupan baru secara tertib dan tenteram 

karena diikat oleh dasar agama dan adat istiadat secara terpadu. Prinsip ini dituangkan 

kedalam 45 pasal adat masyarakat kerajaan Linge yang ditetapkan dalam musyawarah 

Merah/Reje (Raja), ulama, pemimpin adat dan cerdik pandai, setelah melalui proses 

panjang selama tiga setengah abad. Prinsip dimaksud dapat dihayati dari ungkapan adat: 

agama urum edet, lagu zet urum sipet, agama ken senuwen, edet kin peger  (Agama 

Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat, agama sebagai tanaman, adat sebagai 

pagarnya). C. Snouck Hurgronje mengungkapkan bahwa: nilai-nilai dalam tradisi Gayo 

yang diungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya, jika dilihat sepintas lalu, kadang-

kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki, akan tetapi bagaimanapun juga 

kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum adat.40 Karena itu keterpaduan antara 

adat dan syariat Islam pada masyarakat Gayo sangat erat dan saling menunjang satu 

sama lainnya. Jalur masuknya Islam ke Gayo melalui aliran sungai Jambo Aye, Perlak, 

                                                 
40C. Snouck Hurgronje, Gayo,h.70-71. 



Kuala Simpang, Wih Jernih, dan Hulu Sungai Peusangan yang berada di daerah Laut 

Tawar.41 

Masyarakat Gayo dan Alas di Aceh tergolong melayu Tua diungkapkan dalam 

hikayat Raja-raja Pasai” adapun diceritakan oleh yang empunya cerita ada suatu kaum 

orang dalam negeri itu tiada ia mahu masuk Islam maka ia lari ke hulu sungai peusangan 

maka karena itulah dinamai orang dalam negeri itu Gayur, hingga datang pada masa 

ini.”  

Kata Gayur dalam dalam hikayat tersebut menisbatkan suku Gayo yang 

berdomisili di pesisir Aceh dan pedalaman Aceh yakni kerajaan Lingga atau Linge dan 

peristiwa yang diceritakan di atas berhubungan pengembangan Islam oleh Sultan 

Malikussaleh (Merah Silu) yang menjadi raja di Pasai menjelang akhir abad 13 H.42 

Sekaitan dengan Sultan Malikussaleh (Merah Silu) dalam hikayat raja-raja pasai lainnya 

ditulis setelah 1350 seorang Syeh Ismail datang dengan kapal dari Mekkah via Malabar 

ke Pasai di sini dia membuat Merah Silu, penguasa setempat, masuk Islam. Merah Silu 

kemudian mengambil gelar Malik al-Shaleh yang seperti terdahulu, wafat pada 

698/1297.43  

Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa persentuhan Islam dengan 

masyarakat Gayo berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama melalui para 

muballig dan setelah komunitas muslim terbentuk kemudian masyarakat muslim 

tersebut selanjutnya menumbuhkan kerajaan-kerajaan Islam seperti: Perlak, Pasai, Aceh 

Darussalam dan lainnya. 

                                                 
41Mahmud Ibrahim, Mujahid Dataran Tinggi Gayo (Takngon:Yayasan Maqamam Mahmuda, 2007),h. 

1-9  
42H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad (Medan: Harian Waspada, cet III, 2007), h.5-7.  
43Ayumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 1, 2013),h.10 



Melembaganya Islam di masyarakat Gayo atau suku Gayo berdampak pada 

pentingnya peran dan fungsi tokoh agama sehingga memiliki nilai penghormatan besar 

kepada tokoh agama, sehingga tak heran bilamana dalam struktur kepemerintahan peran 

tokoh agama mengambil andil dan peran tersendiri. Dalam pemerintahan, dikenal istilah 

syarak opat, yakni empat kelompok yang menjadi pimpinan daerah, yakni: reje, imem, 

petueh, rakyat genep mufakat.44 Imem merupakan unsur pimpinan daerah yang diwakili 

oleh alim-ulama. Syarak opat hanya dikenal pada daerah mayoritas suku Gayo. Peran 

imem juga penting dalam acara-acara sosial, yang selalu diberi waktu untuk memberi 

sambutan dalam ritual budaya kematian dan perkawinan. Dalam aspek pendidikan, 

tokoh agama memainkan peranan penting sebagai tokoh sentral dalam lembaga 

pendidikan Islam, seperti di Mersah45 dan Joyah.46 

Tokoh agama atau saat ini dikenal dengan sebutan ulama di masyarakat gayo 

digolongkan dalam beberapa hal: Seseorang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang 

dalam, budi pekerti yang luhur serta ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama, dan 

tidak terikat dalam birokrasi pemerintah sebagai pejabat disebut ”ulama bebas”. Ulama 

politikus yakni ulama yang terlibat politik dapat diduga dikarenakan faktor idiologi atau 

faktor ekonomi sehingga membuatnya dikenal sebagai ulama politikus. Ulama 

keagamaan yang dikaitkan peran dan fungsinya menjadi seorang pejabat imem 

bukanlah sesuatu yang mudah karena peran yang dimainkan imem berhubungan perkara 

                                                 
44Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, Syariat dan Adat Istiadat  (Takengon: Maqamam 

Mahmuda, jilid I, 2010),h.99-100. 
45Mersah adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk tempat ibadah sekaligus untuk tempat 

berkumpul dan berdiskusi.   
46

Joyah merupakan bangunan kecil di samping masjid yang antara lain dipakai untuk memberi pelajaran 

Agama Islam. Joyah yang menjadi perhatian masyarakat adalah Joyah Toa dan Joyah Uken. Joyah Toa terletak 

pada bagian Timur kampung Bebesen, sedangkan Joyah Uken terletak pada bagian Barat kampung itu. Masing-

masing Joyah dikepalai oleh seorang Tengku wanita. Tetapi dalam sejarah Joyah pernah juga Tengku pria menjadi 

ketua, seperti Tengku Lah. Namun Tengku Lah itu tidak bertahan lama karena Hulubalang (kepala distrik) di 

Bebesen menganggap hal itu tidak pantas dan kemudian digantikan dengan Tengku wanita. Salah satu kriteria 

terpenting bagi Tengku adalah harus memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan Agama. Karena dalam 

bidang itulah Tengku harus melebihi pengetahuannya dari anggota lainnya.  



atau persoalan hukum Islam yang menuntuk seorang pejabat imem memiliki 

pengetahuan agama yang mumpuni dibandingkan masyarakat lainnya yang saat ini bisa 

disebutkan seorang yang memahami syariat dan adat. Ulama sebagai pejabat pemerintah 

yakni ulama yang memiliki kepribadian yang kokoh sebagai seorang ulama dalam 

memegang nilai keberagamaanya disertai keinginan yang kuat untuk merubah 

kehidupan ummat tampa didorong ideologi dan pemenuhan ekonomi pribadi akan tetapi 

dikenang dan dihormati sebagai seorang ulama.47 

Masyarakat Gayo juga memiliki keinginan kuat untuk menyekolahkan anak-

anaknya ke lembaga pendidikan agama baik di daerahnya atau ke luar daerah, dalam 

istilah adat disebut ”iserahan ku guru.”  Keinginan ini didorong oleh adanya nilai dalam 

masyarakat Gayo atau suku Gayo, Sistem budaya masyarakat Gayo pada pada dasarnya 

bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, aturan dan hukum yang menjadi 

acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.48 yang disebut ”mukemel” secara 

bahasa dimaknai malu akan tetapi secara penerapan dimaknai harga diri atau dalam 

bahasa agama disebut Iffah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebuah keluarga akan 

merasa jatuh harga dirinya bila anaknya tidak disekolahkan ke lembaga pendidikan 

khusunya agama Islam, sementara anak tentangganya disekolahkan ke lembaga 

pendidikan Islam, nilai ”mukemel” ini memicu ”besikekemelen”49 suatu sikap 

kompetitif dalam menerapkan nilai tersebut dalam bahasa agama dikenal dengan 

fastabikul khairat  sehingga tak heran bilamana pada abad ke-20 sekitar era 1900-an, 

beberapa lembaga pendidikan Islam menjadi tujuan pelajar dari Gayo seperti pesantren 

                                                 
47 Mukhlis Paeni, Riak, di Laut Tawar Tradisi dan Perubahan Sosial di Gayo Aceh Tengah 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2016),h.162  
48MJ. Melalatoa, Budaya Malu : Sistem Budaya Gayo, dalam sistem budaya Indonesia (Jakarta: UI, 

Press 1997),h.2002 
49MJ. Melalatoa, Budaya,h.203 



Pulo Kitun, pesantren Teupin Raya Cet Merak yang ada di Pesisir Aceh, Sumatera 

Thawalib Padang Panjang dan Candung serta Bangil Jawa Timur. 

Era Tahun 1910-1986, pentolan lembaga-lembaga inilah yang kemudian 

menjadi cikal bakal menjadi pejabat yang dikenal dengan ulama bebas pejabat, ulama 

politikus, ulama keagamaan dan ulama sebagai pejabat pemerintah.   

Pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam di masyarakat Gayo 

berlangsung ketika banyaknya alumni  Sumatera Thawalib yang kembali ke Gayo salah 

satunya Tgk. Abdul Djalil, Pada tahun 1936 mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di 

Takengon, yang dilanjutkan dengan diadakannya kongres pertama ulama Gayo tentang 

perkembangan pendidikan agama Islam di Gayo pada tahun 1938. Seiring berdirinya 

Yayasan Pendidikan Islam, berdiri juga lembaga Pendidikan Islam Diniyah pada tahun 

1936. Lembaga PI memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan Islam 

di Gayo pada kurun 1930-1970-an.50  

Berdasarkan penjelasan diatas, konstruksi jejaring sanad keilmuan intelektual 

Islam Gayo abad ke-20 setidaknya telah mempengaruhi atau memberi dampak pada 

masyarakat Gayo Kesuksesan peran tokoh pendidikan dalam membumikan pendidikan 

Islam di Gayo diduga tidak terlepas dari jejaring sanad keilmuan  yang membawa corak 

dan ragam hingga keilmiahan dan keilmuan yang diransfer dari setiap generasi ke 

generasi.  

Ada 4 jejaring sanad keilmuan intelektual Gayo abad ke-20 yang terbangun  dan 

eksis serta memberi pengaruh yang signipikan terhadap perkembangan pendidikan 

Islam di Gayo yakni:  

                                                 
50www.lintasGayo.com/15520/tgk-abdul-djalil-tokoh-pembaru-Islam-di-ayo.html.di dowunloud tanggal 

6 Desember 2011 

http://www.lintasgayo.com/15520/tgk-abdul-djalil-tokoh-pembaru-islam-di-ayo.html


a. Aceh Tengah-Aceh Tengah yakni pendidikan Islam yang dimulai di Aceh Tengah, 

ditamatkan di Aceh Tengah dan berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan 

Islam di Aceh Tengah abad ke-20, para inteteltual tersebut seperti: Tgk. Kadi 

Rampak dan Tgk. Abdul Kadir (Tgk. Pasir). 

b. Aceh Tengah-Bireuan yakni pendidikan Islam yang dimulai di Aceh Tengah, 

dilanjutkan dan ditamatkan di Bireuen dan kembali ke Aceh Tengah selanjutnya 

mengembangkan pendidikan Islam di Aceh Tengah, seperti: Tgk. Abdurrahman 

Bebesen dan Tgk. M. Hasan Tan   

c. Aceh Tengah-Bireuan-Sumatera Barat yakni pendidikan Islam yang dimulai di 

Aceh Tengah pada tingkat dasar, dilanjutkan ke Bireuen pada tingkat menengah, 

dan ditamatkan di Sumatera Barat pada tingkat atas, hingga kembali ke Aceh 

Tengah mengembangkan pendidikan Islam di Aceh Tengah pada Era Tahun 1910-

1986, seperti: Tgk Ali Djadun, Tgk. Mahmud Ibrahim dan Tgk. Ahmad Damanhuri. 

Aceh Tengah-Sumatera Barat, yakni pendidikan Islam dimulai di Aceh Tengah 

pada tingkat dasar dan dilanjutkan ke Sumatera Barat pada tingkat menengah dan 

atas, lalu kembali ke Aceh Tengah dan berkontribusi pada pendidikan Islam di  

Aceh Tengah, seperti Tgk. Abdul Djalil.  

d. Aceh Tengah-lembaga Persis Bandung/Bangil yang memberikan pemahaman 

Islam yang sesuai dengan aslinya. Lembaga ini membawa pengaruh besar terhadap 

perkembangan pendidikan Islam Aceh Tengah Era Tahun 1910-1986 dalam kontek 

permunian akidah yang diprakarsai oleh Tgk. Abdul Djalil selaku alumni lembaga 

ini, yang kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Islam (PI) di Aceh Tengah. 

Inilah 4 konstruksi jaringan abad ke-20 dapat telah memberi warna dan corak 

perkembangan pendidikan Islam Gayo yang terbangun baik dari jaringan kelembagaan 

ataupun dari jaringan murid dan guru tercipta secara apik dan mampu mengubah pola 



pikir para penuntut ilmu yang pada akhirnya melahirkan gagasan-gagasan pendidikan 

Islam di Gayo abad ke 20. 

 

B. Jalur sanad keilmuan intelektaul Islam Gayo abad ke-20 

Sebagian besar para tokoh pendidikan Islam di Gayo abad ke-20  yang 

disebutkan pada bagian sebelumnya pada umumnya memiliki jaringan sanad keilmuan 

atau berhubungan satu sama lain yang dapat dijelaskan secara nyata. Hubungan antara 

tokoh tersebut terdiri dari hubungan guru dan murid, di mana beberapa tokoh berguru 

kepada tokoh lainnya, seperti Tgk. Ahmad Damanhuri (Guru) dengan Tgk. Ali Djadun 

(murid), atau Tgk. Ali Djadun (guru) dengan Tgk. Mahmud Ibarahim (murid). 

Hubungan sebagian lainnya meningkat dari hubungan guru-murid menjadi 

keluarga melalui perkawinan seperti Tgk. Abdul Kadir dengan Tgk. Abdurrahman 

Daudi Tgk. Mude Kala (ipar), sementara tokoh yang lain, selain menjalin hubungan 

guru-murid juga berkembang menjadi hubungan kolega seperti Tgk. Ali Djadun (guru) 

dengan Tgk. Mahmud Ibrahim (murid) di Sekolah Rakyat Islam (SRI) Buntul Temil 

yang nantinya berkolega dalam mengembangkan STIT Gajah Putih. Adapun hubungan 

lain hanya terbatas hubungan kolega biasa seperti Tgk. Abdurrahman Bebesen dengan 

Tgk. Mahmud Ibrahim yang bekerjasama mendirikan pesantren Ulumul Quran.  

Jaringan selanjutnya, yakni Tgk. Abdul Kadir (Tgk. Pasir) berhubungan dengan 

dengan Tgk. Kadi Rampak yang menjadi gurunya di pesantren Kenawat. Penulis tidak 

mendapatkan banyak informasi jaringan ketokohannya kecuali dengan Tgk. 

Abdurrahman Daudy yang menjadi iparnya, karena menikahi saudari dari Tgk. Abdul 

Kadir. 

Tgk. Abdurrahman Bebesen sendiri berhubungan dengan Tgk. Muhammad 

Saleh dari Pulo Kitun yang menjadi gurunya, dan juga dengan Tgk. Syahbuddin dari 



Samalanga. Ia berkolega dengan Tgk. Mahmud Ibrahim, yang mendirikan pesantren 

Ulumul Quran. Penulis mengetahui bahwa beliau juga pernah bertemu dengan Tgk. Ali 

Djadun dan juga dengan Tgk. M. Hasan Tan. 

Mahmud Ibrahim yang menjadi koleha Abdurrahman Bebesan juga berguru 

kepada Muhammad Saleh dari Polu Kitun,  Syahbuddin dari Samalanga, dan Abdul 

Hamid Hakim dari Thawalib. Ia juga pernah berguru kepada Tgk. Ali Djadun di SRI 

Buntul Temil. Tgk. Mahmud Ibrahim dalam perjalanannya berkolega dengan Tgk. Ali 

Djadun, Abdurrahman Bebesen dan Tgk. Hasan Tan. Dari jaringan ini lahir beberapa 

lembaga pendidikan Islam di Gayo, yakni: Dayah Tgk. Tapa, Pesantren Ulumul Quran, 

dan STIT Gajah Putih. 

Jaringan terakhir adalah yang dibangun oleh Tgk. M. Hasan Tan, yang berguru 

kepada Muhammad Saleh dari Pulo Kitun dan  Syahbuddin dari Samalanga. Ia 

berkolega dengan Tgk. Ali Djadun dan Tgk. Mahmud Ibrahim 

Disisi lain Jaringan sanad keilmuan dalam kontek ketokohan yang bersifat 

eksternal yakni:  Pertama Syaikh Sulaiman ar-Rasuli (1871-1970) dari Candung 

Sumatera Barat, yang merupakan guru dari Ahmad Damanhuri (Tgk. Silang) yang 

belajar ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung pimpinan Syaikh Sulaiman ar-

Rasuli. Tgk. Ahmad Damanhuri, sekembalinya ke Aceh Tengah, mengajar di sebuah 

pesantren Gele Gantung Kebayakan, di pesantren ini ia mengajar santri dan salah 

satunya adalah Tgk. Ali Djadun. Tgk. Ahmad Damanhuri merupakan salah satu tokoh 

kaum tue yang kemudian menjadi perwakilan kaum tue dalam debat melawan kaum 

mude. Pada kesempatan tersebut, Tgk. Ahmad Damanhuri bertemu dengan tokoh 

lainnya yakni Tgk. Abdul  Djalil yang merupakan perwakilan dari kaum mude. 

Kedua, Syaikh Ibrahim Musa (1882-1963) dan Syaikh Abdul Karim Amrullah 

(1878-1945) yang keduanya merupakan guru dari Tgk. Abdul Muthalib dan Tgk. Abdul  



Djalil yang sekolah ke Thawalib dan menamatkan pendidikannya pada tahun 1926 dan 

1927. Pada saat itu, Thawalib telah mengembangkan sistim pembelajaran klasikal pada 

tahun 1920).51 Tgk. Abdul Djalil yang pulang ke Gayo pada tahun 1927 kemudian 

mendirikan lembaga PI dan menggagas kongres ulama Gayo untuk pertama kalinya. 

Kedua ide ini merupakan hasil dari pengaruh pendidikan di Thawalib. PI sendiri 

melaksanakan pendidikan dengan menggunakan sistim klasikal. Tgk. Abdul Djalil 

dianggap sebagai tokoh Muhammadiyah pertama di Gayo, karenanya beliau mewakili 

kaum mude dalam debat melawan kaum tue. Pada kesempatan debat, bertemu dengan 

Ahmad Damanhuri yang mewakili kaum tue saat itu. 

Perkembangan Muhammadiyah di Gayo turut berkontribusi terhadap 

pendidikan Islam di Aceh Tengah. Jaringan selanjutnya yang dibangun oleh Tgk. Ali 

Djadun, yang berguru ke Tgk. Ahmad Damanhuri di pesantren Gele Gantung, berguru 

kepada, Muhammad Saleh dari Pulo Kitun, Muhammad Ali dari Teupin Raya dan 

beberapa Ulama (gurunya) di Thawalib. Sekembalinya ke Gayo, Tgk. Ali Djadun 

mengajar di Jacob School Simpang Teritit, lembaga ini juga tempat mengajar 

Abdurrahman Daudy. Tgk. Ali Djadun juga mengajar di SRI Buntul Temil dimana Tgk. 

Mahmud Ibrahim pernah menjadi muridnya.  Hubungannya dengan Tgk. Mahmud 

Ibrahim terjalin dengan baik melalui MPU Aceh, dimana keduanya menjadi anggota di 

dalamnya. Keduanya juga berkolega dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di 

Gayoyang nantinya keduanya menjadi Dewan Penyantun STAIN Gajah Putih 

Takengon. Dalam kesempatan yang lain, penulis mengetahui bahwa ia juga berkolega 

                                                 
51Pada Tahun 1954 ketika Tgk, Mahmud Ibrahim belajar di Thawalib merujuk pada Ijazah yang 

diterbitkan, kurikulum pembelajaran meliputi: Ushul Fiqh, Fiqh, Tafsir, Tauhid, Adyan, Arabijah, Balagah, 

Manthig, Ilmu Nafsi, Tabiah, Ilmu Masjarakat, Tarich, Algebra, Ilmu uku, Ilmu alam, Ilmu Kimia, Ilmu Bumi, 

Ilmu Bumi Alam, Ilmu Hajat, Sejdarah Indonesia, Sejdarah umum, Sejdarah Kebudayan, Bahasa Indonesia, 

Kesusastraan, Tata Negara, Bahasa Inggris, Bahasa Perantjis dan Buku Dagang 



dengan Tgk. M. Hasan Tan. Di masa kepemimpinannya di Muhammadiyah, berdiri 

berbagai lembaga pendidikan Islam seperti TK dan RA Aisyiah. 

Ketiga, Lembaga Persis Bandung/Bangil yang berdiri pada tahun 1920 dengan 

tokohnya yang termasyhur Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir yang kemudian 

organisasi ini bertraformasi menjadi lembaga pendidikan yang bertransformasi 

menjadi TK, HIS,MULO dan sebuah sekolah guru di tahun 1936 mendirikan pesantren 

di Bandung kemudian dipindahkan ke Bangil Jawa Timur.52 

Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai 

dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan 

berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena 

bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau 

menggali Islam lebih dalam dengan membuka Kitab-kitab Hadits yang shahih. Oleh 

karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan 

Hasan Bandung atau Hassan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber 

dari Alquran dan Hadits. 

Lembaga ini juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan 

Islam di Gayo Era Tahun 1910-1984 dalam kontek permunian akidah yang diprakarsai 

oleh Tgk. Abdul  Djalil selaku alumni lembaga ini, yang kemudian mendirikan Yayasan 

Pendidikan Islam (PI) di Aceh Tengah. 

Jaringan tokoh ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:   

 

 

 

                                                 
52 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2014),h. 52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Bidang Keilmuan apa saja sanad keilmuan Gayo berkembang Abad ke 20 

 Sanad keilmuan yang berkembang pada masyarakat Gayo berkembang seiring 

perjalanan para intelektualitas  Gayo abad ke-20 yang terjalin dari 4 jalur yang telah 

berkonstrubusi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Gayo 

1. Aceh Tengah-Aceh Tengah  sanad keilmuan yang berkembang saat itu yakni 

perukunan atau kajian keilmuan dasar kitab perukunan ini diduga  yang dikarang oleh 

Syaikh Jamaluddin al-Banjari, atau Fatimah binti Abdul Wahab Bugis materi ini 

yang diajarkan dari guru ke murid dan pada masyarakat pada umumnya 

2.Aceh Tengah-Bireuan sanad keilmuan yang berkembang yakni kajian-kajian kitab 

kuning seperti Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rusydi dalam bidang fikih 

perbandingan, atau Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir atau Bidayatul Hidayah 

karangan al-Ghazali. Materi inilah yang disampaikan guru ke murid dan disampaikan 

kepada masyarakat umum   

3.Aceh Tengah-Bireuan-Sumatera sanad keilmuan yang berkembang yakni kajian 

tentang (Matan Takrib, Fathul Qarib,Minh±jul Talibin, I’±nah Talibin, At-Tahrir, Al-

Iqna, Mahali, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj) Nahwu 



(Awamil, Al-Jurmiyah, Mutammimah, Al Fiyah Ibnu Malik, Ibnu A’qil Al-khudri) 

Tauhid (Masailal Muftadin, Kifayatul Muftadin, Akidah al-Islamiyah, Syeh Khali, 

Dusuki) Tasawuf, (Taisir Akhlak, Muraqil U’budiyah 

4.Barat Aceh Tengah-lembaga Persis Bandung/Bangil sanad keilmuan yang 

berkembang yakni kajian orisinalitas pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya 

yang bersumber pada Al-qur’an dan hadist, disamping itu pengaruh bacaan seperti 

Majalah Al-Manar yang berafilisasi dengan Rasyid Rida ikut memberi pengaruh 

terhadap perkembangan pendidikan Islam. 

Dari keempat jalur sanad keilmuan ini telah memberi corak pemikiran terhadap dunia 

pendidikan Islam di gayo pada paruh abad ke-20 terlepas dari kekurangan dan kelebihannya 

masing-masing. Dapat dikatakan bahwa moderasi beragama masyarakat Gayo melihat dari jalur 

sanad keilmuan para tokoh yang telah berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam 

di Gayo dapat dikatakan lebih moderat ketimbangan masyarakat Aceh pada umumnya. 

Sehingga perdebatan-perdebatan keagamaan ataupun kesalah pahaman dalam beragama pada 

masyarakat Gayo lebih dapat dikomunikasikan dan lebih terbuka   

  



BAB V 

KESIMPULAN 

 

Konstruksi jejaring sanad keilmuan intelektual Islam Gayo abad ke-20 

setidaknya telah mempengaruhi atau memberi dampak pada masyarakat Gayo 

Kesuksesan peran tokoh pendidikan dalam membumikan pendidikan Islam di Gayo 

diduga tidak terlepas dari jejaring sanad keilmuan  yang membawa corak dan ragam 

hingga keilmiahan dan keilmuan yang diransfer dari setiap generasi ke generasi.  

Ada 4 jejaring sanad keilmuan intelektual Gayo abad ke-20 yang terbangun  dan 

eksis serta memberi pengaruh yang signipikan terhadap perkembangan pendidikan 

Islam di Gayo yakni:  

e. Aceh Tengah-Aceh Tengah yakni pendidikan Islam yang dimulai di Aceh Tengah, 

ditamatkan di Aceh Tengah dan berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan 

Islam di Aceh Tengah abad ke-20, para inteteltual tersebut seperti: Tgk. Kadi 

Rampak dan Tgk. Abdul Kadir (Tgk. Pasir). 

f. Aceh Tengah-Bireuan yakni pendidikan Islam yang dimulai di Aceh Tengah, 

dilanjutkan dan ditamatkan di Bireuen dan kembali ke Aceh Tengah selanjutnya 

mengembangkan pendidikan Islam di Aceh Tengah, seperti: Tgk. Abdurrahman 

Bebesen dan Tgk. M. Hasan Tan   

g. Aceh Tengah-Bireuan-Sumatera Barat yakni pendidikan Islam yang dimulai di 

Aceh Tengah pada tingkat dasar, dilanjutkan ke Bireuen pada tingkat menengah, 

dan ditamatkan di Sumatera Barat pada tingkat atas, hingga kembali ke Aceh 

Tengah mengembangkan pendidikan Islam di Aceh Tengah pada Era Tahun 1910-

1986, seperti: Tgk Ali Djadun, Tgk. Mahmud Ibrahim dan Tgk. Ahmad Damanhuri. 

Aceh Tengah-Sumatera Barat, yakni pendidikan Islam dimulai di Aceh Tengah 



pada tingkat dasar dan dilanjutkan ke Sumatera Barat pada tingkat menengah dan 

atas, lalu kembali ke Aceh Tengah dan berkontribusi pada pendidikan Islam di  

Aceh Tengah, seperti Tgk. Abdul Djalil.  

h. Aceh Tengah-lembaga Persis Bandung/Bangil yang memberikan pemahaman 

Islam yang sesuai dengan aslinya. Lembaga ini membawa pengaruh besar terhadap 

perkembangan pendidikan Islam Aceh Tengah Era Tahun 1910-1986 dalam kontek 

permunian akidah yang diprakarsai oleh Tgk. Abdul Djalil selaku alumni lembaga 

ini, yang kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Islam (PI) di Aceh Tengah. 

Sementara jaringan sanad keilmuan terbangun atas dasar. Hubungan antara 

tokoh tersebut terdiri dari hubungan guru dan murid, di mana beberapa tokoh berguru 

kepada tokoh lainnya baik bersifat internal (keilmuan yang berkembang pada 

masyarakat Gayo) maupun eksternal (keilmuan yang berkembang dan berpengaruh dari 

luar masyarakata Gayo),   selain itu Hubungan sebagian lainnya meningkat dari 

hubungan guru-murid menjadi keluarga melalui perkawinan  

 

Bidang Keilmuan yang berkembang Abad ke 20 yakni perukunan atau kajian keilmuan 

dasar kitab perukunan ini diduga  yang dikarang oleh Syaikh Jamaluddin al-Banjari, atau 

Fatimah binti Abdul Wahab Bugis.  

Kajian kitab kuning seperti Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rusydi dalam bidang fikih 

perbandingan, atau Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir atau Bidayatul Hidayah karangan 

al-Ghazali. Materi inilah yang disampaikan guru ke murid dan disampaikan kepada masyarakat 

umum.  

Selain itu keilmuan yang berkembnag yakni kajian tentang (Matan Takrib, Fathul 

Qarib,Minh±jul Talibin, I’±nah Talibin, At-Tahrir, Al-Iqna, Mahali, Fathul Wahab, Tuhfatul 

Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj) Nahwu (Awamil, Al-Jurmiyah, Mutammimah, Al Fiyah Ibnu 



Malik, Ibnu A’qil Al-khudri) Tauhid (Masailal Muftadin, Kifayatul Muftadin, Akidah al-

Islamiyah, Syeh Khali, Dusuki) Tasawuf, (Taisir Akhlak, Muraqil U’budiyah.  
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