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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia 

sebelum Perang Dunia II dan juga sampai saat sekarang ini adalah 

Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 12 

November 1912, oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh 

murid-murid pengajian beliau yang berada di Kauman, Yogyakarta dan 

beberapa anggota Boedi Oetomo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang 

bersifat permanen. 

Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama 

Muhammad Darwis, anak dari seorang kyai haji Abubakar bin Kyai 

Sulaiman, khatib di masjid Sultan di kota Itu, ibunya adalah anak Haji 

Ibrahim, seorang  penghulu di Kauman, Yogyakarta. Setelah Ia 

menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahu, fiqh dan tafsir di Yogya dan 

sekitarnya, Ia pergi ke Mekkah tahun 1890. Di Mekkah ia belajar selama 

setahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib, sekitar tahun 1903 

ia mengunjungi kembali Tanah Suci dan ia menetap selama dua tahun 

lamanya. 

Dahlan telah menghayati cita-cita pembaruan sekembalinya dari 

hajinya yang pertama. Tidak dapat kita buktikan secara pasti, apakah ia 

sampai pada pemikiran pembaruan secara perorangan ataukah dia 

dipengaruhi oleh orang-orang lain dalam hal ini. Ia mulai mengintrodusir cita-
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citanya itu, mulanya dengan mengubah arah orang yang bersembahyang 

kepada kiblat yang sebenarnya (sebelumnya arah sembahyang biasanya ke 

barat). Kira-kira pada waktu yang sama pula, Ia mulai mengorganisir kawan-

kawannya di daerah Kauman untuk melakukan pekerjaan suka rela dalam 

memperbaiki kondisi higenis daerahnya dengan memperbaiki dan 

membersihkan jalan-jalan dan parit-parit. 

Perubahan-perubahan ini walaupun di zaman sekarang mungkin 

sangat kecil artinya, memperlihatkan kesadaran Dahlan tentang membuang 

kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan yang menurut pendapatnya tidak 

sesuai dengan Islam. Perubahan-perubahan ini tidak perlu datang dari orang 

lain, sebab kaum tradisi (dan kitab-kitab mereka juga) mengakui bahwa kiblat 

harus menuju ke Ka’bah, dan bahwa seorang muslim haruslah bersih dari 

segala kekotoran. Masalahnya adalah apakah praktek sama dengan teori dan 

dalam hal ini dengan teori yang mudah didapatkan dalam kitab-kitab tradisi. 

Mungkin sekali Dahlan tiba pada cita-cita pembaruan itu secara 

perorangan, tetapi Ia gagal di dalam merealisasikan perubahan kiblat di 

masjid Sultan di Yogyakarta, Ia memang dapat membangun langgarnya 

sendiri dengan meletakkan kiblat yang tepat, tetapi perubahan itu tidak di 

senangi oleh penghulu Kyai Haji Mohammad Halil, yang memerintahkan 

untuk membinasakan langgar itu. Begitu patah hati Dahlan, sehingga ia ingin 

pergi meninggalkan kota kelahirannya itu. Untunglah seorang keluarganya 

menghalangi maksudnya itu dengan membangunkan untuknya sebuah langgar 

yang lain, dengan jaminan bahwa ia dapat mengajarkan dan mempraktekkan 

agama menurut keyakinannya sendiri di situ. Kemudian ia menggantikan 

ayahnya sebagai khatib di masjid Sultan. Tetapi ini bukanlah satu-satunya 

pekerjaannya, sebab ia pun aktif berdagang batik sebagai usaha memenuhi 

nafkah hidupnya. 

Dalam tahun 1909, Dahlan masuk Budi Utomo dengan maksud 

memberikan pelajaran agama kepada anggota-anggotanya. Dengan jalan ini ia 

berharap akhirnya dapat memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah 

pemerintah, oleh sebab anggota-anggota Budi Utomo itu pada umumnya 
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bekerja di sekolah-sekolah yang di dirikan oleh pemerintah dan juga di 

kantor-kantor pemerintah. Dia pun mempunyai harapan agar guru-guru 

sekolah yang di ajarnya itu sendiri dapat meneruskan isi pelajarannya kepada 

murid-murid mereka pula. Pelajaran-pelajaran yang di berikan oleh Dahlan 

kelihatannya memenuhi harapan dan keperluan anggota-anggota Budi Utomo 

tadi, sebagai bukti dengan adanya saran dari mereka untuk mendirikan 

sekolah sendiri, yang di atur dengan rapi dan di dukung oleh organisasi yang 

bersifat permanen untuk menghindarkan nasib kebanyakan pesantren 

tradisional yang terpaksa ditutup apabila Kyai yang bersangkutan itu 

meninggal. 

Demikianlah Muhammadiyah didirikan. Organisasi ini mempunyai 

maksud “menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W kepada 

penduduk bumiputera” dan  “memajukan hal agama Islam kepada 

anggotanya”. Untuk mencapai ini organisasi itu bermaksud mendirikan 

lembaga-lembaga pendidikan, mengadakaan rapat-rapat dan tabligh dimana 

dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan mesjid-

mesjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan 

majalah-majalah. 

Dalam mengarahkan kegiatan-kegiatannya, organisasi ini dalam 

tahun-tahun pertama tidaklah mengadakan pembagian tugas yang jelas 

diantara anggota pengurus. Hal ini semata-mata disebabkan oleh ruang gerak 

yang masih sangat terbatas, yaitu sampai sekurang-kurangnya tahun 1917 

pada daerah Kauman, Yogyakarta, saja. Dahlan sendiri aktif bertabligh, aktif 

pula mengajar sekolah di Muhammadiyah, aktif memberikan bimbingan 

kepada masyarakat untuk melakukan berbagai macam ibadah, diantaranya 

sholat dan memberikan bantuan kepada fakir miskin dengan mengumpulkan 

dana dan pakaian untuk mereka. Sifat sosial dan pendidikan dari 

Muhammadiyah memang telah diletakkan dalam masa-masa ini. 

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai diluaskan setelah 

tahun 1917. Pada tahun itu Budi Utomo mengadakan kongresnya di 

Yogyakarta ( rumah Kyai Haji Ahmad Dahlan dipakai sebagai pusat dari 
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kongres tersebut ), ketika nama Dahlan telah dapat mempesona kongres itu 

melalui tabligh yang telah dilakukannya  sehingga pengurus Muhammadiyah 

menerima permintaan dari berbagai tempat di Jawa untuk mendirikan cabang-

cabangnya. Untuk maksud ini Anggaran Dasar dari organisasi ini yang 

membatasi diri pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih 

dulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920, ketika bidang kegiatan 

Muhammadiyah diluaskan meliputi seluruh pulau jawa dan pada tahun 

berikutnya (1921) ke seluruh indonesia. 

Memasuki abad XX di Indonesia, terutama di pulau Jawa perjuangan 

menegakkan agama Islam sehingga kemuliaan Islam sebagai idealita dan 

kejayaan umat Islam sebagai realita ( ‘izzul Islama wal muslimin ) dapat 

direalisasikan secara konkrit telah dimulai dengan menggunakan organisasi 

sebagai alat perjuangannya.( Musthafa Kamal Pasha. 2005: 76) Umat Islam 

mulai saat itu mulai menyadari bahwa cita-cita yang demikian besar lagi berat 

seperti itu hanya akan dapat diperjuangkan lebih efektif dan efisien dengan 

menggunakan alat perjuangan yang namanya “organisasi”. kemudian 

bermunculanlah berbagai Gerakan Pembaharuan dalam Islam, baik yang 

bergerak dalam bidang politik kenegaraan; seperti Partai Sarekat Islam, Partai 

Islam Indonesia (PII), Partai Islam Masyumi, maupun yang bergerak dalam 

bidang sosial kemasyarakatan seperti Al-Islah wal-Irsyad atau terkenal 

dengan nama Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan Muhammadiyah. 

Organisasi yang digunakan sebagai alat perjuangan rakyat salah 

satunya adalah Muhammadiyah, yang mempunyai tujuan awal dari pendirian 

organisasi Muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran Islam di 

Indonesia, Muhammadiyah sendiri didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan, di 

Yogyakara pada tanggal 18 November 1912, pendirian Muhammadiyah  

menurut analisis Kuntowijoyo, mewakili sebuah kesadaran baru terhadap 

nilai-nilai keagamaan (Islam), yang disebut kesadaran teosentrik ( Suwarno, 

2001: 21). Ketika K.H. Ahmad Dahlan wafat tahun 1923, organisasi 

Muhammadiyah telah menjadi lebih teratur, walaupun masih tetap kecil. 

Sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi dan seperti yang dikatakan 
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Weber, organisasi ini menjadi lebih birokratis: kegiatan para pendiri yang 

beraneka ragam dipecah menjadi sejumlah bagian fungsional, dan induk 

organisasinya dibagi menjadi cabang-cabang. ( James L. Peacock. 1986: 51)   

Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari relasi atau hubungan antara 

Islam dengan politik di Indonesia. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah 

sebenarnya murni sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang 

mencurahkan perhatian utama pada bidang keagamaan, sosial dan pendidikan 

(Anggaran Dasar Muhammadiyah, 1996 ;39 ). Dengan demikian, 

Muhammadiyah bukan merupakan gerakan politik atau dengan kata lain 

Muhammadiyah bersifat non politik. meskipun demikian, kiprah gerakan 

Muhammadiyah membawa pengaruh sosial politik yang luas di Indonesia, 

sebagaimana telah dibuktikan disepanjang sejarahnya. 

Mengkaji sejarah Muhammadiyah pada hakekatnya adalah mengkaji 

sejarah umat Islam Indonesia secara mikro dan sejarah bangsa Indonesia 

secara makro. Hal ini karena Muhammadiyah adalah bagian dari mata rantai 

umat Islam dan bangsa Indonesia 

Pemimpin Muhammadiyah dipilih dalam muktamar yang diadakan 

setiap tahun sejak tahun 1912 – 1940, sedang dalam masa pendudukan dan 

masa revolusi di Indonesia hanya dilakukan dua kali (yaitu tahun 1940 dan 

1950 ), dan setelah itu diadakan setiap tahun. Setelah pemilihan itu maka 

pimpinan akan menunjuk ketua untuk majelis-majelis utama. Sepeninggal 

Ahmad Dahlan pucuk pimpinan telah berganti beberapa kali.( James l. 

Peacock. 1986: 58 ) Salah satu penggantinya adalah K.H. Mas Mansur yang 

mulai diangkat menjadi ketua Muhammadiyah pada tahun 1936, dari hasil 

keputusan Muktamar ke XXV di Jakarta. ( Musthafa Kamal Pasha. 2005: 

125). 

Pada tahun 1937 yaitu era kepemimpinan Muhammadiyah di bawah 

K. H. Mas Mansur, Indonesia masih dikuasai oleh pemerintah kolonial 

Belanda dengan sistem pemerintahan yang menekankan pada kekuasaan yang 

otoriter, dimana pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai penindasan 

terhadap rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan K.H. Mas Mansur yang 
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menjabat sebagai ketua umum organisasi sosial keagamaan yakni 

Muhammadiyah, merasa prihatin dengan nasib yang dialami oleh rakyat, 

sehingga rasa nasionalisme yang ada pada jiwa K.H. Mas Mansur 

menggerakkan hatinya untuk membebaskan derita yang ada pada rakyat 

dengan cara mengeluarkan ide-ide dan pemikiran tentang perjuangan 

mencapai kemerdekaan. Ide tersebut selain dikeluarkan kepada bawahannya 

didalam struktur organisasi Muhammadiyah, juga dikeluarkan pada tokoh 

organisasi Islam lain yang ada pada saat itu. Hal ini terlihat dalam 

keterlibatan K.H. Mas Mansur dalam melahirkan organisasi yang bersifat 

federasi antar berbagai organisasi Islam, yang dikenal dengan nama Majelis 

Islam A’la Indonesia ( MIAI ), yang lahir pada tahun 1937. Sekalipun K.H. 

Mas Mansur telah sarat dengan berbagai tugas yang diembannya, namun 

karena tuntutan dari umat juga, akhirnya K.H. Mas Mansur masih juga 

mengemban amanat umat, dalam wujud kesediaan beliau ikut serta 

memegang kendali pimpinan Partai Islam Indonesia (PII). Bersama-sama 

dengan tokoh Muhammadiyah lainnya dan tokoh-tokoh dari Jong Islamieten 

Bond, pada tahun 1938 bersepakat mendirikan sebuah partai Islam dengan 

nama Partai Islam Indonesia (PII).  

Seperti contoh pada tahun 1926, K. H. Mas Mansur menjadi utusan 

atau delegasi dari Indonesia dalam Muktamar umat islam seluruh dunia di 

Mekkah, Arab Saudi, yang diselenggarakan raja Ibnu Saud. Delegasi dari 

Indonesia yang dikirimkan pada waktu itu, selain K. H. Mas Mansur yang 

merupakan wakil dari organisasi Muhammadiyah, juga berangkat pula H. O. 

S. Cokroaminoto yang merupakan wakil dari organisasi Sarekat Islam. 

Sedangkan di Surabaya pada tanggal 18 sampai 23 September 1937, 

berkumpullah sejumlah pemimpin dan alim ulama berasal dari beberapa 

organisasi islam. Mereka itu mewakili Muhammadiyah, Perserikatan Ulama, 

PSII, Partai Arab Indonesia, al – Islam Sala, al – Hidayatul Islamiyah 

Banyuwangi, dan Da’watul chair Yogya. Juga datang beberapa tokoh ulama 

dari Nahdatul Ulama tetapi kehadirannya dalam kongres tersebut adalah atas 
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nama perorangan, karena waktu itu mereka memang tidak mendapat mandat 

organisasinya sebagai utusan. 

Komite dari pertemuan tadi terdiri dari Ahmad Dahlan, Abdul Wahab, 

dan Mansur. Setelah mengadakan pembicaraan serta pembahasan, akhirnya 

mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah wadah dengan nama Majelis 

Islam Luhur dengan dipimpin oleh sebuah Sekertariat yang diketuai oleh W. 

Wondoamiseno, Mansur sebagai bendahara dan Abdul Wahab sebagai 

penasehat. Dalam perkembangannya Majelis Islam Luhur di Surabaya itu 

diubah menjadi Majelis Islam A’la Indonesia,mengingat bahwa sebelum itu 

sudah ada Majelis Islam A’la Turkiyah, Iroqiyah, Hindiyah dan lain – lain 

negara Islam. 

Jelaslah bahwa dalam pendirian MIAI tersebut, Mansur memegang 

peranan yang cukup penting dan diusahakan selalu agar organisasi Islam yang 

belum bersedia masuk di dalamnya kemudian menjadi anggotanya pula.   

Dalam perjuangannya dibidang politik, K.H. Mas Mansur mempunyai 

peranan yang tidak kecil bagi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka diambil judul : PERANAN K.H. MAS 

MANSUR SEBAGAI TOKOH MUHAMMADIYAH DALAM 

PARTISIPASI PERJUANGAN KEMERDEKAAN RI ( 1937 – 1945 ). 

 
B. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah, antara lain ; 
 
1. Bagaimana kondisi sosial politik masyarakat Indonesia masa K.H. Mas 

Mansur memimpin Muhammadiyah ? 

2. Bagaimana latar kehidupan sosial keagamaan dan politik K.H. Mas 

Mansur ? 

3. Bagaimana strategi perjuangan K.H. Mas Mansur pada masa penjajahan 

Belanda dan Jepang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam hubungannya dengan rumusan masalah yang dikemukakan, 

maka penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui lebih mendalam tentang kondisi sosial politik masyarakat 

Indonesia masa K.H. Mas Mansur memimpin Muhammadiyah. 

2. Mengetahui secara mendalam tentang latar kehidupan sosial keagamaan 

dan politik K.H. Mas Mansur. 

3. Mengetahui lebih mendalam tentang strategi perjuangan K.H. Mas 

Mansur pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Memberikan sumbangan wawasan mengenai latar belakang, siasat dan 

pelaksanaan perjuangan K.H. Mas Mansur dalam partisipasi mencapai 

kemerdekaan RI. 

2. Memberikan sumbangan wawasan mengenai ide-ide perjuangan K.H. 

Mas Mansur dalam partisipasi mencapai kemerdekaan RI. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis ataupun implikasi, penulisan ini dapat bermanfaat : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih sarjana pendidikan 

Program Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Program Sejarah maupun di 

Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
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BAB II 

A. Kajian Pustaka 

1. Nasionalisme 

 

a. Pengertian Nasionalisme 

Nasionalisme dalam International Ensyclopedia of the Social 

Scienses (David L. Sills, 1972: 1) merupakan sebuah tindakan politik 

yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat modern dan melegitimasi 

pengukuhan mereka atas suatu wilayah, serta mempunyai arti bahwa 

nasionalisme merupakan pusat dari rasa kesetiaan pada mayoritas rakyat 

di suatu Negara. Nasionalisme adalah suatu gerakan menentang adanya 

keadaan menekan, tekanan disini ada dua pengertian yaitu tekanan dari 

bangsa asing dan tekanan dari bangsa sendiri. Tekanan dari bangsa 

sendiri berasal dari rezim penguasa, sedang tekanan dari bangsa asing 

karena adanya kolonialisme. Tentangan dapat dilakukan dengan dua cara, 

secara evolusioner dan secara revolusioner.  

Menurut F. Isjwara (1971: 3) :Nasionalisme adalah suatu gerakan 

sosial, suatu aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam natie 

yang membangkitkan semangat massa ke dalam keadaan politik dan 

sosial yang aktif. Nasionalisme mengandung cita-cita yang merupakan 

ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa.  

Menurut Roeslan Abdulgani (t.t: 7), mengemukaskan,                      

“Nasionalisme sebagai gerakan menentang aksinya kolonialisme”. 
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Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dalam daerah suatu bangsa 

(Soemarsono Moestoko. 1985: 77), Nasionalisme merupakan gejala 

historis untuk menjawab kondisi yang ditimbulkan oleh situasi kolonial 

(Sartono Kartodirdjo. 1990: 58). 

Menurut Max Weber dalam (Roger Eatwell. 2004: 212), 

Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang daya dorong afektifnya adalah 

rasa memiliki dan melayani suatu komonitas nasional. 

Menurut Harry G. Johnson dalam Dawam Raharjo (1984: 81), 

Nasionalisme adalah suatu kekuatan pengendali di negara-negara baru, 

sebagai kunci politik dan tujuan pembangunan bagi proses pembentukan 

dan merupakan alat integrasi bangsa yang membedakan dengan bangsa 

lain. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Nasionalisme merupakan suatu aliran yang dapat mempersatukan rakyat 

ke dalam rasa kebangsaan, maka nasionalisme sebagai rasa tanggung 

jawab individu sebagai anggota masyarakat suatu bangsa. 

Dengan pengalaman pahit yang telah dialami oleh bangsa 

Indonesia pada masa penjajahan belanda, selama lebih dari tiga ratus 

tahun, maka kemudian nasionalisme Indonesia terbentuk. Dengan 

semangat nasionalisme pula, K.H. Mas Mansur bersama tokoh lain 

berpatisipasi dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan RI.   

b. Faktor penyebab munculnya Nasionalisme 

Proses perjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya menentang 

pemerintahan kolonial Belanda tidak dapat terlepas dari rasa 

nasionalisme sejati yang tumbuh pada setiap pahlawan bangsa Indonesia. 

Rasa nasionalisme muncul dikalangan para pahlawan bangsa Indonesia 

karena mereka merasa mempunyai bangsa  yang seharusnya 

dipertahankan dari segala ancaman. Karena bangsa Indonesia pada waktu 

itu sedang dikuasai bangsa asing yang jelas merugikan serta membuat 

bangsa Indonesia semakin menderita karena tekanan-tekanan yang 

dilakukan secara semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Berawal dari 
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rasa tidak senang terhadap pemerintahan kolonial yang menguasai 

Indonesia itulah kemudian muncullah perasaan dari bangsa Indonesia 

untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. 

Sejarah munculnya nasionalisme di Indonesia merupakan reaksi 

terhadap penjajahan. Munculnya nasionalisme ini ditandai dengan 

adanya suatu garakan nasional Indonesia yang mengandung suatu 

pengertian yang khas, yaitu merupakan perjuangan yang dilakukan 

dengan organisasi secara modern kearah perbaikan taraf  hidup bangsa 

Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan 

masyarakat yang telah ada (Soepardo, 1960: 36). 

Menurut Roeslan Abdoelgani (1986: 17), timbulnya semangat 

nasionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan bangkitnya 

imperialisme. Sebagai contoh adanya gerakan kebangkitan India yang 

mulai sejak 1885 dan lambat laun makin radikal pada permulaan abad ke-

20. Demikian juga gerakan Turki Muda yang bertujuan mencapai 

perbaikan nasib yang pada akhirnya menimbulkan revolusi pada tahun  

1908 anti kaum kolot. Kemenangan jepang atas kemerdekaan Rusia 

tahun 1905 menyadarkan bangsa-bangsa Asia pada umumnya dan bangsa 

Indonesia pada khususnya akan kekuatan dan kemampuannya. Bangsa 

Asia ternyata dapat dan mampu mengalahkan bangsa Eropa yang selalu 

dianggap superior. Jadi bangsa Indonesiapun akan dapat mampu 

mengalahkan bangsa Belanda yang membelenggunya dari rantai 

penjajahan. Dengan demikian timbulnya nasionalisme Indonesia sebagai 

weerslag (sebagai akibat) dari peristiwa kesudahan perang Rusia dengan 

Jepang (Soesanto Tirtoprojo, 1970: 28). 

Sartono Kartodirjo, (1990: 243), mengemukakan bahwa 

nasionalisme ini muncul dalam perjalanan sejarah sebagai suatu bangsa 

sebagai tanggapan terhadap kondisi masyarakat yang kehilangan 

kemerdekaan  politik dan kebebasan perekonomiannya, sehingga 

menimbulkan penderitaan dalam lapangan sosial  ekonomi serta 

terbongkarnya akar-akar kebudayaan. Kondisi ini akan menggerakkan 
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masyarakat untuk berusaha melepaskan diri dari keterlibatan dan 

penindasan tersebut. Nasionalisme Indonesia muncul sebagai tanggapan 

terhadap kolonialisme barat.  

Menurut Kahin (1970: 51), bahwa nasionalisme Indonesia timbul 

tidak hanya akibat penguasaan Belanda, tetapi juga didorong oleh faktor-

faktor dalam negeri, yaitu: 1). Adanya zaman keemasan pada masa 

lampau yang dicapai oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, 2). 

Persamaan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia yaitu 

agama Islam. Agama Islam tidak hanya sebagai pengikat tetapi juga 

sebagai lambang persaudaraan untuk menentang kekuasaan asing, 3). 

Penyebaran Islam mempercepat pertumbuhan bahasa Melayu sebagai 

Lingua franca  menjadi bahasa kebangsaan, 4). Terbentukya Volksraad 

yang merupakan Majelis Perwakilan Tertinggi untuk seluruh Indonesia 

yang menjadikan lebih sadar akan masalah bersama dalam menghadapi 

Belanda. 

Pendapat Kahin ini sesuai dengan keadaan yang berkembang 

pada masa sebelum berdiri organisasi pergerakan, terutama berkaitan 

dengan agama Islam. Sebelum berdiri organisasi pergerakan, kata 

“Islam” identik dengan kata “Indonesia” atau kata “Nasional”. Sebutan 

Islam lebih mudah dipahami daripada kata “Nasional” atau “Indonesia” 

yang pada umumnya hanya pandai membaca huruf Arab atau berbahasa 

Jawa (Slamet Mulyana, 1986: 42). 

c. Perkembangan Nasionalisme  

Secara umum dalam pertumbuhan serta perkembangannya 

nasionalisme dibedakan atas nasionalisme barat dan nasionalisme timur. 

Nasionalisme Barat lahir dalam masa peralihan masyarakat agraris 

kearah masyarakat industri. Nasionalisme yang didasari semangat 

persaingan bebas, paham Liberalisme di tengah-tengah masyarakat yang 

bercorak industri kapitalis, menjadikan nasionalisme barat tumbuh 

menjadi suatu aliran yang penuh ambisi, sehingga melahirkan 

kolonialisme, yaitu nafsu untuk mencari tanah jajahan. Nasionalisme 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

Timur atau asia pada hakekatnya adalah cerminan kebangkitan bangsa 

asia dalam menentang penetrasi barat. Roeslan Abdoelgani (1972: 54), 

menjelaskan tiga aspek yang terkandung dalam nasionalisme di Asia, 

yaitu; (a) aspek politik yang bersifat menumbangkan dominasi politik 

bangsa asing; (b) aspek politik yang bersifat menghentikan eksploitasi 

ekonomi asing dan membangun suatu masyarakat baru yang bebas dari 

kemelaratan dan kesengsaraan; (c) aspek kultural yang bersifat 

menghidupkan kembali kepribadiannya yang disesuaikan dengan 

perubahan jaman. 

Nasionalisme Indonesia merupakan anti thesis dari kolonialisme 

Belanda yang terbentuk dari perlawanan-perlawanan di daerah serta 

bentuk penolakan lain yang intinya menolak kolonialisme. Mengingat 

nasionalisme adalah suatu paham, sehingga membawa konsekuensi agar 

dapat memberikan hasil dan manfaat yang konkret maka perlu adanya 

alat yang mendukung dan memperjuangkan apa yang menjadi tujuan dari 

paham tersebut. Alat yang dibutuhkan adalah organisasi yang teratur dan 

modern. 

Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit yang timbul 

dari kesombongan suatu bangsa, namun merupakan nasionalisme lebar 

yang tumbuh dari pengetahuan susunan dunia. Nasionalisme Indonesia 

menerima rasa hidupnya sebagai bakti, serta memberi tempat dan cita 

pada bangsa lain kecuali bangsa yang mempraktekkan kolonialisme 

(Soekarno, 1964: 48). 

d. Cita-cita Nasionalisme 

Nasionalisme yang bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat 

yaitu adanya perubahan struktur sosial,ekonomi, politik, hak individu dan 

persamaan hukum. 

Hertz dalam (F. Isjwara. 1971: 127), menyebutkan 4 macam cita-

cita nasionalisme, yaitu:  
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1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi 

persatuan dalam bidang politik , ekonomi, sosial, keagamaan, 

kebudayaan adnya persatuan serta solidaritas. 

2. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi 

kebebasan dari penguasaan asing atau campur tangan dunia luar atau 

kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional 

yang hendak mengenyampingkan bangsa dan negara. 

3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separatense), 

pembedaan (distintivences), individualitas, keaslian (originality) atau 

keistimewaan. 

4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa, 

meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, 

gengsi dan pengaruh.  

5. Nasionalisme pada umumnya merupakan gerakan yang bertujuan 

akan eksistensi politik tersendiri dengan otonomi menentukan nasib 

seluas-luasnya. Nasionalisme karena itu juga merupakan sumber dari 

apa yang dinamakan azas penentuan nasib sendiri seluas-luasnya 

dari bangsa-bangsa ( F Isjwara. 1971: 187 ). 

 

2. Kolonialisme 

a. Pengertian Kolonialisme 

Kolonialisme dalam Ensiklopedia politik (1983: 583) berasal dari 

kata colonus yang diambil dari nama seorang petani Romawi yang pergi 

jauh untuk mencari tanah yang belum dikerjakan. Dalam lembaran 

sejarah banyak ditemukan rombongan orang yang meninggalkan tanah 

airnya untuk mencari daerah baru. Banyaknya faktor yang menyebabkan 

orang pindah diantaranya, adanya kekecewaan terhadap permasalahan 

ekonomi, situasi politik negeri atau dibuang sebagai tawanan ke daerah 

asing. 

Dalam sejarahnya kolonialisme tidak dapat dipisahkan dengan 

adanya Nasionalisme Eropa membawa pengaruh dalam persaingan 
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dengan negara–negara sekitarnya. Dengan meninggikan rasa 

kebangsaannya sendiri atau sering disebut sikap chauvinisme maka 

bangsa Eropa menganggap bahwa negara lain lebih rendah, sikap 

chauvinisme inilah yang mendorong  negara-negara Eropa melahirkan 

kolonialisme karena kewajiban moral yang dirasakan yakni untuk 

membudayakan  bangsa lain  sesuai dengan kebudayaannya. 

Dalam International Ensyclopedia of the Social Sciences (David 

L. Sills, 1972: 1) kolonialisme mempunyai pengertian mengukuhkan dan 

mempertahankan kekuasaan atas orang-orang yang tidak dikenal yang 

terpisah dari sumber kekuasaan pusat, selama beberapa waktu. 

Pengertian ini tidak lagi sama artinya dengan kolonialisme yang 

memasukkan pendudukan orang-orang dari Negara induk. 

Mengenai kolonialisme banyak ahli yang memberikan definisi 

diantaranya C.S.T. Kansil dan julianto (1988: 7) menyatakan bahwa 

kolonialisme adalah “rangkaian nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan 

bangsa lain dibidang politik, sosial dan kebudayaan dengan jalan 

dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan”. Dalam 

hal ini sesuai dengan pendapatnya Roeslan Abdulgani (1956: 7) yang 

menyatakan “kolonialisme adalah serangkaian daya upaya bangsa untuk 

menaklukkan bangsa dalam segala lapangan”. Sedangkan pendapat 

Suhartoyo Harjosatoto (1985: 77), ”Kolonialisme merupakan nafsu 

menguasai dan sistem penguasaan wilayah bangsa dan negara 

lain”.Menurut Sartono Kartodirjo (1975: 123), ”Proses hubungan antara 

kekuasaan bumi putera dan kekuasaan Belanda dalam abad 18 dan 19 

menunjukkan gejala yang berbalikan, disatu pihak nampak makin 

meluasnya kekuasaan Belanda, sedang dilain pihak nampak makin 

meluasnya kekuasaan tradisional bumi putra”. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa kolonialisme dibidang politik pengaruh Belanda menjadi kuat 

karena intervensi yang dilakukan dalam persoalan-persoalan intern 

kekuasaan tradisional, dengan kata lain Belanda ikut menentukan proses 

pergantian tahta kerajaan. Di bidang sosial ekonomi kekuasaan raja 
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dikurangi dengan ditempatkannya raja di bawah pengawasan pejabat-

pejabat asing, sedang rakyat hanya dieksploitasi tenaganya. Selain itu 

Belanda juga memonopoli perdagangan, di bidang budaya dikuatirkan 

pengaruh kehidupan Barat dapat merusak kehidupan tradisional. Para 

pemimpin agama beranggapan bahwa kehidupan Barat bertentangan 

dengan norma-norma dalam ajaran agama Islam. Dalam masyarakat 

kolonial, khususnya Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: bangsa 

yang dijajah dan bangsa penjajah. Ciri-ciri penjajah dipengaruhi oleh 

faktor obyektif negerinya berdasarkan perbedaan mengenai kekayaan 

alam, kemajuan teknologi dan sistem produksi barang.  

Menurut Suhartoyo Hardjosatoto (1980: 83), penggolongan 

bangsa penjajah digolongkan menjadi empat, yaitu: (1) Penjajah kaya 

dan royal, artinya kaya akan bahan tambang dan industri maju, sehingga 

tidak menghisap masyarakat di darah jajahan, bahkan taraf hidup dan 

pendidikan masyarakat pribumi dimajukan dan kelak akan dijadikan 

partner. (2) Penjajah yang semi kaya, penjajah ini tidak memiliki bahan 

tambang akan tetapi mempunyai industri yang maju, sehingga 

memerlukan tempat pemasaran hasil industrinya. (3) Penjajah miskin, 

penjajah ini industrinya telah maju tetapi tidak memiliki bahan baku dan 

bahan bakar bagi industrinya sehingga mendatangkan dari daerah 

jajahan, dengan pertimbangan ekonomi, upah buruh pribumi dibuat 

murah. (4) Penjajah sangat miskin, penjajah ini miskin bahan tambag dan 

tanahnya tidak subur. Biasanya penjajah ini menekan dan menghisap 

negeri yang dijajah.      

b. Sistem Pemerintahan Kolonialisme 

Dalam bidang poitik, kolonialisme melakukan dominasi politik 

dalam arti kekuasaan pemerintah ada di tangan penjajah yang disesuaikan 

dengan kepentingan penjajah tersebut. Di bidang ekonomi para kolonialis 

melakukan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia 

negara yang dijajah yang kemudian digunakan semaksimal mungkin 

untuk kemakmuran negaranya sendiri. Di bidang kebudayaan penjajah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

melakukan penetrasi kebudayaan dengan berbagai cara, baik secara halus 

maupun secara paksaan, sehingga tread pergeseran kebudayaan dimana 

kebudayaan asli telah terkikis oleh kebudayaan yang dibawa oleh para 

penjajah. Apabila penetrasi kebudayaan itu berhasil diterapkan maka 

bangsa tersebut kehilangan kepribadian bangsa. Di bidang sosial penjajah 

berhasil menciptakan suatu sistem sratifikasi sosial yang menempatkan 

golongan penjajah pada tingkat paling atas dan pemilik midal yang terdiri 

dari keturunan Asia Timur Asing ditingkat kedua, sedangkan penduduk 

pribumi ditempatkan pada tingkat terbawah.  

c. Akibat Kolonialisme 

Beberapa hal yang disebabkan adanya kolonialisme di Indonesia, 

(1) Tersia-sianya rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, (2) Perlakuan pemerintah kolonial yang sangat melukai hati 

rakyat, (3) Suara  beracun pers kolonial serta sikap angkuh dari 

masyarakat penjajah di Indonesia, (4) Adanya gerakan orang-orang Cina 

dengan didirikannya perguruan bagi masyarakat mereka.  

Adanya kejadian-kejadian yang mengakibatkan penderitaan bagi 

rakyat daerah terjajah tersebut menimbulkan reaksi dari rakyat. Reaksi 

bangsa Asia terhadap koonialisme bangsa Barat ada dua macam 

bentuknya, yaitu: (1) Reaksi yang dinamakan dengan istilah zelotisme, 

yaitu reaksi yang berupa menutup pintu rapat-rapat bagi pengaruh barat, 

atau disebut dengan politik isolasi. (2) Reaksi yang dinamakan dengan 

istilah herodinamisme, yaitu reaksi yang berupa membuka pintu lebar-

lebar bagi pengaruh barat. Meniru cara-cara barat dan jika sudah kuat, 

digunakan untuk memukul imperialisme barat.  

Pada dasarnya negara yang menjadi sasaran kolonialisme akan 

menanggung beban penetrasi yang pada intinya merugikan bangsa yang 

bersangkutan. Dalam hal ini kehidupan politik dan kebebasan 

perekonomian di negara-negara Asia abad XVIII dan XIX tidak terlepas 

dari pengaruh bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu tidak aneh apabila 

muncul berbagai macam perlawanan dari negara-negara atau daerah 
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terjajah. Timbulnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah tidak 

didiamkan saja oleh pihak penguasa, tetapi penguasa berusaha untuk 

menumpas dengan cepat perlawanan tersebut, karena hal itu akan 

dianggap akan merugikan kepentingan pemerintah kolonial. 

 

 

3. Organisasi 

a. Pengertian Organisasi  

Untuk mencapai suatu tujuan dalam perjuangan diperlukan 

wadah atau sarana untuk mencapainya. Salah satu sarana yang penting 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah organisasi. Menurut Cyril Soffer 

yang dikutip oleh Sutarto (1989: 33), organisasi adalah merupakan 

perserikatan orang-orang yang berkelompok bersama-sama untuk 

mencapai tujuan akhir mereka. 

Menurut Kartini Kartono (1990: 19), Organisasi adalah sistem 

kegiatan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama di bawah 

kewenangan dan kepempinan. Dalam organisasi                     elemen-

elemennya, seperti alokasi pekerjaan, garis kebijaksanaan dan prosedur-

prosedur dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi , baik tujuan 

jangka pendek, menengah, maupun panjang. Organisasi merupakan 

sistem yang bagian-bagiannya saling berintegrasi (Amentembun, 1989: 

21). 

Menurut Sutarto (1989: 42), organisasi yang baik harus 

memenuhi tujuh prinsip organisasi, yaitu; perumusan tujuan yang baik, 

pembagian kerja, koordinasi, delegasi, kekuasaan, batas kemampuan, 

pengaasan, jenjang komando dan tanggung jawab. Ketujuh prinsip 

tersebut sangat menentukan keberadaan sebuah organisasi yang di 

dalamnya membuat aturan-aturan pelaksanaan dan pedoman sebuah 

organisasi. 

Dari beberapa pendapat tentang organisasi tersebut, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang di bawah 
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suatu kewenangan dan kepemimpinan yang melakukan kegiatan untuk 

mencapai tujuan akhir bersama. Organisasi yang teratur dan modern 

merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam pergerakan yang 

bersifat nasional, karena organisasi ini diperlukan untuk mewujudkan ide 

nasionalisme (Cahyo Budi Utomo, 1995: 37). 

b. Jenis - jenis Organisasi  

Jenis organisasi ada bermacam–macam. Menurut kebutuhannya 

organisasi terdiri dari organisasi sosial, organisasi politik, organisasi 

ekonomi, organisasi budaya, organisasi militer dan lain sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya, terlebih dulu dikaji apa organisasi sesuai dengan 

penelitian ini. 

1) Organisasi Sosial 

Organisasi sosial menurut P. M. Blau, WR, Scoott dan 

Amital Etzioni yang dikutip Sutarto (1989 : 11), adalah suatu pola 

koordinasi yang tumbuh secara spontan atau batin yang merupakan 

saling pengaruh antar orang tanpa melibatkan koordinasi yang layak 

(rasional) untuk mencapai tujuan umum yang jelas. Jika mereka 

merubah menjadikan tujuan mereka tegas dan ada kesepakatan 

resmi, untuk memastikan pola-pola koordinasi agar menjamin 

koordinasi yang layak, mereka menjadikan organisasi formal. 

Gambaran organisasi informal menunjukkan pada pola–pola 

organisasi yang tumbuh diantara organisasi formal yang tidak dapat 

dicari dalam rencana. 

Organisasi social menurut Talcott Person adalah sebagai 

organisasi yang melakukan aktifitas  memberikan pelayanan 

masyarakat, misalnya lembaga yatim piatu, rumah sakit. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa organisasi social menunjuk kepada 

sekelompok sosial yang aktifitasnya untuk tujuan amal, memelihara 

dan memperluas pengetahuan (Sutarto, 1989 : 15). 

2) Organisasi Politik 
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Politik adalah kegiatan manusia yang berkenaan dengan 

pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan. Selanjutnya yang 

dimaksud dengan organisasi politik dalam buku Analisa Politik 

karangan Jack C. Pleno adalah sebagai suatu organisasi yang 

memberikan landasan bagi tujuan kegiatan bersama dalam bidang 

kehidupan politik. Pemerintah dan cabangnya merupakan organisasi 

formal, demikian juga organisasi penekan yang mencoba 

mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah serta badan-badan 

internasional yang bekerja dalam berbagai kawasan dunia. 

Talcott Person mendefinisikan organisasi politik (Political 

Organization), adalah organisasi yang melakukan aktifitas utama 

mencapai pembagian kekuasaan dalam pemerintah ataupun 

masyarakat. Misalnya, partai politik atau organisasi masyarakat.            

(Sutarto, 1989: 15). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

organisasi politik itu mempengaruhipengambilan keputusan dalam 

pemerintahan. (Miriam Budiharjo, 1986: 160), berpendapat bahwa 

organisasi politik, yaitu :  

Suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Yaitu 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, 

biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 

Dengan melihat berbagai pendapat tentang organisasi politik, 

dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi politik adalah suatu 

kelompok yang terdiri dari beberpa anggota yang mempunyai ikatan 

identitas kuat yang berjuang untuk kepentingan  umum dalam suatu 

system politik pemerintahan. 

c. Struktur Organisasi  

Dalam suatu organisasi harus ada pembagian kerja antara pejabat 

satu dengan pejabat lainnya. Semua tugas dan pekerjaan dalam organisasi 

harus dikelompokkan, sehingga tugas–tugas pekerjaan yang sejenis 
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dijalankan oleh pejabat–pejabat tertentu. Dalam pembagian pekerjaan, 

sebaiknya harus diadakan analisa tugas pekerjaan lebih dahulu, sehingga 

para pejabat tidak terlalu berlebihan atau kekurangan pekerjaan. 

Kordinasi adalah suatu tindakan untuk menjamin kesatuan kerja. 

Bila organisasi tidak dijalankan maka setiap jenis kesatuan kerja akan 

cenderung untuk mementingkan bagiannya sendiri dan kurang 

memperhatikan tujuab keseluruhan, sehingga timbul suatu anggapan 

bahwa bagiannyalah yang terpenting dan harus mendapat perhatian yang 

khusus. Hal semacam itu seharusnya dihindari, dalam rangka mengatasi 

kesimpangsiuran dalam mengerjakan pekerjaan masing–masing, 

sehingga timbul suatu kesadaran bahwa masing–masing pejabat 

merupakan bagian dari keseluruhan. Koordinasi dapat dijalankan dengan 

pertemua–pertemuan formal, dengan mengadakan rapat dinas antar 

pejabat yang bersangkutan untuk bermusyawarah hal–hal yang 

menyangkut tindakan- tindakan bersama. 

Delegasi kekuasaan yaitu, penyerahan kekuasaan dari seorang 

pejabat dengan pejabat lainnya. Delegasi kekuasaan dapat dilaksanakan 

ke atas, ke bawah dan ke samping. 

1) Ke bawah ialah, penyerahan kekuasaan yang datangnya dari pejabat 

yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah. 

2) Ke samping ialah, penyerahan kekuasaan dari seorang pejabat 

kepada seorang pejabat yang sama tingkat kedudukannya. 

3) Ke atas ialah, penyerahan kekuasaan dari pejabat bawahan kepada 

atasan. 

Batas kemampuan pengawasan yaitu, batas kemampuan seorang 

pemimpin untuk mengawasi bawahannya dengan baik. Batas 

kemampuan pengawasan itu tidak dapat ditentukan dengan pasti, sebab 

dipengaruhi oleh beberapa factor objektif dan subjektif. Faktor subjektif 

dating dari pemimpin itu sendiri, misalnya kecakapan, pengalaman, 

kepribadian, dan umur. Sedang faktor objektif dating dari luar pribadi 
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pemimpin tersebut, misalnya jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, 

kondisi organisasi dan lain–lain. 

Jenjang komando yaitu, tingkatan–tingkatan komando dari atas 

sampai ke bawah dalam suatu organisasi. Prisip jenjang komando ini 

harus diperhatikan adalah perintah dari atasan harus tersalur melalui 

tingkatan–tingkatan yang telah ditentukan, sehingga sampai pada 

bawahan. Demikian juga laporan dari bawahan harus melalui tingkatan 

yang ada, sehingga sampai pada atasan. Jenjang komando dilakukan 

untuk saluran perintah, delegasi, laporan, saran, keluhan dan hubungan 

lain dalam organisasi. 

Dalam kesatuan komando, seorang pejabat harus tahu kepada 

siapa harus bertanggung jawab dan ari siapa seorang pejabat menerima 

perintah. Prinsip kesatuan komando tidak berarti menghalangi  para 

atasan untuk menggunakan tenaga pelaksana dari bagian lain, tetapi hal 

itu bisa dilakukan, asal atasannya yang menggunakan tenaga dari bagian 

lain tersebut harus melalui atasan yang lansung memimpin tenaga 

pelaksana tersebut. Dengan demikian dapat dicegah adanya kebingungan 

dan kebimbangan dari para pelaksana, sebab dengan cara itu, atasan yang 

memimpin bawahan tersebut yang akan mengomandokan perintah itu. 

Dalam hal pertanggung jawaban seorang bawahan harus 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat 

atasaannya, sehingga terjadi delegasi kekuasaan dari bawahan kepada 

atasan. 

Alat perjuangan yang digunakan K. H. Mas Mansur yaitu dengan 

menumpang sebuah organisasi yaitu Muhammadiyah. Organisasi 

Muhammadiyah itu sendiri didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 

November 1912, adapun tujuan didirikannya Muhammadiyah pada awal 

berdirinya, adalah untuk :  

a. Menyebarkan pengajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepada 

penduduk bumi putera, di dalam residensi Yogyakarta. 

b. Memajukan hal agama Islam kepada anggota–anggotanya. 
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Kemudian setelah K. H. Ahmad Dahlan meninggal (1923), dan 

Muhammadiyah telah tersebar di luar pulau Jawa, tujuan Muhammadiyah 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama 

Islam di Hindia Belanda. 

b. Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama 

Islam kepada sekutu-sekutunya. 

Dari rumusan tujuan diatas jelas dapat ditarik benang merah 

bahwa Muhammadiyah, sejak awal berdirinya, menggunakan strategi 

kultural karena rumusan tujuan tadi lebih menyiratkan usaha untuk 

mempengaruhi perilaku sosial atau cara berpikir masyarakat daripada 

upaya mempengaruhi atau mengubah struktur. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa    K.H. 

Mas Mansur mempunyai peran yang penting di dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia, yaitu peran K.H. Mas Mansur yang ditunjukkan 

dalam partisipasinya dalam kiprah berorganisasi yang dilandasi dengan 

semangat nasionalisme. Organisasi yang didirikan mempunyai tujuan 

untuk mewujudkan kemerdekaan RI. 

  

4. Partisipasi 

Istilah partisipasi berasal dari “participate” yang berarti turut 

mengambil bagian (The Groller Webster International Dictionary of English 

Languge, 1984: 28). Dalam (Kamus Politik Pembangunan, 1970: 237), 

diterangkan bahwa “Partisipasi”, berasal dari kata Latin “Capere” dan “Pars” 

yang berarti ikut atau ambil bagian. Mengambil bagian dapat berarti ikut 

peran serta dalam suatu kegiatan. Koentjaraningrat (1981: 79), 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah “peran serta 

atau penyertaan mental serta emosi seseorang di dalam suatu kelompok yang 

mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan peran bagi 

terciptanya tujuan organisasi”. Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan 
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atau kelompok orang sebagai anggota dari suatu masyarakat dan sebagai 

anggota dari suatu negara (warga negara).  

Seperti dikemukakan Nelson (Miriam Budiarjo, 1982: 3) 

mengemukakan bahwa partisipasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 1) 

partisipasi yang bersifat otonom (outonomous participation),artinya 

partisipasi yang lahir dari diri mereka sendiri, sangat terbatas yang mendekati 

apati. 2) partisipasi yang dimobilisasi atau diterapkan oleh pihak lain 

(mobilized participation), artinya partisipasi yang dipengaruhi dan atau 

digerakkan oleh pihak lain. Dalam hubungan ini, dapat dikatakan bahwa 

dalam kegiatan partisipasi ada unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di 

negara demokrasi Barat tekanan semacam itu jauh lebih sedikit dibanding di 

negara-negara komunis. Di negara-negara berkembang, yang dalam banyak 

hal berada di antara dua kelompok negara ini, terdapat berbagai nuansa dan 

kombinasi daripada unsur sukarela dan unsur manipulasi. 

 Selanjutnya Samuel P. Hutington (Miriam Budiardjo, 1982: 2) 

mengemukakan bentuk partisipasi berdasarkan sifatnya yaitu individual atau 

kolektif, mantap atau seporadis, terorgansir atau spontan, secara damai atau 

kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. 

a. Sebab-sebab Partisipasi 

Kecenderungan perorangan-perorangan dan kelompok-kelompok 

untuk berusaha mempengaruhi pemerintah ditentukan oleh adanya cara-

cara alternative yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan-

tujuan mereka. Cara-cara non politik dianggap memberikan harapan yang 

sama besar, atau lebih besar dibandingkan dengan saluran-saluran politik, 

maka dapat diperkirakan bahwa orang-orang akan menginvestasikan 

waktu dan energi mereka sesuai dengan itu. 

Untuk sejumlah masalah, pemerintah secara inheren merupakan 

satu-satunya pihak yang dapat, atau dianggap paling dapat 

memecahkannya. Apabila pemerintah nasional atau setempat mengambil 

keputusan yang dianggap merupakan kepentingan kelompok-kelompok 
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tertentu, maka jalan yang paling dianggap wajar adalah berusaha 

membujuk pemerintah agar mengubah keputusannya itu. 

Pemerintah merupakan sumber kesulitan itu  dan oleh karena itu, 

cara pemecahan yang paling langsung. Keterangan-keterangan etnik 

dipusatkan pada soal-soal status dan kekuasaan yang relative, maka 

kemungkinan besar akan mengambil bentuk politis. Persoalan-persoalan 

lain yang menyebabkan adanya partisipasi adalah seperti soal memajukan 

kesejahteraan perorangan dan keluarga, memperbaiki fasilitas-fasilitas 

lingkungan, mendorong perorangan-perorangan atau kelompok-

kelompok untuk berpaling kepada tindakan pemerintah. 

b. Cara-cara berpartisipasi 

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik 

mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Perbedaan jenis 

partisipasi dibedakan  menurut frekuensi dan intensitasnya. Jumlah orang 

yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak 

banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa 

sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, jumlahnya 

besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan 

sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis 

politik  ini mencakup antara lain menjadi pimpinan dari partai atau 

kelompok kepentingan. 

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang 

basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya 

intensitas kegiatan politik. Di antara basis dan puncak terdapat berbagai 

kegiatanyang berbeda-beda intensitasnya, berbeda menurut intensitas 

kegiatan maupun menurut bobot komitmen dari orang yang 

bersangkutan. Termasuk di dalamnya mulai kegiatan yang kurang 

intensif, antara lain; memberi suara dalam pemilihan umum, membaca 

secara teratur berita politik dalam surat kabar, menghadiri rapat yang 

bersifat politik, menjadi anggota kelompok kepentingan atau anggota 

partai, melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan social, 
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contacting pejabat-pejabat dan bekerja aktif sebagai anggota kelompok 

kepentingan atu partai politik. Hal yang lebih intensif lagi adalah 

melibatkan diri dalam kampanye pemilihan, dan yang paling intensif, 

sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan. 

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur 

intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, 

antara lain melalui perhitungan persentase orang yang memilih dibanding 

dengan jumlah warga Negara yang berhak memilih. Memberikan suara 

dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi 

pula hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat 

kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi 

lain yang berjalan secara kontinyu dan tidak terbatas pada masa 

pemilihan umum saja. 

Penelitian mengenai kegiatan-kegiatan partisipasi menunjukkan 

bahwa persentase partisipasi dalam pemilihan umum sering kali berbeda 

dengan persentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut 

pemberian suara semata-mata.   

c. Akibat Partisipasi 

 Sikap dan tindakan dari elite dalam ikhtiarnya mencapai tujuan-

tujuan lain selain kekuasaan juga mempengaruhi sifat dan tingkat 

daripada partisipasi politik dalam masyarakat. Tergatung dari lingkunag 

nasional serta dari ideology yang dianut oleh elit itu, maka suatu elite 

memandang partisipasi politik sebagai perlu, bertentangan atau tidak 

relevan dengan tujuan-tujuan seperti kemerdekaan bangsa, kesejahteraan 

social, pembangunan ekonomi, integrasi nasional, atau perombakan 

revolusioner. 

Di antara tujuan-tujuan itu, perombakan revolusioner adalah yang 

paling jelas dan paling konsisten dikaitkan dengan perluasan partisipasi 

politik. Suatu elite yang berusaha untuk merombaksecara fundamental 

lembaga-lembaga, nilai-nilai dan struktur social dari suatu masyarakat 

harus secara dramatis memperluas partisipasi politik, dan membawa 
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kelompok-kelompok baru ke dalam gelanggang politik melalui kegiatan 

politik dalam bentuk yang baru, yang biasanya bersifat merusak atau 

penuh kekerasan.  

Partisipasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik 

bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam. Partisipasi politik 

adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif 

dalam kegiatan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan 

secara langsung atau tak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(Miriam Budiarjo, 1982: 25). Kegiatan ini meliputi memberikan suara 

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, menjadi anggota suatu partai 

(kelompok kepentingan), mengadakan hubungan dengan pejabat dan              

lain-lain. 

Partisipasi dalam bidang ekonomi adalah peran serta seseorang atau 

sekelompok orang dalam bidang ekonomi. Partisipasi ini dapat berupa 

pengembangan industri kecil menjadi industri yang lebih maju, 

pengembangan dalam pertanian (padi, cengkeh, kopi, rotan dan lain-

lain). Sehingga dapat menjadi bahan eksport. Dengan demikian akan 

menunjang perekonomian menjadi maju. Partisipasi dalam bidang sosial 

budaya adalah keikutsertaan dalam bidang sosial budaya dengan 

melestarikan nilai-nilai kehidupan sehingga dapat bersikap selektif 

terhadap pengaruh yang datang dari luar. 

Partisipasi dalam bidang pertahanan yaitu keikutsertaan warga 

negara kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap ancaman yang 

datang baik dari dalam maupun dari luar. Keikutsertaan dalam 

pertahanan ini sering disebut dengan bela negara. 

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh K.H. Mas Mansur pada 

masa perjuangan, yaitu dapat dilihat saat K.H. Mas Mansur melakukan 

berbagai gerakan yang bertujuan untuk menggalang rasa nasionalisme 

yang ada di mayarakat ataupun tokoh nasionalis yang lain. Tidak hanya 

itu, partisipasi yang dilakukan K.H. Mas Mansur juga mengeluarkan ide-
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ide perjuangan yang nantinya berguna bagi strategi perjuangan bangsa 

Indonesia dalam merebur kemerdekaan. 

Partisipasi yang dilakukan oleh K.H. Mas Mansur dalam 

melakukan perjuangan selain didasari oleh nasionalisme, juga didasari 

oleh rasa untuk membela hak dan martabat manusia sebagai makhluk 

Tuhan, yang tidak rela apabila haknya diganggu oleh orang lain. Peran 

serta ini diberikan atas kesadaran untuk membela kebebasan sebagai 

rakyat yang menginginkan kemerdekaan. 

 

B. Kerangka Berfikir 
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Keterangan garis : 

 : Kesejajaran tingkat 

 : Mengakibatkan/mendorong munculnya 

 

Keterangan : 

Adanya kolonialisme yang dibawa oleh negara-negara eropa terutama 

dari negara Belanda ke Indonesia yang pada akhirnya menerapkan sistem 

kolonialnya di Indonesia, mengakibatkan penderitaan yang berlangsung 

dalam waktu yang tidak singkat. Penderitaan dan kesengsaraan yang 

ditanggung oleh rakyat selama pemerintahan kolonialisme mengakibatkan 

simpati ataupun rasa ingin bebas dari rasa terjajah yang timbul dari kaum 

pelajar dan orang-orang Indonesia yang sudah berfikiran maju. 

Pada tingkat selanjutnya, rasa simpati yang ada pada kaum terpelajar 

meningkat ke taraf yang lebih tinggi, dalam artian bahwa rasa ingin bebas 

dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh pemerintah kolonial berujung pada 

munculnya rasa nasionalisme.  

Proses perjuangan bangsa Indonesia menentang pemerintahan 

kolonial Belanda tidak dapat terlepas dari rasa nasionalisme sejati yang 

tumbuh pada setiap pahlawan bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme muncul 

dikalangan para pahlawan bangsa Indonesia karena mereka merasa punya 

bangsa yang seharusnya dipertahankan dari segala ancaman. Bangsa 

Indonesia pada waktu itu sedang dikuasai bangsa asing yang jelas merugikan 

serta membuat bangsa Indonesia semakin menderita karena tekanan-tekanan 

yang dilakukan secara semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Berawal dari 

rasa tidak senang terhadap pemerintahan kolonial yang menguasai Indonesia 

Kemerdekaan RI 1945 
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itulah kemudian muncul perasaan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan 

diri dari segala bentuk penjajahan. 

Sejarah munculnya nasionalisme di Indonesia merupakan reaksi 

terhadap penjajahan. Munculnya nasionalisme ini ditandai dengan adanya 

suatu gerakan nasional Indonesia yang menganfung suatu pengertian yang 

khas, yaitu merupakan perjuangan yang dilakukan dengan organisasi secara 

modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan 

karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang telah ada.  

Alat perjuangan dalam mewujudkan dan mewadahkan rasa 

nasionalisme yang ada pada rakyat Indonesia diwujudkan dengan 

didirikannya organisasi-organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut 

mempunyai dasar atau landasan dan mempunyai cara yang berbeda-beda, 

misalnya ada organisasi yang bergerak di bidang sosial, ada juga organisasi 

yang bergerak dalam bidang keagamaan, bahakan organisasi yang didirikan 

oleh kaum terpelajar terang-terangan mengaku berhaluan politik. Akan tetapi, 

ada pula organisasi yang bermuatan unsur ketiga-tiganya, dalam artian ada 

suatu organisasi yang berlandaskan agama tetapi setiap pengabdiannya dalam 

masyarakat itu dihitung sebagai amal kegiatan sosial, seta mempunyai tujuan 

yang didasarkan pada urusan-urusan politik, terutama masalah kepartaian dan 

urusan pemerintahan. Sebagai suatu contoh organisasi yang menggunakan 

tiga unsur tersebut adalah Muhammadiyah. 

Dalam pelaksanaanya organisasi Muhammadiyah yang mulai 

memasukkan tujuan politik dan mencampuri urusan pemerintah itu dibawah 

pimpinan KH Mas Mansur. Dalam melakukan KH Mas Mansur 

perjuangannya telah melakukan berbagai cara dan upaya, baik dalam bidang 

sosial keagamaan maupun kritik-kritik tajam yang diarahkan pada 

pemerinatahan kolonial. Selain itu, KH Mas Mansur juga mengeluarkan ide 

perjuangan yang banyak dilontarkan dihadapan warga Muhammadiyah 

sendiri, maupun didalam masyarakat umum. 

Ide-ide perjuangan yang dikeluarkan oleh KH Mas Mansur, sedikit 

banyak telah memberikan sumbangsih yang berharga bagi terwujudnya cita-
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cita perjuangan rakyat Indonesia, yaitu tercapainya kemerdekaan rakyat 

Indonesia yang berdaulat penuh, yang diproklamirkan pada tanggal 17 

Agustus 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skipsi dengan 

judul Peranan Kyai Haji Mas Mansur sebagai tokoh Muhammadiyah Dalam 

partisipasi Perjuangan Kemerdekaan RI dilaksanakan di lingkungan 

perpustakaan dan mengambil koleksi pribadi. Perpustakaan yang digunakan 

sebagai tempat mencari data dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP UNS 

b. Perpustakaan FKIP UNS 

c. Perpustakaan Pusat UNS 

d. Perpustakaan Fakultas Bahasa dan Sastra UNS 

e. Perpustakaan FISIP UNS 

f. Perpustakaan Daerah Surakarta 

g. Perpustakaan Daerah Klaten 

h. Perpustakaan Pusat UMS 

i. Monumen Pers Surakarta 

j. Kantor Pusat Muhammadiyah 

k. Perpustakaan Pusat UNY 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

l. Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

2. Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, waktu yang direncanakan adalah 

sejak disetujuinya judul skripsi ini, yaitu bulan Juli 2005 sampai dengan 

bulan Juli 2006. 

 

 

B. Metode Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian historis, sehingga 

menggunakan strategi atau metode historis. Pemilihan metode historis 

didasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu peristiwa masa 

lampau untuk direkonstruksikan menjadi cerita sejarah melalui langkah atau 

metode historis.  

Menurut Koentjaraningrat (1977 : 12), metode berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu methods yang berarti jalan atau cara. Karena berhubungan 

dengan hal yang bersifat ilmiah, maka yang dimaksud metode adalah cara 

kerja yang sistematis mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan 

permasalahan ilmiah yang bersangkutan dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Berdasarkan dengan hal tersebut, permasalahan yang dibahas adalah 

permasalahan historis. Hal ini sesuai dengan pendapat T. Ibrahim Alvian 

(1994 : 22), bahwa metode penelitian historis adalah seperangkat aturan dan 

prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah, menilai secara 

kritis guna mendapatkan sintesa sejarah yang ditulis sebagai hasil penelitian. 

Menurut Louis Gottschalk (1975 : 11), metode penelitian historis 

adalah kegiatan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa data yang 

diperoleh dari peninggalan masa lampau. Dalam hal ini aturan atau langkah 

metode sejarah menurut Nugroho Notosusanto (1978:28) meliputi heuristik, 

kritik, interpretasi, dan historiografi. 

31 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 33 

Berdasarkan penjelasan tentang Metode historis di atas, maka 

digunakan metode historis dengan alasan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang 

“Peranan Kyai Haji Mas Mansur sebagai tokoh Muhammadiyah dalam 

Partisipasi Perjuangan Kemerdekaan RI (1937 –1945)” 

Sedangkan objek penelitian dan waktu terjadinya peristiwa yang 

diteliti adalah partisipasi K.H. Mas Mansur dalam pejuangan kemerdekaan 

RI, yang terjadi disaat Muhammadiyah melakukan pembangunan mental 

maupun kualitas sumber daya manusia, baik ke dalam ataupun ke luar tubuh 

organisasi. Yaitu antara tahun 1937-1945. Periode perjuangan bangsa 

Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada masa tersebut dilakukan dengan 

cara diplomasi maupun kontak fisik atau perang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian historis ini, peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan, menguji, 

mengkaji dan menganalisis secara kritis mengenai data dan peninggalan-

peninggalan sejarah masa lampau sebagai usaha untuk melakukan sintesa dan 

menyajikannya dalam bentuk penulisan sejarah mengenai Peranan Kyai Haji 

Mas Mansur sebagai tokoh Muhammadiyah dalam Partisipasi Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia (1937-1945). 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam sejarah merupakan bahan-bahan atau lahan 

penemuan bahan dalam penelitian sejarah,yang memerlukan proses 

pengolahan dan pengkategorian sumber sejarah. Dia adalah bentuk jamak dari 

datum.Dalam kamus Webster’s Third New International Dictionary of The 

English yang dikutip oleh Helius Sjamsudin, data adalah : 

“sesuatu yang diberikan baik karena ditemukan dari pengalaman atau 
dari apa yang disepakati atau diasumsikan untuk maksud-maksud 
khusus, suatu fakta atau prinsip yang diberikan atau ditampilkan, 
sesuatu yang menjadi dasar suatu argumen dalam setiap susunan sistem 
intelektual, materi yang menjadi dasar untuk diskusi, inferensi, 
penetapan suatu kebijakan atau setiap informasi rinci” (Helius 
Sjamsudin, 1996 : 19 ). 
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Menurut Nugroho Notosusanto (1971 : 26) sumber tertulis dibedakan 

menjadi, sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Pengertian 

sumber tertulis primer yaitu sumber yang autentik atau sumber yang ditulis 

dari tangan pertama tntang permasalahan yang akan diungkapkan. Sedangkan 

pengertian sumber tertulis sekunder yaitu sumber yang ditulis oleh orang 

yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang dikisahkan. 

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber, dalam artian bahwa 

dalam menggunakan sumber primer, dalam mencari sumber data, peneliti 

berusaha mencari hasil tulisan dan hasil pemikiran K. H. Mas Mansur yang 

tertuang dalam majalah Pantjaran Amal ataupun surat kabar Indonesia 

Merdeka. Sumber sekunder yang digunakan yaitu buku dan literatur tentang 

Mas Mansur, baik literatur yang mambahas kiprahnya dalam bidang sosial 

keagamaan maupun literatur yang menyebutkan partisipasinya dalam bidang 

politik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian historis, pengumpulan data dinamakan Heuristik. 

Teknik pengumpulan data yaitu ketrampilan menemukan menganalisis dan 

mengklasifikasi data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan 

atau studi pustaka. Teknik kepustakaan yaitu cara melakukan data tertulis 

dengan membaca literatur, majalah, surat kabar, kisah sejarah, catatan sejarah 

dan sebagainya. Didukung oleh Koentjaraningrat (1977 : 36) bahwa ada 

beberapa keuntungan penelitian dalam menggunakan teknik kepustakaan, 

antara lain akan membantu memperoleh pengetahuan ilmiah dan membuka 

kesempatan memperluas pengetahuan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

pustaka. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan studi tentang sumber primer dan sumber sekunder yang 

berupa    buku-buku literatur, arsip dan surat kabar yang tersimpan di 

perpustakaan, monumen maupun dalam lembaga Muhammadiyah. 
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Kegiatan studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai 

berikut (1) Mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berupa buku-

buku literatur yang berkaitan dengan masalah peranan Kyai Haji Mas Mansur 

sebagai tokoh Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan RI (1937-

1945) yang tersimpan di beberapa perpustakaan dan mengumpulkan arsip 

yang tersimpan di Lembaga Muhammadiyah, (2) Membaca, mencatat, 

meminjam dan meng-copy, terutama buku-buku literatur karangan para 

sejarawan yang dianggap penting dan relevan dengan tema penelitian, (3) 

Meng-copy, terutama sumber primer maupun sekunder yang tidak mungkin 

untuk dipinjam, terutama arsip yang tersimpan di Lembaga Muhammadiyah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, penulis berusaha 

meresume buku dan sumber lain yang berupa arsip ataupun majalah, yang di 

dalamnya terbuat hubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu 

peran Kyai Haji Mas Mansur sebagai Tokoh Muhammadiyah dalam 

partisipasi perjuangan Kemerdekaan RI, Dalam pengumpulan data penulis 

juga menggunakan sistem katalog masalah, hal ini dilakukan agar di dalam 

pengumpulan data tidak tread kesalahan dalam hal pengartian kata atau 

pengertian tentang masalah yang dikemukakan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data historis. 

Analisis data historis yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dan 

kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah. 

Menurut Dudung Abdurahman (1977 : 25) analisa dilakukan dengan aturan-

aturan; fakta sejarah harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi 

tekanannya (tempat atau bahasa) dan ditempatkan dalam urutan kausal. Dari 

keempat langkah aturan dalam menyusun fakta tersebut, masalah seleksi 

merupakan hal yang penting,maka seleksi yang paling sederhana yaitu 

memilih mana yang relevan dari sejumlah data. 

Interpretasi dilakukan karena fakta sejarah merupakan bukti-bukti 

yang masih berdiri sendiri sehingga perlu dirangkaikan menjadi fakta yang 
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terkait sebelum ditulis dalam rangkaian hasil penelitian. Berdasarkan sintesa 

fakta muncullah interpretasi yang tidak terlepas dari faktor subyektifitas, 

mengingat tingkat obyektivitas dalam historiografi sangat penting, maka 

dalam interpretasi diperlukan pengetahuan konsep teori dan metodologi yang 

tepat guna memfokuskan pada posisi tertentu yang menjadi penelitian. 

Dalam penelitian ini analisa dilakukan setelah kegiatan pengumpulan 

dan pengklasifikasian data. Analisa dimulai dengan menyeleksi dan 

membandingkan data kemudian di interpretasikan untuk mendapatkan 

berbagai keterangan lengkap mengenai data yang dijadikan fakta sejarah. 

Mengacu pada kajian teori, fakta diberi keterangan baik yang mendukung 

atau menolak sampai tersusun fakta yang saling menunjukkan hubungan yang 

relevan di interpretasikan guna mendapatkan hasil penelitian.  

Kegiatan menganalisis data-data sejarah di dalam penelitian ini 

sebagai berikut : (1) kritik ekstern yaitu menganalisis fisik sumber data 

sejarah tertulis untuk mendapatkan data sejarah yang otentik atau asli. 

Analisis sumber data sejarah ini dilaksanakan dengan cara menyeleksi bentuk 

sumber data dan sejarah buku-buku literatur, surat kabar dan arsip yang 

berkaitan dengan tema penelitian. (2) Kemudian penulisan dalam 

mengemukakan peristiwa dengan masalah Peranan Kyai Haji Mas Mansur 

sebagai tokoh Muhammadiyah dalam partisipasi perjuangan Kemerdekaan RI 

(3) Interpretasi fakta dilakukan dengan menghubungkan antara fakta yang 

satu dengan fakta yang lain sehingga dapat diketahui Peranan Kyai Haji Mas 

Mansur sebaagai Tokoh Muhammadiyah dalam Partisipasi Perjuangan 

Kemerdekaan RI. Fakta-fakta itu ditafsirkan, diberi makna, dan ditemukan 

arti yang sebenarnya, sehingga makna itu dapat dipahami sesuai dengan 

pemikiran yang relevan, logis, dan berdasarkan objek penelitian yang dikaji. 

Kemudian fakta sejarah yang sudah ditemukan dihubungkan dengan konsep 

atau teori sebagai alat analisis. 

F. Prosedur Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian, dan langkah yang perlu dijalankan 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal diperlukan adanya prosedur 
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yang dapat digambarkan dalam pembagian (skema) yang berisi langkah 

sistematis yang menggambarkan kegiatan ini dari awal (persiapan) sampai 

dengan pembuatan laporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan 

penelitian historis, maka skema dalam metode historis digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencari atau 

menemukan. Heuristik berarti menghimpun jejak masa lalu dan mencari 

sumber-sumber. Jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber bagi 

penulisan sejarah. Sumber sejarah perlu adanya pengklasifikasian atau 

penggolongan agar proses penelitian tidak mengalami kesulitan sebab sumber 

sejarah dapat berupa bagian politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun militer 

(Nugroho Notosusanto, 1971 : 36). 

Pada tahap ini dicari dan dikumpulkan sumber-sumber sejarah yang 

berkaitan dengan tema penelitian, yaitu dengan mengadakan studi tentang 

literatur yang tersimpan di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

perpustakaan pusat UMS, perpustakaan daerah Surakarta, selain itu penulis 

juga mencari dan mengumpulkan surat kabar terutama tahun 1940-an di 

Monumen Pers Surakarta dan mengumpulkan arsip yang tersimpan di 

Lembaga Muhammadiyah. 

2. Kritik 

Setelah sumber terkumpul, tahap berikutnya yaitu verifikasi atau kritik 

guna memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui 

pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) sumber (Helius 

Syamsudin, 1994 : 28). Dalam metode sejarah cara tersebut dilakukan dengan 

kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Pada tahap 

Heuristik Kritik Interpretasi 

Jejak-jejak sejarah Fakta-fakta Sejarah  

Historiografi  
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kritik ekstern, dilakukan dengan melihat penulis atau pengarang tentang hasil 

karyanya sesuai dengan keahlian atau tidak, sehingga diketahui keaslian dan 

sikap untuk menerima atau menolak sumber tersebut. Pada langkah kritik 

intern yang berkenaan dengan isi sumber dilakukan dengan melihat apakah 

keaslian sumber tersebut dari pengarangnya sendiri atau turunan karya orang 

lain. Situasi pada saat penulisan dan tujuan dalam mengemukakan Peranan 

Kyai Haji Mas Mansur sebagai tokoh Muhammadiyah dalam partisipasi 

Perjuangan Kemerdekaan RI (1937-1945). Sehingga dari tahap kritik tersebut 

akan diperoleh validitas data. 

 

3. Interpretasi 

Setelah data terseleksi dan memenuhi syarat kevaliditasannya, maka 

langkah selanjutnya yaitu interpretasi data yang dilakukan dengan 

menafsirkan atau memberikan makna dari fakta yang diperoleh serta 

menghubungkannya antara sumber satu dengan sumber yang lain dan 

dikaitkan dengan teori maupun konsep yang mendukungnya sehingga muncul 

fakta sejarah. 

Interpretasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah kegiatan 

dalam metode sejarah untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan 

fakta yang lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-akibat dari Peranan 

Kyai Haji Mas Mansur Sebagai Tokoh Muhammadiyah dalam Partisipasi 

perjuangan Kemerdekaan RI (1937-1945) yang menjadi objek penelitian. 

Kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan, diberi makna, dan ditemukan arti yang 

sebenarnya, sehingga dapat dipahami makna itu sesuai dengan pemikiran 

yang relevan, logis dan berdasarkan objek penelitian yang dikaji. Dengan 

demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi ini dapat dihasilkan 

fakta sejarah atau sintesis sejarah. 

4. Historiografi 

Tahap Historiografi merupakan langkah terakhir dalam prosedur 

penelitian sejarah. Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil 
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penelitian, dipaparan dengan bahasa ilmiah dan seni yang khas untuk 

menjelaskan apa yang telah ditemukan beserta argumentasinya secara 

sistematis. Historiografi merupakan langkah merangkai fakta sejarah menjadi 

cerita sejarah. Dalam penelitian ini, historiografi diwujudkan dalam bentuk 

karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Peranan Kyai Haji Mas Mansur 

sebagai tokoh Muhammadiyah dalam partisipasi perjuangan kemerdekaan RI 

(1937-1945)”. 

 

 

 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Kondisi Sosial Politik Masyarakat Indonesia Masa KH Mas Mansur 

Memimpin Muhammadiyah 

 

1. Situasi Politik dan Ekonomi 

 

Masyhur Amin mengemukakan bahwa masyarakat kolonial dikenal 

sebagai masyarakat yang serba eksploitatif dan diskriminatif, yang dilakukan 

oleh pihak penjajah terhadap bangsa yang terjajah melalui dominasi politik. 

Sebagai faktor pembantu dipergunakan proses Nasranisasi dalam bidang 

agama dan asosiasi dalam bidang kebudayaan serta dibiarkan adat istiadat 

tradisional yang menguntungkan pihak penjajah (1978: 2).  

Kolonialisme Belanda di Indonesia pada dasarnya adalah merupakan 

penaklukan aristokrasi pribumi, bahkan sering kali harus menumbangkannya 

dan kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menjajah. Sistem yang 

demikian itu disebut dengan sistem Indirect Rule, yang artinya memerintah 

rakyat tidak secara langsung. Akan tetapi memerintah rakyat melalui 

aristrokasi-aristrokasi pribumi yang sudah ditaklukkan dengan membiarkan 

rakyat hidup menurut cara dan adat kebiasaan sendiri (Solichin Salam, 1965: 
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30), Dalam menentukan persoalan-persoalan penting, terutama mengenai hal-

hal baik yang bersifat politik dalam negeri maupun politik luar negeri, 

kesemuanya harus ditentukan oleh pihak pemerintah kolonial. 

Hal ini dimaksudkan sebagai jalan untuk mempertahankan 

kedudukannya sebagai penjajah di bumi Indonesia. Dalam bidang politik, 

Kolonial Belanda berusaha mendominasi di daerah jajahannya sebagai objek 

eksploitasi. Politik eksploitasi ini sebenarnya telah dimulai sejak didirikannya 

Vereeniging Oost Indische Compachnie (VOC) pada tahun 1602, oleh pihak 

swasta Belanda dengan menerapkan sistem monopoli perdagangan untuk 

mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. 

Sistem eksploitasi ini, pada masa Johannes Van Den Bosch menjabat 

sebagai Gubernur Jendral di Indonesia tahun 1830-1870 disempurnakan dan 

diefektifkan dengan Cultuur Stetseel (Sistem Penanaman). Para petani di 

Jawa khususnya, dipaksa untuk menanam jenis tanaman tertentu yang sangat 

laku untuk diekspor ke pasaran dunia. (Sartono Kartodirdjo, 1975: 66) Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya 

guna mengisi kas perbendaharaan negeri Belanda. Akibatnya keadaan 

ekonomi bangsa Indonesia semakin merosot disebabkan karena rakyat 

pribumi banyak ditekan, tenaganya diperas dan penghasilannya diangkut ke 

negeri Belanda. Kemudian karena sistem ini sudah dianggap tidak efisien 

lagi, maka sejak tahun 1870 dihapuskan. Sebagai penggantinya sejak tahun 

1870-1900 diterapkan suatu sistem politik baru yang dikenal Politik Pintu 

Terbuka (Liberalisme). 

Dengan diterapkannya politik liberalisme ini berarti kemenangan bagi 

kaum liberal, dikarenakan pada masa ini para pengusaha swasta dan asing 

diberi peluang yang selebar-lebarnya untuk menanamkan modal mereka 

diberbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Terutama dalam bidang 

pembukaan perkebunan-perkebunan baru, sehingga pada masa itu pemilik 

modal swasta dari bangsa Belanda dan Negara-negara Eropa lainnya dapat 

mendirikan beberapa perkebunan seperti kopi, teh, gula dan kina. (Sartono 

Kartodirdjo, 1975: 89) 

40 
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Akibatnya terjadilah persaingan bebas sehingga penyelewengan-

penyelewangan dari ketentuan yang telah ditentukan muncul di sana-sini. 

Penyewaan tanah yang semula hanya diperkenankan tanah yang kosong dan 

tidak sedang digarap oleh petani pribumi, akan tetapi dalam prakteknya 

banyak tanah-tanah yang sedang digarap oleh petani pun disewa dengan cara 

paksa. Sehingga para petani pribumi hanya mendapatkan pekerjaan sebagai 

buruh-buruh harian atau buruh musiman di perkebunan-perkebunan besar 

(Sartono Kartodirdjo,       1975: 90). 

Hasilnya di satu pihak, perkebunan-perkebunan di Pulau Jawa 

berkembang dengan pesat dan produksi tanaman ekspor meningkat dengan 

mantap, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak swasta Belanda dan 

surplus yang dapat ditransfer ke negeri Belanda banyak sekali. Di pihak lain, 

bagi bangsa Indonesia kesejahteraan masyarakat pribumi semakin menurun, 

sehingga kemerosotan terjadi dalam segala aspek kehidupan, bahkan lebih 

parah bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. (Sartono 

Kartodirdjo, 1975: 100). 

Kemerosotan tingkat kehidupan bangsa Indonesia, sebagai akibat 

diterapkannya sistem liberalisme terdengar sampai ke negeri Belanda. Oleh 

sebab itu timbul kecaman-kecaman yang keras terhadap politik liberalme, 

terutama muncul dari kalangan sosialis Belanda (Deliar Noer, 1980: 181). 

Mereka mengatakan bahwa jutaan rupiah yang diperoleh dari sistem politik 

liberalisme bagi Belanda adalah merupakan suatu hutang budi yang harus 

dibayar oleh pihak pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. 

Kecaman yang serupa juga datang dari kalangan politisi Belanda di 

Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap nasib bangsa Indonesia. 

Mereka mengusulkan agar politik kolonial tidak semata-mata didasarkan pada 

politik eksploitasi, akan tetapi hendaknya juga didasarkan pula atas dasar 

kewajiban moril yang diarahkan kepada perbaikan nasib rakyat pribumi, serta 

mendidik mereka ke arah pemerintahan sendiri. Kecaman ini dipelopori oleh 

Van Kol, Brooshoof, Van Deventer dan lain-lain. Gagasan perbaikan nasib 
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rakyat pribumi ini kemudian lebih dikenal dengan politik etis. (Sartono 

Kartodirdjo,   1990: 35), 

Dengan diterapkannya Politik Etis semula diharapkan dapat 

meningkatkan taraf hidup rakyat pribumi, yang sasaran pokoknya meliputi 

perbaikan susunan pemerintahan menjadi desentralisasi, perbaikan kesehatan 

rakyat, emigrasi, perbaikan sarana pertanian, perikanan, pembangunan irigasi 

dan lalu lintas. (Sartono Kartodirdjo, 1990: 41), Adapun mengenai anggaran 

biayanya diperjuangkan dalam rapat parlemen agar sepenuhnya dibebankan 

kepada pemerintah Belanda, yang diperkirakan akan mencapai 40 juta gulden 

sebagai pengembalian dari apa yang disebut hutang budi. 

Tujuan Politik Etis dalam perumusannya baik sekali, namun dalam 

prakteknya Politik Etis hanya etis dalam rumusannya saja, dalam prakteknya 

tidak mengenal norma-norma etika. Politik Etis lebih banyak menguntungkan 

pihak Pemerintah Belanda, keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia 

tidak hanya mengalami perubahan. Kemiskinan, buta huruf, kekurangan 

dalam pelayanan kesehatan masih tampak jelas dalam kehidupan rakyat 

pribumi. Kesemuanya itu lantaran Politik Etis hanya terwujud dalam 

propaganda saja, akan tetapi para pendukungnya takut dengan konsekuensi 

keuangan yang dibutuhkannya. Diskriminasi dan elitisme masih terlihat nyata 

dalam sistem pengajaran yang sedang berlaku. 

Politik Etis juga mempunyai pengaruh positif, terutama di kalangan 

kaum intelektual, mereka mulai sadar akan keadaan dirinya dan keadaan 

mayarakatnya yang serba terbelakang. Sehingga mulai timbullah gagasan 

untuk melepaskan bangsanya dari belenggu kemerosotan, untuk itu 

muncullah berbagai organisasi yang bergerak dalam berbagai macam 

kegiatan; misalnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini K.H. Mas Mansur ikut aktif dalam Sarekat Islam, 

juga di Muhammadiyah. Akan tetapi, ketika tahun 1927 Sarekat Islam 

mengadakan disiplin partai terhadap anggotanya, maka pada akhirnya K.H. 

Mas Mansur memilih Muhammadiyah sebagai ajang perjuangannya, karena 

Muhammadiyah lebih sesuai dengan panggilan jiwanya. 
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2. Situasi Sosial dan Pendidikan 

 

Dalam bidang sosial dan pendidikan, pemerintah kolonial Belanda 

bersifat diskriminatif, yakni membeda-bedakan antara bangsa berkulit putih 

dengan bangsa berkulit sawo matang, juga membedakan berdasarkan 

keturunan, kedudukan, kekayaan, pangkat dan lain-lain. Dengan demikian, 

bangsa Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar, hanya terdapat 

dikalangan kaum minoritas priyayi saja, sedangkan rakyat Indonesia yang 

mayoritas terdiri dari kaum petani tetap berada dalam kebodohan. Karena 

adanya diskriminasi tersebut, maka perkembangan intelektualitas bangsa 

Indonesia secara keseluruhan sangat lamban sekali.  

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa kolonial sangat 

lambat, dan baru pada masa liberalisme perkembangan pendidikan 

mengalami kemajuan (Sartono Kartodirdjo, 1990: 108). Beberapa prasarana 

pendidikan rakyat pribumi dibangun oleh pemerintah, walaupun belum cukup 

memadai. Salah satu perkembangan lain yang cukup menggembirakan bagi 

penduduk pribumi adalah diangkatnya seorang inspektur bagi pendidikan 

pribumi, disamping itu pada tahun 1867 didirikan suatu departemen 

pendidikan agama dan industri. 

Pada masa liberalisme ini lah sekolah-sekolah yang pada mulanya 

hanya dibuka untuk murid-murid yang berasal dari putra-putra bupati dan 

kaum elit Indonesia lainnya, lambat laun juga dibuka untuk anak-anak 

pribumi biasa. Perkembangan ini terbukti semakin banyaknya jumlah sekolah 

di Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 1990: 109). Pada tahun 1882 sekolah yang 

khusus bagi penduduk pribumi mencapai 300 buah untuk pulau Jawa, 

sedangkan untuk luar Jawa ada 400 buah, yang kesemuanya iti diperkirakan 

dapat menampung murid sejumlah 40.000 orang. 

Adapun landasan pendidikan pada masa pemerintahan Belanda adalah 

sebagai berikut:  
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a. Pemerintah berusaha untuk tidak memihak pada salah satu agama 

tertentu. 

b. Tidak diusahakan untuk dapat hidup secara harmonis dengan 

lingkungannya, akan tetapi lebih ditekankan supaya anak didik kelak 

dikemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi 

kepentingan kolonial. 

c. Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial 

yang ada dalam masyarakat, khususnya yang ada di pulau Jawa. 

d. Pada umumnya pendidikan dipergunakan sebagai alat bagi kepentingan 

supremasi politik dan ekonomi Belanda Indonesia 

(Anonim, 1976: 23). 

Landasan idiil ini sesudah tahun 1900 mengalami perubahan yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa itu. Namun 

demikian diskriminasi masih terus berlangsung, pengajaran yang diberikan di 

sekolah kelas 1 dikhususkan bagi anak-anak pegawai negeri, orang-orang 

yang berkedudukan tinggi dan memiliki harta benda yang cukup. Sedangkan 

di sekolah kelas II pada umumnya banyak dipergunakan untuk anak-anak 

pribumi biasa. Pada tahun 1903 sekolah kelas satu ada 14 buah, yang 

kebanyakan didirikan di ibukota karesidenan, dengan mata pelajaran yang 

diberikan meliputi menulis, membaca, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, 

sejarah dan menggambar. (Sartono Kartodirdjo, 1982: 43), Untuk sekolah 

kelas dua, khusus untuk pulau Jawa dan Madura sebanyak 245 buah dan 326 

buah sekolah partikelir, diantaranya 63 buah milik zending. Dari semua 

jumlah sekolah yang ada, dapat menampung 50.000 anak murid, dengan 

rincian 35.000 anak dapat ditampung di sekolah negeri, dan 15.000 anak 

dapat ditampung disekolah swasta. Adapun jumlah perbandingan anak yang 

bersekolah dengan jumlah kepadatan penduduk adalah 1 : 523. 

Dengan demikian jelaslah, bahwa walaupun perkembangan 

pendidikan sudah dapat dikatakan pesat bila dibandingkan dengan 

perkembangan sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan jumlah 

kepadatan penduduk secara keseluruhan masih belum cukup memadai, dan 
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sebagian besar penduduk pribumi masih tetap berada dalam keadaan buta 

huruf. 

Hal ini disebabkan karena tujuan pendidikan pada masa pemerintahan 

Belanda semata-mata untuk memperoleh tenaga-tenaga murah (Anonim, 

1976: 29). Penduduk pribumi sengaja dididik dan dilatih untuk menjadi 

tenaga administrasi, tenaga teknik, pertanian dan lain sebagainya. Prasarana 

pendidikan yang dibangun oleh pihak pemerintah kolonial Belanda sampai 

memasuki abad XX jumlahnya masih sedikit sekali, semakin tinggi tingkat 

sekolahnya semakin sedikit jumlahnya, sebab yang dipentingkan oleh 

pemerintah belanda bukan pendidikan bagi rakyat pribumi, akan tetapi 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda dan 

perusahaan-perusahaan asing (Sanusi Pane, 1952: 117). Jumlah persentase 

anak tamatan sekolah jauh lebih besar anak-anak Belanda jika dibandingkan 

dengan anak-anak Indonesia. Perbandingan itu semakin buruk lagi pada 

sekolah-sekolah yang tingkatannya lebih tinggi. 

Landasan idiil pendidikan yang ditetapkan tidak akan memihak pada 

salah satu agama, namun dalam prakteknya ternyata memihak pada salah satu 

agama, yaitu agama Kristen (Sartono Kartodirdjo, 1982: 108). Hal ini dapat 

dilihat ketika misionaris-misionaris Kristen Protestan dan Katolik dari negeri 

Belanda hendak mendirikan sekolah bagi penduduk pribumi, ternyata oleh 

pemerintah Belanda diarahkan untuk menempatkan sekolah-sekolah tersebut 

di daerah-daerah yang penduduknya tidak menganut agama Islam, seperti di 

kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan pemerintah kolonial 

Belanda tidak mengijinkan untuk membuka sekolah-sekolah di suatu daerah 

yang penduduknya beragama Islam. 

Pemerintah Hindia Belanda senantiasa berusaha menghalangi 

perkembangan pendidikan Islam dengan mengeluarkan berbagai peraturan, 

antara lain pada tahun 1882 Belanda membentuk “Pristeraden” yang bertugas 

mengawasi pengajaran agama Islam di lingkungan pondok pesantren (Noor 

Matdawam, 1977: 28). Kemudian pada tahun 1905, pemerintah mengeluarkan 

suatu peraturan lain bahwa orang yang akan mengajar agama Islam 
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diharuskan meminta ijin terlebih dahulu. Berikutnya pada tahun 1925 

pemerintah mengeluarkan suatu peraturan “Guru Ordonansi”, yang 

menetapkan bahwa kyai atau guru agama yang akan mengajar harus 

memberitahu terlebih dahulu kepada pemerintah. Peraturan-peraturan itu 

merupakan suatu bentuk diskriminasi yang dikenakan khusus bagi umat 

Islam, yang mengakibatkan perkembangan pendidikan Islam sangat 

tersendat-sendat. 

Sedikit gambaran keberadaan sosial dan pendidikan bangsa Indonesia 

pada umumnya dan umat Islam khususnya, selama pemerintah kolonial 

Belanda berkuasa. Pada masa pendudukan Jepang mengalami perubahan, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai oleh 

Jepang. 

Landasan idiil pendidikan pada masa pendudukan Jepang dirubah 

menjadi mengajak bangsa Indonesia untuk bekerjasama dengan Jepang dalam 

rangka untuk mencapai kemenangan dan kemakmuran bersama Asia Timur 

Raya (Anonim, 1976: 25). Sehingga setiap pelajar harus mengucapkan 

sumpah setia kepada Kaisar Jepang. Lebih ironis lagi, tujuan pendidikan 

diarahkan untuk menyediakan tenaga-tenaga buruh kasar secara cuma-cuma 

(Romusha), serta untuk menyediakan prajurit guna membantu kepentingan 

peperangan Jepang (Anonim, 1976: 30). Anak-anak pelajar diharuskan 

mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi yang ketat. 

Namun hal ini juga mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa 

Indonesia dikemudian hari, karena dari pendidikan kemiliteran ini banyak 

lahir tokoh-tokoh pemimpin PETA (pembela tanah air). Dalam pembentukan 

PETA ini K.H. Mas Mansur termasuk diantara 10 ulama lainnya yang ikut 

mengusulkan kepada Jepang agar PETA segera dibentuk. 

 

3. Situasi Keagamaan dan Kebudayaan 

Di dalam masyarakat Kolonial Hindia Belanda, terdapat berbagai 

macam pemeluk agama. Hal ini disebabkan karena adanya bermacam-macam 

agama yang datang ke Indonesia, yaitu agama Hindu, Budha,  Islam dan 
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Kristen (Taufik Abdullah, 1974: 33). Adanya pengaruh dari luar yang 

berwujud agama tersebut telah banyak mempengaruhi gelombang gerak 

perubahan yang melanda sejarah kebudayaan dan politik di Indonesia.  

Agama Islam sampai ke Indonesia setelah terlebih dahulu ada agama 

Hindu dan Budha. Kedua agama tersebut telah berkembang di wilayah 

Indonesia, bahkan telah berurat berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia 

(M. Natsir, 1978: 12). Dengan demikian setelah datang agama Islam terjadi 

sinkretisme antara agama Islam dengan agama Hindu dan Budha, sehingga 

seringkali yang dinamakan ajaran Islam pada hakekatnya adalah merupakan 

campuran antara mistik Islam yang sampai ke Indonesia, melalui India 

dengan mistik-mistik yang ada dalam masyarakat.  

Sehubungan dengan itu tidaklah dapat disangkal bahwa proses 

Islamisasi tidak sepenuhnya selesai dengan sempurna, terbukti pemahaman 

dan pelaksanaan agama Islam yang murni belum dapat dijalankan secara 

utuh, bahkan kesatuan politik pun belum bisa tercapai (Hamka, 1977: 11). Di 

berbagai daerah terpencil yang belum terjamah oleh proses Islamisasi, ajaran-

ajaran pra Islam masih belum hilang. Di daerah yang sudah terjamah oleh 

proses Islamisasi pun seringkali terjadi sinkretisme, sehingga pengaruh 

ajaran-ajaran Islam tidak banyak terkesan kepada masyarakat.  

Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam ternyata 

merupakan suatu kekuatan yang sangat besar sekali dalam mengadakan 

perlawanan terhadap dominasi kekuasaan-kekuasaan asing di Indonesia. 

Perjuangan-perjuangan besar terhadap penjajah seperti perang Paderi, perang 

Aceh, maupun perjuangan petani seperti peristiwa di Cilegon dan Cimareme, 

kesemuanya dipelopori oleh pemimpin-pemimpin Islam yang dijiwai ole 

ideologi Islam. Menyebabkan politik pemerintah kolonial yang diterapakan 

terhadap umat Islam didasarkan atas perasaan takut atau curiga. Setiap 

gerakan Islam dianggap sangat membahayakan kedudukan pemerintah 

kolonial. Hal ini disebabkan pengetahuan pemerintah kolonial mengenai 

Islam sangat kurang, bahkan seringkali salah pengertian (Sartono Kartodirdjo, 

1990: 75). 
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Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Hindia Belanda 

menerapkan politik westernisasi dalam bidang kebudayaan dan kristenisasi 

dalam bidang agama. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah kolonial 

berusaha mengembangkan kebudayaan barat, sehingga orang Indonesia 

bersedia menerima kebudayaan barat sebagai kebudayaan sendiri, walaupun 

tanpa mengesampingkan kebudayaan asli. Dalam bidang agama pemerintah 

kolonial berusaha mengembangkan agama Kristen dan mengubah agama 

penduduk pribumi baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang 

belum menjadi Kristen. Untuk itu pemerintah banyak memberikan bantuan 

kepada misionaris-misionaris Kristen (Deliar Noor, 1980: 26). 

Agama Islam menurut pandangan kolonial Belanda adalah merupakan 

bahaya yang akan mengancam kedudukannya. Oleh sebab itu pemerintah 

kolonial Belanda senantiasa berusaha menghalangi penyebaran agama Islam 

dengan mengeluarkan peraturan-peraturan (Deliar Noor, 1980: 29). Pada 

tahun 1889 pemerintah mengeluarkan suatu peraturan untuk tidak 

mengirimkan pegawai yang beragama Islam ke daerah-daerah yang 

penduduknya belum memeluk agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mengurangi bahaya perlawanan penduduk terhadap usaha-usaha penyebaran 

agama Kristen. Masih banyak lagi peraturan kolonial yang berusaha 

membatasi ruang lingkup dan gerak perkembangan agama Islam, diantaranya 

ada peraturan tentang jamaah haji, peraturan tentang pendidikan Islam, guru 

ordonansi dan lain sebagainya. 

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia, maka politik 

pemerintah kolonial terhadap Islam mulai didasarkan atas fakta-fakta yang 

ada, tidak lagi didasarkan atas rasa curiga dan takut. Menurut Snouck 

Hurgronje para pemimpin Islam tidak apriori bermusuhan dengan pemerintah 

kolonial Belanda, sedangkan orang-orang Islam yang kembali dari 

menunaikan ibadah haji tidak selalu menjadi fanatik dan suka memberontak. 

Namun Snouck memperingatkan bahwa kekuatan politik dan religius jangan 

dipandang rendah dan remeh. 
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Islam sebagai ajaran agama dan Islam sebagai ajaran politik harus 

dibedakan. Selama umat Islam berpegang kepada Islam sebagai agama, 

mereka harus diberi kebebasan untuk menjalankan kewajibannya, akan tetapi 

apabila Islam sudah disalah gunakan sebagai alat agitasi politik, pemerintah 

hendaknya segera memberantasnya (Sartono Kartodirdjo, 1990: 75). 

Menurut Snouck Hurgronje dalam (Deliar Noer, 1980: 183), politik 

Kristenisasi terhadap umat Islam yang dijalankan oleh pemerintah Hindia 

Belanda akan mengakibatkan timbulnya kesadaran akan aspek-aspek politik 

dari ajaran agamanya. Oleh karena itu bantuan terhadap usaha kristenisasi, di 

dalam wilayah yang penduduknya berpegang teguh kepada ajaran Islam, 

justru akan menimbulkan penduduk wilayah tersebut merasa asing terhadap 

pemerintahan Hindia Belanda. Untuk itu Snouck juga menyarankan agar 

pemerintah juga memberi perhatian kepada pendidikan dan pengajaran bagi 

umat Islam, tanpa harus dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan kristenisasi. 

Dengan jalan asosiasi inilah persoalan mengenai Islam akan dapat dipecahkan 

dan perbedaan pemahaman dalam aspek politik dan sosial yang disebabkan 

karena kepercayaan dapat dihapuskan, serta cita-cita Pan Islam akan dapat 

dilumpuhkan, bahkan secara tidak langsung akan bermanfaat bagi penyebaran 

agam Kristen dikemudian hari. 

Mukti Ali mengemukakan sebagai akibat dari diterapkannya sistem 

politik tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda, kaum terpelajar dari bangsa 

Indonesia mulai terkena pengaruh kultur Barat; Individualisme, Rasionalisme 

dan Nasionalisme telah mewarnai pola berpikir produk didikan Barat, dan 

mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama Islam. Bahkan tidak sedikit 

dari mereka yang beranggapan bahwa agam Islam adalah agama kolot, Islam 

penghambat kemajuan, dan lain sebagainya (1969: 11). 

Di dalam perkembangan jumlah penganut agama, Kristen sendiri 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti terdapat di daerah 

Sulawesi Utara (Minahasa), Maluku, Timor Timur, Tapanuli dan daerah-

daerah lainnya, sehingga sampai sekarang agama Kristen di Indonesia 
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termasuk agama yang besar dan banyak penganutnya, serta menempati urutan 

kedua setelah agama Islam (Masyhur Amin, 1978: 7). 

Akibat sistem kolonialisme yang diterapkan kepada bangsa Indonesia 

terlalu ketat, dominasi dalam bidang politik, eksploitasi ekonomi, 

diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan Nasranisasi keagamaan, 

maka bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya 

mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, materil maupun 

spiritual. Keadaan masyarakat yang serba terbelakang itu, sedikit banyak 

telah mempengaruhi dan mendorong tampilnya K.H. Mas Mansur sebagai 

pemimpin yang aktif dalam berbagai kegiatan diantaranya; politik, ekonomi, 

sosial, pendidikan dan lain sebagainya guna melepaskan belenggu 

kemerosotan bangsanya.              

 

B. Latar  Belakang Kehidupan Sosial Keagamaan dan Politik                           

K.H.. Mas Mansur  

1. Latar Belakang Keluarganya 

 

K.H. Mas Mansur dilahirkan pada hari kamis tanggal 25 Juni 1896, di 

sebuah kampung yaitu Sawahan yang berada di Surabaya (Yunus Anis, t th: 

14). Sekarang bernama Kampung Baru Nur Anwar, ayahnya berasal dari 

pondok pesantren Sidoresmo Surabaya, yakni bernama Kyai Ahmad Marzuki, 

sedangkan ibunya bernama Raulah. 

Menurut keterangan dari Ibu Maryam dalam (Darul Aqsha, 2005: 36) 

beliau adalah adik Mas Mansur, sebanarnya nama ibu Mas Mansur adalah 

Raudlah, namun karena lidah orang Jawa agak kesulitan mengucapkan nama 

tersebut, maka dipanggil dengan Raulah. Mas Mansur adalah putra keempat 

belas dari Ibu yang pertama (Raudlah), dan dari pihak ibunya itu, Mas 

Mansur mempunyai 16 saudara, yaitu: Asiyah, Muhammad, Nahrawi, Hasan, 

Muslikhah, Abdullah, Sarah, Dakhirah, Abdul Qadir, Kholil, Khusna, Munir, 

Muthi’ah, Mansur, Hamid dan Syafi’i. Dari pihak ibu-ibunya yang lain secara 

keseluruhan Mas Mansur mempunyai 31 saudara, yang sebagian ada yang 
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meninggal di waktu masih kecil. Kyai Ahmad Marzuki beristri sampai lima 

kali, dari istri yang pertama Raudlah dikaruniai 16 putra, dari istri yang kedua 

Hj. Rahmah dikaruniai 1 orang putra, dari istri yang ketiga Aminah dari 

Paneleh dikaruniai 1 orang putra, dari istri yang keempat Aminah dari Jumur 

dikaruniai 10 orang putra, dan dari istrinya yang kelima Baniyah dikaruniai 3 

orang putra, jadi jumlah putra kyai Ahmad Marzuki dari lima orang istrinya 

dikaruniai putra sejumlah 31 orang. 

Apabila ditarik garis keturunan dari pihak Ibu, Mas Mansur adalah 

keturunan kelurga bangsawan yang kaya, sedangkan kalau ditarik garis 

keturunan dari pihak ayah, maka mas mansur adalah keturunan dari orang 

yang cukup terpandang dan dihormati oleh masyarakat (Soebagijo, 1982: 18). 

Ayahnya dikenal sebagai seorang ulama dan pioneer Islam yang sudah 

dikenal oleh masyarakat di daerah Jawa Timur dan Madura, mengasuh sebuah 

pondok pesantren dan sering memberikan ceramah-ceramah keagamaan di 

sekitar kota Surabaya. Dengan demikian tidaklah mustahil apabila Mas 

Mansur dapat mewarisi sifat-sifat dan kecakapan seperti yang dimiliki oleh 

orang tuanya kelak di kemudian hari. 

Sejak kecil Mas Mansur telah menunjukkan bahwa kelak akan 

menjadi seorang pemimpin. Mas Mansur kecil suka bermain-main sebagai 

seorang guru, dikumpulkannya bantal-bantal milik kedua orang tuanya dan 

disusun bagaikan para murid yang sedang mendengarkan wejangan dari 

gurunya. Mas Mansur kecil sendiri yang bertindak sebagai gurunya 

memberikan pelajaran terhadap bantal-bantal tersebut. 

Di waktu yang lain, ketika Mas Mansur kecil sedang bermain perang-

perangan dengan teman-temannya yang lain, dia sering kali tampil sebagai 

pemimpin dari teman-temannya (Saleh Said, t th: 5). Hal ini dapat diambil 

suatu gambaran bahwa Mas Mansur memang mempunyai bakat dan 

kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin kelak dikemudian hari. 

Pada usia 20 tahun Mas Mansur mengakhiri masa remajanya dengan 

mengawini seorang yang bernama Siti Zakiah, yang tempat tinggalnya sangat 

berdekatan. Dari hasil perkawinannya ini Mas Mansur dikaruniai 6 orang 
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putra yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Yaitu 

Nafi’ah, A’unur Rofiq, Aminah, Muhammad Nuh, Muhammad Ibrahim, dan 

Lu-luk. Anaknya yang perempuan semua meninggal di waktu masih kecil. 

Istri yang kedua bernama Halimah, dengannya beliau tidak dikaruniai putra 

sama sekali karena perkawinannya hanya berjalan selama 2 tahun saja, 

setelah itu diceraikannya sebab putra-putranya tidak mengizinkan (Soebagijo, 

1982: 28). 

 

 

 

2. Latar Belakang Pendidikannya 

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kyai Ahmad Marzuki dikenal 

sebagai seorang ulama dan pioner Islam  di daerah Jawa Timur dan Madura. 

Tentu saja dia menginginkan putra-putranya kelak menjadi orang yang pandai 

dalam ilmu agama Islam untuk meneruskan perjuangan dikemudian hari, 

termasuk dikemudian hari. Untuk itu pendidikan yang banyak mendapat 

prioritas dalam mendidik putra-putranya adalah pendidikan mental ideologi 

Islam. 

Sejak kecil Mas Mansur mempunyai kecenderungan membaca yang 

cukup tinggi, dia suka mendengarkan dan memperhatikan nasehat-nasehat 

yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan yang diberikan oleh orang 

tuanya sering kali juga dinasehatkan kepada teman-temannya dan saudar-

saudaranya yang sebaya sehingga ilmu yang telah diperoleh tidak saja 

bermanfaat bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi teman dan 

saudaranya yang sepermainan dengannya (Saleh Said, t th: 5). 

Mas Mansur sejak kecil banyak menerima pendidikan keagamaan dari 

orang tuanya sendiri, dia telah mulai mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu 

keislaman dari orang tuanya melalui pondok pesantren yang dipimpin oleh 

ayahnya sendiri (Pringgodigdo, 1973: 65). 
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Ketika Mas Mansur mencapai umur 10 tahun, ayahnya 

mengantarkannya ke Madura untuk belajar ke Kyai Kholil yang bertempat 

tinggal di Kademangan, Bangkalan, Madura. Yang dipelajari ketika berada di 

Madura adalah ilmu yang ada kaitannya dengan agama Islam, namun di 

Madura ini dia hanya dapat bertahan selama 2 tahun. Sepulang dari Madura 

yakni pada tahun 1908 atau pada saat ia berusia 12 tahun, dia berangkat ke 

Mekkah untuk menunaikan ibadah hajidan sekaligus menetap di sana untuk 

mengkaji lebih jauh tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam 

(Saleh Said, t th: 5). 

Di tanah suci Mekkah ini pun dia tidak bisa bertahan lama, karena 

pada tahun 1910 pemerintah yang sedang berkuasa di sana yaitu Syarif 

Husein, mengeluarkan suatu peraturan bahwa semua orang yang berada di 

kota Mekkah dianjurkan segera meninggalkan kota tersebut, hal ini 

dimaksudkan agar orang asing yang berada di kota Mekkah tersebut tidak 

terlibat dalam sengketa politik yang sedang terjadi di Negara tersebut. 

Mas Mansur yang ketika itu sedang memiliki semangat yang tinggi, 

dia tidak mau pulang ke tanah airnya, melainkan dia ingin melanjutkan 

belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Keinginannya itu 

disampaikan kepada ayahnya melalui surat, akan tetapi ayahnya tidak 

menizinkannya, Kairo menurut pandangan ayahnya bukanlah tempat yang 

baik untuk belajar, bahkan ayahnya mengatakan bahwa Kairo adalah 

merupakan tempat yang jelek, tempat untuk bersenang-senang, tempat 

maksiat dan lain sebagainya. Dikarenakan semangat untuk melanjutkan 

studinya sangat kuat, akhirnya tanpa persetujuan dari orang tuanya pun dia 

berangkat ke Kairo, walaupun tanpa persiapan bekal yang cukup. Di Kairo 

inilah dia bisa bertahan sampai 3 tahun, dan baru pada tahun 1915 dia pulang 

ke tanah airnya tercinta Indonesia (Soebagijo, 1982: 19). 

Ketika itu ide-ide pembaharuan yang dipelopori oleh Muhammad 

Abduh telah berkembang di Mesir, baik melalui karangan-karangannya 

Muhammad Abduh sendiri, maupun melalui karya tulis dari para muridnya 

antara lain; Muhammad Rasyid Ridla dengan majalahnya Al-Manar dan 
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Tafsir Al-Manar yang dikarangnya, Kasim Amin dengan bukunya Tahrir Al-

Mar’ah, Farid Wajdi dengan karyanya Dairah Al-Ma’arif dan karangan-

karangannya yang lain (Soebagijo, 1982: 19). 

Murid-murinya juga banyak dari kalangan kaum intelek Mesir, 

seperti, Muhammad Husein Haykal dengan karyanya Hayah Muhammad, 

Abbas Mahmud Al-akkad, Ibrahim A. Kadir Al-Mazin, Mustafa Abd. Al-

Razik, Ali Abd. Al-Razik dan Sa’ad Saghlul yang dikenal dengan bapak 

kemerdekaan Mesir. Tentu sedikit banyak ide-ide pembaharuan tersebut akan 

mempengruhi juga jiwa Mas Mansur yang pada waktu itu sedang belajar di 

sana, ide-ide pembaharuan inilah yang mempengaruhi corak perjuangan Mas 

Mansur dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsanya. Ketika berada di 

Mesir, Mas Mansur sering mendengarkan dan menyaksikan gerakan 

Nasionalisme Mesir yang sedang pesat-pesatnya berkembang (Harun 

Nasution, 1982: 68).  

Dia juga sering mendengarkan tokoh-tokoh nasionalisme sedang 

nmenggembleng semangat kebangsaan, disamping itu dia juga dapat menbaca 

buah pikiran mereka yang tersebar diberbagai surat kabar dan majalah-

majalah. Dengan demikian, dia akan mulai berpikir dan membandingkan 

keadaan Mesir pada saat itu berada di bawah jajahan Inggris, dengan keadaan 

tanah airnya yang juga berada di bawah jajahan bangsa asing yaitu Belanda. 

Dari pengalaman ini, sedikit banyak mempengaruhi corak perjuangan dan 

pemikirannya dalam usaha ikut meningkatkan kehidupan bangsa dan 

melepaskan diri dari belenggu penjajah  (Soebagijo, 1982: 20). 

 

3. Kepribadian dan Kecakapannya 

 

Kehidupan K.H Mas Mansur dalam sehari-hari mencerminkan pola 

hidup yang sederhana, kesederhanaan dalam hidupnya ini dapat terlihat dari 

cara-cara dia berpakaian (Saleh Said, t.th: 18). Meskipun banyak teman-

temannya telah memakai pakaian pantalon dan jas, namun dia tetap memakai 

pakaian tradisionalnya, yaitu memakai sarung, baju jas tertutup dan peci 
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hitam yang selalu menghiasi di kepalanya. Pakaian ini selalu dipertahankan 

dan dikenakan dalam waktu kapan saja dan dimana saja, bahkan dalam suatu 

konferensi GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia), yang dihadiri oleh 

tokoh-tokoh pemimpin Indonesia seperti Thamrin, Wiwoho, Ratulangi dan 

lain-lain yang kesemuanya memakai pakaian stelan pantalon dan jas hanya 

Mas Mansur sendirilah yang masih memakai sarung. 

Pernah suatu ketika Mas Mansur ditanya oleh seorang wartawan, 

pengarang dan pelukis berkebangsaan Jepang bernama Kanzo Tsutsumi 

mengenai cara berpakaian Mas Mansur masih menggunakan ala tradisional, 

dia menjawab : 

Memang pakaian saya ini selalu menjadi soal, hingga kawan-kawan 
saya akan memberi uang 180 rupiah dan disuruhnya saya membuat jas dan 
celana yang indah-indah. Mungkin kiranya saya mau berpakaian jas dan 
celana, jika terus-menerus saya didesak-desak. cuma saja saya yakin kalau 
saya bercelana yang modern, niscaya saya tak sanggup menyelesaikan 
hitungan 5 dan 5, karena tentu otak dan fikiran saya tidak senang lagi. 
Biarpun saja disebut kepala batu atau berbau desa, sudahlah biarkan……. 
(Saleh Said, t.th: 16). 

 
Lebih jauh Kanzo Tsutsumi menulis kesan-kesannya mengenai 

pribadi Mas Mansur, yang ditulis pada tanggal 1 Pebruari 1943 sebagai 

berikut : 

Diantara keempat orang dipandang terkemuka dikalangan pemimpin-
pemimpin Indonesia (yang dimaksud : Bung Karno, Hatta, Ki Hadjar 
Dewantara ) maka kedudukan K.H.M Mansur adalah merupakan tenaga yang 
terlebih penting karena beliau mempunyai pengaruh besar dikalangan ummat 
Islam. Sifat-sifat beliau sungguh sesuai dengan anggapan ini, roman muka 
dan tingkah lakunya memancar-mancarkan keteguhan seorang pendekar, 
sesuailah kiranya umpama Qur’an jang ditangan beliau itu diganti dengan 
sebilah pedang (Saleh Said,                t.th: 15). 
 

Demikianlah cerminan kesederhanaan hidup K.H. Mas Mansur, 

sehingga tidaklah heran apabila dia mempunyai pergaulan persahabatan yang 

cukup luas, tidak hanya terbatas di kalangan para pemimpin Islam saja, akan 

tetapi dengan tokoh-tokoh nasionalis dia juga menjalin persahabatan yang 

akrab (Saleh said, t.th: 24). Bahkan dengan orang yang berlainan agamapun 

dia juga menjalin persahabatan. Diantara sahabat-sahabatnya yang akrab 
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dengannya yaitu K.H.A. Wahab Hasbullah, H. Agus Salim, 

W.Wondoamiseno, Dr. Sutomo dan lain-lain. Dari pergaulan yang luas inilah 

yang kelak akan dapat mewarnai perjuangannya, baik dalam bidang politik, 

sosial dan keagamaan, sehingga dia dikenal sebagai tokoh pemimpin Islam 

dan Nasionalis yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. 

K.H Mas Mansur banyak dibesarkan dalam dunia pendidikan yang 

religius, namun berkat pengetahuan, pengalaman, dan pergaulannya yang luas 

pada akhirnya dia sanggup tampil untuk mencapai kemajuan yang lebih 

tinggi, sehingga dia berhasil memperoleh beberapa prestasi yang cukup 

menonjol, diantaranya ialah dalam bidang karang mengarang (Saleh Said, 

t.th: 28). 

K.H. Mas Mansur menyadari akan pentingnya karang mengarang 

sebagai sarana untuk melahirkan cita-cita perjuangan yang akan dicapai, 

untuk itu ketika dia berada di Surabaya, mendirikan suatu majalah yang diberi 

nama Suara Santeri dan juga pernah menerbitkan majalah Djinem, selain itu 

dia juga pernah menjadi staf redaksi majalah Kawan Kita Yang Tulus 

Surabaya. Karya-karya tulisnya banyak tersebar di berbagai surat kabar dan 

majalah, antara lain di majalah Siaran dan Kentongan yang diterbitkan di 

Surabaya, Pengadjur dan Islam Bergerak terbitan Yogyakarta, Pandji Islam 

dan Pedoman Masjarakat terbitan Medan, serta di majalah Adil yang 

diterbitkan di Solo, dan lain sebagainya (Saleh Said, t.th: 29). 

KH Mas Mansur seorang pengarang, dia juga menulis berbagai buku, 

diantaranya Hadiets Nabawijah yang disusun untuk bahan pelajaran bagi 

murid sekolah Islam. Buku Syarat Syahnya Nikah berisi tentang syarat-syarat 

yang ditentukan oleh agama Islam tentang masalah perkawinan (menurut 

madzhab Syafi’i), dan pernah diterbitkan pada tahun 1928, buku Tauhid dan 

Sjirik merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah beliau yang pernah 

diterbitkan untuk kedua kalinya pada tahun 1949. Adapun bukunya yang 

berjudul Adabul Bachs wal Munadharah berisi tentang peraturan-peraturan 

diskusi dan cara-cara pemecahan masalah yang sulit. Semua ini ditempuhnya 

dalam rangka untuk menyebarkan cita-citanya dalam upaya meningkatkan 
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kehidupan umat dan bangsa. Karena melalui jalan ini ide dan cita-citanya 

mudah tersebar di kalangan masyarakat, namun karangan-karangan tersebut 

sekarang sangat sulit didapatkan (Saleh Said, t.th: 30). 

Kecakapan Mas Mansur yang lain dapat terlihat dalam kemauannya 

dalam bidang berpidato. Dia dalam menyampaikan dan menguraikan 

pidatonya cukup sederhana dan menarik, tidak dengan agitasi dan suara yang 

keras sebagaimana lazimnya seorang orator, akan tetapi dia mempunyai suatu 

kelebihan yang tersendiri dan jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu isi pidato 

yang disampaikan adalah merupakan butir-butir pemikiran yang dalam dari 

hasil pengamatan lingkungannya. Sehingga bagi orang yang mendengarkan 

akan lebih mudah untuk dipahami (Djarnawi Hadikusumo, t.th: 47). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Hamka tentang kesan-kesannya 

mengenai pidato K.H. Mas Mansur sebagai berikut : 

Kalau kita mendengar pidato Sutan Mansur, jiwa kita merasa terketok dengan 
keras dan timbullah semangat yang menyala-nyala. Tetapi kalau saya 
mendengar pidato Kyai Mas Mansur, maka tidak sengaja tangan saya meraba-
raba mencari pensil dan kertas untuk mencatat butiran-butiran ilmu yang 
keluar dari lisannya. 
 

Ketika berada di Surabaya Mas Mansur sering berceramah di hadapan 

warga Aisiyah, menyadarkan mereka akan tugas dan kewajibannya sebagai 

seorang istri untuk mendampingi suaminya dalam berjuang, baik untuk 

kepentingan keluarganya sendiri maupun untuk kepentingan agama dan 

bangsa (Soebagijo, 1982: 28). Dia juga sering diminta berceramah di hadapan 

cabang-cabang Muhammadiyah yang lain di luar kota Surabaya, untuk 

kepentingan propaganda maupun rapat-rapat umum, bahkan pengurus besar 

Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta sering meminta pertimbangan 

pemikirannya untuk kepentingan menjalankan roda organisasi. 

Kecakapannya yang lain yaitu sebagai pendidik, hal ini telah dirintis 

sejak dia pulang dari Timur Tengah. Bersama-sama dengan K.H.A Wahab 

Hasbullah di Surabaya mendirikan sebuah kelompok diskusi yang diberi 

nama “Taswirul Afkar”, dan juga mendirikan sebuah perkumpulan yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dengan nama “Djam’ijah Nahdlotul 
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Wathan”, yang mempunyai asas dan tujuan untuk mempertinggi mutu 

pendidikan Madrasah yang teratur(Slamet Effendy Yusuf, 1983: 7). Sebagai 

realisasinya didirikanlah sebuah sekolah yang cukup modern ketika itu di 

Surabaya dengan nama Khitabul Wathan. Sekolah tersebut dipimpin langsung 

oleh K.H Mas Mansur dan K.H.A Wahab Hasbullah. Sekolah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, sehingga didirikanlah cabang-cabangnya di 

kota lain dengan nama yang berbeda-beda, yaitu Wonokromo dengan nama 

Ahlul Wathan, di Gresik Far’ul Wathan dan di Jombang Hidayatul Wathan. 

Disamping itu K.H. Mas Mansur juga sering mengajar di Masjid 

Taqwa Surabaya, dengan materi pelajaran yang diberikan meliputi Tafsir Al 

Qur’an, Al Hadist, dan Akhlak. Beliau juga mengajar di sekolah Mufidah 

dengan materi pelajaran yang diberikan pengetahuan umum dan agama (Saleh 

Said, t.th: 24). 

 

C. Strategi Perjuangan K.H.. Mas Mansur Pada Masa                                  

Penjajahan Belanda dan Jepang 

1. Perjuangannya Dalam Bidang Politik 

 
Perjuangan K.H Mas Mansur dalam bidang politik dimulai sejak dia 

memasuki Syarekat Islam. Pada waktu itu Syarekat Islam merupakan satu-

satunya partai yang terkemuka, dan dikenal sebagai organisasi yang radikal 

dan revolusioner berdasarkan Islam, dimana pada waktu itu pucuk 

pimpinannya dipegang oleh H.O.S Cokroaminoto. Karena loyalitas dan 

dedikasinya yang tinggi terhadap organisasi, pada akhirnya Mas Mansur 

diangkat menjadi penasehat Pengurus Besar partai tersebut (Saleh Said, t.th: 

6). 

Sejak tahun 1925 di kalangan para pemimpin Islam yang bergabung 

dalam tubuh Syarekat Islam mulai timbul benih perpecahan. Disebabkan 

karena adanya perbedaan pandangan antara Syarekat Islam dan 

Muhammadiyah mengenai masalah khilafah, dan ditambah lagi dengan 

munculnya terjemahan tafsir Al Qur’an Ahmadiyah yang diterjemahkan oleh 
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H.O.S Cokroaminoto dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, semua 

itu mendorong timbulnya perpecahan yang terjadi antara Syarekat Islam 

dengan kelompok-kelompok Islam lainnya semakin melebar, sebab para 

pemimpin Islam terutama dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama sangat menentang masuknya ajaran-ajaran Ahmadiyah di Indonesia 

(Harry J. Benda, 1980: 78). 

Akhirnya pada tahun 1927 Syarekat Islam mengeluarkan suatu 

kebijaksanaan disiplin partai terhadap Muhammadiyah, dengan 

mengharuskan para anggota Muhammadiyah memilih salah satu antara 

Syarekat Islam dan Muhammadiyah sebagai ajang perjuangannya (Soebagijo, 

1982: 22). Akibat dari kebijaksanaan ini banyak para pemimpin 

Muhammadiyah yang semula menempati kedudukan penting dalam Syarekat 

Islam, terpaksa harus meninggalkannya dan memilih Muhammadiyah, 

termasuk Mas Mansur yang pada waktu itu menjabat sebagai penasehat 

partai. 

Dengan demikian keberadaan Syarekat Islam sebagai satu-satunya 

partai yang terbesar pada waktu itu dan sekaligus sebagai penyalur aspirasi 

umat Islam, kini kedudukannya semakin menurun dan semakin lemah 

(Pringgodigdo, 1977: 131). Sehingga dalam tahun 1930 para pemimpin Islam 

yang terdiri dari Dr. Sukiman, Wali Al Fatah, K.H Mas Mansur dan lain-lain 

menyampaikan saran-sarannya kepada para pemimpin Syarekat Islam yang 

antara lain berisi : 

a. Agar Syarekat Islam mau melepaskan asas politik hijrahnya. Menurut 

pendapat mereka politik hijrah janganlah dijadikan asas perjuangan 

partai, akan tetapi hanyalah merupakan suatu langkah tak-tik perjuangan 

partai. 

b. Mereka menyarankan agar Syarekat Islam membatasi diri dari 

kegiatannya dalam bidang politik saja, sedangkan lapangan kegiatan 

dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan hendaklah diserahkan 

kepada organisasi lain yang memang sengaja dibentuk dan didirikan 

untuk menangani bidang tersebut. 
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c. Selanjutnya mereka juga menyarankan agar disiplin partai yang 

dilakukan terhadap Muhammadiyah segera dicabut. 

Namun semua usul yang diajukan oleh tokoh-tokoh Islam tersebut 

tidak mendapat perhatian dari para pemimpin Syarekat Islam. Untuk 

menyalurkan aspirasinya mula-mula mereka memasuki kelompok diskusi 

“Islam Study Club” yang didirikan oleh Ahmad Kasmat di Yogyakarta. Akan 

tetapi karena sifat akademis dari Islam Study Club tersebut telah membatasi 

gerak dan langkah mereka, maka mereka mulai berpikir adanya suatu 

kemungkinan untuk mendirikan suatu partai politik baru (Deliar Noer, 

1980:176). Itulah sebabnya mereka memutuskan pada tanggal 4 Desember 

1938 didirikanlah partai Islam Indonesia (PII), dengan ketua Raden Wiwoho 

bekas ketua Jong Islamieten Wiwoho sebagai ketua partai baru ini didasarkan 

karena dia belum pernah terlibat dalam persengketaan-persengketaan pada 

tahun-tahun yang telah lalu (Djarnawi Hadikusumo, t.th: 56). Sedangkan 

K.H. Mas Mansur dalam kepengurusan tersebut menjabat sebagai anggota. 

Partisipasi Mas Mansur dalam PII yang ketika itu menjabat sebagai 

ketua P.B. Muhammadiyah, sempat mengundang perdebatan di kalangan 

warga Muhammadiyah. Sebagian ada yang lebih suka melihat 

Muhammadiyah bebas terhadap pertikaian politik dengan mengambil sikap 

netral terhadap partai politik, dan sebagai yang lain menilai bahwa hal itu 

terserah Mas Mansur, sehingga walaupun dalam sidang tanwir 

Muhammadiyah yang diadakan pada tahun 1939 telah mengizinkan Mas 

Mansur duduk dalam kepengurusan PII (Deliar Noer, 1980: 176). akan tetapi 

dalam perkembangan partai PII selanjutnya Mas Mansur hanya duduk sebagai 

penasehat saja, suatu kedudukan yang tidak secara langsung mempunyai 

tanggung jawab terhadap partai apabila terjadi pertikaian di dalam partai 

tersebut. 

Hal ini dimaksudkan agar Muhammadiyah sebagai organisasi yang 

bergerak dalam bidang sosial tidak terlibat dalam pergolakan politik, 

meskipun para anggotannya banyak yang terjun dalam pergolakan politik. 

Dengan kata lain hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara 
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kelangsungan hidup organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sebab ketika itu 

kedudukan organisasi politik oleh pihak pemerintah kolonial selalu diawasi 

dengan ketat, bahkan tidak jarang para pemimpinnya ditangkap dan dibuang 

ke daerah yang jauh, sehingga kegiatannya macet dan beku sama sekali. 

Adapun dasar perjuangan Partai Islam Indonesia (PII), adalah bersifat 

kooperatif dengan pihak pemerintah kolonial, sebagai bukti dalam kongres 

partai ke 11 di Solo yang diadakan pada tanggal 25-27 Juli 1941 secara resmi 

PII mengemukakan kesediaannya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan 

yang ada, serta menyokong tuntutan GAPPI agar Indonesia berparlemen 

(Deliar Noer, 1980: 178). 

Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI), dibentuk untuk 

menyamakan langkah semua partai-partai politik seluruh Indonesia guna 

menuntut Indonesia berparlemen. Pada rapat pertama pembentukan GAPPI 

yang diadakan pada tanggal 12 Mei tahun 1939 di Jakarta, K.H Mas Mansur 

juga ikut hadir bersama-sama para pemimpin yang lain. (Sartono Kartodidjo, 

1984: 236) Yang mula-mula masuk menjadi anggota GAPPI adalah : PSII, 

Gorindo, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Parindra (Saleh Said, t.th: 

14). 

Pada tanggal 13-14 September 1941 di Yogyakarta diadakanlah 

konferensi para pemimpin partai, baik dari organisasi politik, organisasi 

sosial, maupun perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam bidang yang 

lain. Konferensi in diprakarsai oleh GAPPI, dalam konferensi tersebut 

dihadiri oleh tiga partai federasi besar, masing-masing GAPPI diwakili oleh 

Abikusno Cokrosuyoso, Sukarjo Wiryopranoto, Otto Iskandardinata, Sartono 

dan I.J Kasimo. Sedangkan dari MIAI diwakili oleh K.H.A Wahid Hasyim, 

Wondoamiseno, Sukiman, K.H Mas Mansur dan Umar Hubeis. Adapun dari 

PVPN diwakili oleh Panji Surono, Atik Suardi, Hindromartono, Rooslan 

Wongsokusumo, dan Driyo Wongso. Dalam konferensi tersebut berhasil 

diputuskan membentuk “Majelis Rakyat Indonesia” (MRI), sebagai pengganti 

dari Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan mengadakan aksi 

bersama guna menuntut Indonesia berparlemen (Pringgodigdo, 1977: 145).  
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Kembali pada MIAI, sebenarnya tidak hanya dibidani oleh 

Muhammadiyah, tetapi juga oleh NU dan PSII. Hanya saja, mengutip Haji 

Abu Bakar Aceh, peran Muhammadiyah sangat besar melalui Ketuanya Mas 

Mansur yang berinsiatif mengadakan pertemuan dengan KH Wahab 

Hasbullah (NU), Wondo-amiseno (PSII) dan beberapa tokoh lain di Surabaya 

pada 18-21 September 1937, yang kemudian melahirkan MIAI. MIAI 

merupakan federasi dari organisasi sosial politik Islam se-Indonesia (1967: 

335). Tujuan dari MIAI, mengutip Alfian, adalah : 

1. Mempersatukan seluruh organisasi Islam bagi kepentingan bersama. 

2. Menyelesaikan segala perselisihan antara organisasi-organisasi Islam 

melalui perdamaian. 

3. Mempererat persaudaraan antara muslim Indonesia dan muslim di luar 

Indonesia. 

4. Bekerja bagi keselamatan dan perlindungan Islam dan pemeluk-

pemeluknya. 

5. Melaksanakan kongres masyarakat muslim Indonesia (Kongres Islam 

Seluruh Indonesia). 

MIAI yang dalam tahun 1941 mengklaim beranggotakan 410.363 

orang ditulang-punggungi terutama oleh Muhammadiyah, NU, dan PSII. Baik 

Muhammadiyah maupun NU mengklaim anggotanya berjumlah sekitar 

100.000 orang. Di dalam MIAI terlihat jelas bahwa peran organisasi muslim 

modernis seperti Muhammadiyah, PSII, PII, Al-Irsyad, Persis dan lain-lain 

lebih besar dari pada peran para ulama tradisional yang tergabung dalam NU 

dan organisasi lainnya. Lantaran Muhammadiyah merupakan organisasi 

muslim modernis terbesar, dengan sendirinya pengaruh Muhammadiyah 

paling besar baik di MIAI maupun di PII (Alfian, 1989: 34). 

Demikianlah berbagai pergolakan politik yang telah diikuti oleh K.H. 

Mas Mansur pada masa penjajahan Belanda, dan untuk selanjutnya pada masa 

kedudukan Jepang bentuk dan variasi kegiatannya berbeda. Hal ini 

disebabkan karena sikap Jepang membekukan semua aktifitas organisasi yang 

ada, kecuali organisasi yang berada dibawah pengawasan pemerintah Jepang. 
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Pada tanggal 8 Desember 1941 tiba-tiba Jepang menyerang dan 

membom Pearl Harbor, yakni pangkalan angkatan laut Amerika yang terbesar 

di Pasifik. Lima jam kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda Carda Van 

Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang, pada tanggal 

10 Januari 1942 tentaranya telah sampai di Tarakan, tiga hari kemudian pulau 

tersebut dapat ditaklukkan. Berikutnya secara berturut-turut Balikpapan, 

Pontianak, dan Martapura dapat dikuasai dengan mudah oleh Jepang, tanpa 

ada perlawanan yang berarti dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Dua 

bulan kemudian Jepang telah dapat menguasai sebagian besar kepulauan 

Indonesia, sehingga tepatnya tanggal 8 Maret 1942 tentara Hindia Belanda 

dibawah pimpinan Jenderal Carda Van Starkenborgh Stachouwer dan 

didampingi Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada bala tentara 

Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura. Dengan demikian berakhirlah 

sudah riwayat penjajahan Belanda di Indonesia, dan secara resmi ditegakkan 

kekuasaan militer Jepang di persada bumi Indonesia tercinta ini (Sartono 

Kartodirdjo, 1984: 6). 

Usaha-usaha Jepang dalam rangka menegakkan kekuasaannya di 

Indonesia ini, mereka berusaha merangkul dan menarik simpati para 

pemimpin Indonesia yang cukup berpengaruh. Hal ini telah dimulai sejak 

tanggal 8 Nopember 1942, yakni dengan jalan membentuk suatu komisi guna 

menyelidiki adat istiadat dan tata negara Indonesia, dengan anggota komisi 

tersebut terdiri dari 13 orang Jepang dan dibantu oleh beberapa orang bangsa 

Indonesia, yaitu Drs. Moh Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Abikusno 

Cokrosuyoso, K.H Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Prof. Husein 

Jayadiningrat, Dr. R. Ng Purbacaraka, dan Prof. Dr Supomo. Dari tokoh-

tokoh tersebut dipilih empat orang yang dianggap terkemuka yakni Ir. 

Sukarno, Drs. Moh Hatta, K.H Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro untuk 

memimpin suatu organisasi yang berada dibawah pengawasan Jepang 

bernama “Pusat Tenaga Rakyat” (PUTERA), mereka itu kemudian lebih 

dikenal dengan sebutan “Empat Serangkai”. Menurut suatu dugaan 
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pembentukan PUTERA tersebut didasarkan atas usul kaum Nasionalis yang 

diwakili oleh Ir. Sukarno (Sartono Kartodirdjo, 1984: 7). 

Semula K.H Mas Mansur menolak untuk tampil sebagai pemimpin 

PUTERA, karena pada saat itu dia sedang menjabat Ketua P.B 

Muhammadiyah, akan tetapi karena desakan Ir. Sukarno yang terus menerus 

pada akhirnya dia mau menerima ajakan Ir. Sukarno untuk duduk bersama-

sama memimpin PUTERA (Saleh Said, t.th: 21). 

Bagi Jepang, terbentuknya PUTERA dimaksudkan untuk 

mengerahkan semua tenaga rakyat guna mencapai kemenangan dalam perang 

Asia Timur Raya, terbukti dalam acara pembukaan kantor pusat PUTERA 

tanggal 16 April 1943, Somuboku (Kepala Departemen Urusan Umum) 

Moiciro Yamamoto menyampaikan pesan-pesannya tentang tugas para 

pemimpin PUTERA sebagai berikut : Mengerahkan segala tenaga dan 

kekuatan rakyat Indonesia untuk memberikan bantuannya kepada     usaha-

usaha guna mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya (Sartono 

Kartodirdjo, 1984: 10). Sebaliknya para pemimpin Indonesia justru 

memanfaatkan sarana tersebut untuk membangkitkan kesadaran dan kesiapan 

mental rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Terutama Ir. Sukarno 

dengan bakat berpidato yang dimilikinya, dia senantiasa mendekati 

masyarakat baik melalui rapat-rapat raksasa maupun melalui pesawat radio. 

Pada masa ini telah dapat dicapai suatu perkembangan baru bagi bangsa 

Indonesia yakni adanya pernyataan Perdana Menteri Tojo tanggal 16 Juni 

1943 yang isinya antara lain memberikan kesempatan berpartisipasi dalam 

bidang politik bagi bangsa Indonesia. Karena PUTERA dianggap sudah tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan Jepang, maka pada tanggal 8 Januari 1944 

dibubarkan dan diganti dengan badan baru yang diberi nama Jawa Hokokai 

(Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) yang sebagian besar jabatan penting 

didalamnya dipegang oleh bangsa Jepang (Nugroho Notosusanto, 1979: 43). 

Demikian halnya dengan organisasi federasi umat Islam MIAI yang 

pada waktu itu dirubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi) dimana Mas Mansur menjabat sebagai Ketua Muda I, oleh tokoh-
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tokoh Islam Masyumi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun 

umat. Di Jakarta diadakan Latihan Ulama yang di dalamnya diberikan 

pendidikan kedisiplinan, ceramah-ceramah mengenai pengetahuan umum dan 

perjuangan. Dalam kegiatan ini Mas Mansur dan K.H.A Wahab Hasbullah 

telah ikut berperan secara aktif dengan memberikan ceramah-ceramah. 

Latihan Ulama ini dinilai berhasil karena dalam setiap bulannya mampu 

mencetak 60 orang kyai yang tersebar di seluruh wilayah pulau Jawa, yang 

kemudian sebagian dari mereka banyak yang menjadi pegawai kantor ataupun 

berjuang dalam lapangan kemiliteran dan kemasyarakatan (Aboebakar, 1967: 

334). 

Melalui Masyumi juga, para tokoh Islam berusaha menyelamatkan 

ketauhidan dan kehancuran martabat bangsa. Dan yang lebih penting lagi, 

bahwa mereka telah dapat memanfaatkannya untuk menyusun dan 

mempersiapkan suatu barisan keamanan yang kemudian menjadi Tentara 

Keamanan Rakyat, dan setelah Indonesia merdeka menjelma menjadi Tentara 

Nasional Indonesia (Aboebakar, 1967: 336). 

Sebagai seorang pemimpin yang taat dan memegang teguh aqidah 

Islam, K.H. Mas Mansur tidak rela manakala terdapat unsur-unsur lain yang 

hendak menggerogoti kemurnian aqidah yang telah berjalan mapan di 

kalangan masyarakat Islam. Oleh sebab itu sekalipun dia sudah bekerja sama 

dengan Jepang, akan tetapi dia menentang kebijaksanaan Jepang yang 

mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengikuti konsep Saekeirei Jepang. 

Sikap Mas Mansur ini ditunjukkan dalam acara diskusi pada tahun 1943 yang 

dihadiri oleh para pemimpin Islam dan wakil-wakil Jepang di Jakarta, antara 

lain ia mengatakan bahwa orang-orang Islam Indonesia : 

Terutama mereka yang telah mempunyai pengertian yang jelas 
terhadap semua persoalan, berpendapat bahwa kita bisa bekerja sama (dengan 
tentara Dai Nippon), akan tetapi dengan syarat dipakai suatu jalan yang tidak 
menghina agama. Namun kalau sekiranya agama dihinakan, maka haruslah 
disadari bahwa orang-orang Islam yakin untuk membela agamanya, apapun 
yang terjadi. Dan hal ini dipahami oleh mereka semua. (Harry J. Benda, 1980: 
156) 
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Posisi Jepang semakin menurun, akibat peperangan yang terus 

menerus dengan tentara sekutu, angkatan perangnya lemah, karena 

kekurangan tenaga manusianya. Untuk itu dibentuklah tentara cadangan yang 

terdiri dari rakyat pribumi dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). 

Terlepas siapa sebenarnya yang mencetuskan ide dibentuknya PETA, namun 

yang jelas antara pihak Jepang dan pihak Indonesia mempunyai kebutuhan 

yang saling mengisi. Bagi pihak Jepang berguna untuk mempersiapkan 

kekurangan tenaga manusia dalam perang Asia Timur Raya, sedangkan bagi 

Indonesia akan berguna kelak di kemudian hari untuk mempersiapkan 

Tentara Nasional setelah mencapai kemerdekaan. 

Dukungan untuk segera terbentuknya tentara PETA mengalir dari 

seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari kalangan umat Islam, yang dalam 

hal ini diwakili oleh tokoh-tokoh pemimpin Islam antara lain : K.H Mas 

Mansur, K.H Adnan, Dr. H Abdul Karim Amrullah, H. Mansur, H. Cholik, 

K.H Abdul Majid, H. Yakup, K.H Djunaidi, U. Mochtar, dan Moh Sodri. 

Hingga pada akhirnya dikeluarkanlah Osamu Saikere No. 44 tanggal 3 

Oktober 1943 mengenai pembentukan pasukan sukarela untuk membela 

Jawa, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tentara PETA berkeanggotaan bangsa Indonesia (penduduk asli) dari 

atas sampai bawah. 

b. Didalam tentara PETA akan ditempatkan militer Jepang untuk tujuan 

latihan. 

c. Tentara PETA akan ditempatkan langsung dibawah panglima tentara, 

lepas dari badan manapun juga. 

d. Tentara PETA merupakan tentara territorial, dengan kewajiban 

mempertahankan masing-masing daerahnya. 

e. Tentara PETA di masing-masing daerah harus selalu siap untuk melawan 

sampai mati setiap musuh yang akan menyerang daerah tersebut. 

(Nugroho Notosusanto, 1979: 71). 
Mengingat Jepang yang semakin terjepit pada akhirnya tanggal 29 

April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Kaisar Jepang 
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Tenno Haika dikeluarkanlah suatu maklumat Gunseikan no 23, yang berisi 

antara lain tentang pembentukan Badan untuk menyelidiki usaha-usaha 

kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Adapun badan 

tersebut beranggota sebanyak 62 orang, dan K.H Mas Mansur termasuk 

didalamnya (Indonesia Merdeka, 1945: 16). 

Kurang lebih baru berjalan sekitar dua tahun Mas Mansur bekerja 

sama dengan Jepang di jatuh sakit, dan kemudian dia kembali ke kampung 

halamannya di Surabaya untuk beristirahat. Maka kedudukan sebagai wakil 

umat Islam dihadapan Pemerintah Jepang digantikan oleh Ki Bagus 

Hadikusuma (Djarnawi Hadikusumo, t.th: 60). 

Sementara itu posisi Jepang semakin hari semakin merosot akibat 

desakan tentara sekutu yang terus menerus, apalagi setelah tanggal 14 

Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu. Dalam 

kesempatan yang baik itulah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk 

melepaskan diri dari belenggu penjajah yang sudah berabad abad tersebut. 

Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB bertempat di 

Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) No 56 Jakarta, bangsa 

Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Akan tetapi karena sakit yang 

diderita oleh K.H Mas Mansur belum juga sembuh, dia tidak dapat hadir 

menyaksikan proklamasi kemerdekaan negaranya (Sartono Kartodirdjo, 1984: 

24). 

Meskipun kemerdekaan secara resmi sudah diproklamirkan oleh 

bangsa Indonesia, akan tetapi bukan berarti perjuangan untuk mewujudkan 

kemerdekaan itu sudah selesai, sebab pihak Jepang belum pernah mengakui 

adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di pihak lain Belanda dengan 

serdadunya Nederlands Indies Civil Administration (NICA) sengaja 

menyusup dalam pasukan serikat berusaha untuk menguasai Indonesia 

kembali. Mereka sering sekali memancing-mancing kerusuhan dan kekacauan 

serta percobaan-percobaan pembunuhan terhadap bangsa Indonesia yang baru 

merdeka tersebut, sehingga pecahlah perang dimana-mana antara pasukan 

serikat dengan bangsa Indonesia yang sudah bertekad untuk melepaskan diri 
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dari belenggu penjajah, termasuk di kota Surabaya (Sartono Kartodirdjo, 

1984: 31). 

Dalam situasi yang kacau balau ini, K.H. Mas Mansur di Surabaya 

tidak segan-segan untuk mendatangi tempat para pejuang Indonesia untuk 

memberikan nasehat dan semangat buat bekal perjuangannya. Penanaman 

mental ini dimaksudkan agar para pejuang bangsa tersebut tidak mudah 

goyah oleh goda dan bencana, gerak Mas Mansur yang demikian ini tercium 

oleh musuh, sehingga ketika tentara Belanda mengadakan razia terhadap    

pejuang-pejuang Indonesia di kota Surabaya Mas Mansur juga tertangkap dan 

kemudian dipenjarakan. Di dalam tahanan Mas Mansur pernah dipaksa 

supaya berpidato di pemancar radio untuk mengajak rakyat agar 

menghentikan perlawanannya terhadap Belanda, akan tetapi hal itu dengan 

jalan yang halus dapat ditolak oleh Mas Mansur. Didalam penjara kondisi 

fisiknya semakin lemah, sehingga akhirnya dia dilepaskan (Saleh Said, t.th: 

36). 

Tidak lama kemudian karena sikap dan tingkah lakunya dianggap 

membahayakan, maka untuk kedua kalinya dia ditangkap dan dipenjarakan. 

Didalam penjara penyakit yang diderita semakin parah, dan akhirnya dia 

dibawa ke rumah sakit, akan tetapi jiwanya sudah tidak dapat tertolong lagi, 

pada tanggal 25 April 1946 dia meninggal di rumah sakit dalam status 

tahanan musuh. Jenazahnya dimakamkan di Gipo dekat masjid Ampel 

Surabaya (Saleh Said, t.th: 38). 

Berdasarkan sejarah hidupnya yang penuh dengan kepahlawanan itu, 

maka pada tahun 1964 dengan S.K Presiden Nomor 162 tahun 1964 

bertepatan dengan tanggal 26 Juni 1964, Kyai Haji Mas Mansur ditetapkan 

sebagai Pahlawan Nasional (Soebagijo, 1982: 126). 

Pada masa pendudukan Jepang K.H Mas Mansur tidak banyak aktif 

dalam Muhammadiyah, dikarenakan beliau terpilih untuk memimpin 

PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang dibentuk oleh Jepang di Jakarta. 

Sedangkan kedudukannya sebagai ketua P.B Muhammadiyah diserahkan 

kepada wakilnya. 
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Disamping itu K.H Mas Mansur juga ikut memprakarsai berdirinya 

Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 H, 

bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 M, di Jakarta. Kemudian ketika pusat 

pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta STI pun ikut pindah ke Yogyakarta, 

dan dalam perkembangan selanjutnya STI berubah menjadi Universitas Islam 

Indonesia sampai sekarang (Surono, 1984: 23). 

 

 

2. Pokok-Pokok Pikiran K.H Mas Mansur 

 
Pokok pikiran K.H Mas Mansur yang terwujud dalam bentuk 

karangan terbagi dalam dua macam yaitu : Karangan yang secara langsung 

ditulis oleh beliau sendiri, dan karangan-karangan yang ditulis oleh orang lain 

yang bersumber dari wawancara, ceramah-ceramah atau pelajaran dari beliau. 

Diantara para penulis karangan beliau yang tersebar di berbagai surat kabar 

dan majalah, yaitu Anwar Rasyid, M. Arsyad Al Donggalawy, Abdul Mu’in 

Ampanany, A. Karim DP. Hamka, Amjad, Farid Ma’ruf, Ibrahim Assanusy 

dan lain-lain (Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 4). 

Melihat karangannya yang tersebar itu tampaklah bahwa K.H. Mas 

Mansur adalah seorang yang cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang 

timbul dalam masyarakat. Dengan melalui karangannya itu dituangkanlah 

kritik-kritik yang bersifat membangun bagi umat dan bangsanya, kemudian 

dicarikan jalan keluarnya untuk memperbaikinya. Sehingga melalui karangan 

tersebut K.H Mas Mansur dapat menyampaikan ide dan cita-citanya dalam 

usaha meningkatkan kehidupan umat dan bangsa untuk menuju masyarakat 

yang adil, makmur, serta berkepribadian muslim (Amir Hamzah 

Wirjosukarta, 1968: 7). 

Dalam karangannya yang berjudul “Cara Mengerjakan Rukun Islam”, 

K.H. Mas Mansur mengemukakan bahwa kebiasaan kaum muslimin dalam 

menjalankan rukun Islam dianggap sebagai formalitas semata. Mereka 

membaca dua kalimat syahadat hanya sebagai syarat untuk memperlancar 
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jalannya perkawinan belaka, sehingga makna yang tersirat didalamnya tidak 

pernah dihayati dan dipahami. Demikian juga dalam pelaksanaan Rukun 

Islam yang lainnya seperti puasa, sholat, zakat, dan haji tidak lebih dari pamer 

kekayaan, kesombongan, pembeda status sosial semata. Disinilah K.H. Mas 

Mansur mengajak kepada umat Islam agar dalam mengerjakan dan 

mengamalkan Rukun Islam itu disertai dengan pemahaman dan penghayatan 

yang dalam mengenai arti dan maksud yang terkandung didalamnya (Amir 

Hamzah Wirjosukarto, 1968: 8). 

Akibat pelaksanaan Rukun Islam yang hanya dijadikan sebagai 

formalitas, tanpa disertai dengan pemahaman dan penghayatan mengenai arti 

dan maksud yang terkandung didalamnya, maka keimanan yang ada dalam 

diri umat Islam pun hanya bersifat formalitas, hanya sampai dalam kulitnya 

saja, hakekat keimanan yang ada dalam hati masih lemah dan tipis sekali. 

Faktor inilah yang mempengaruhi kelemahan dan kemunduran yang menimpa 

umat Islam, karena tidak adanya keyakinan yang kuat untuk bisa mencapai 

kemajuan yang lebih tinggi. Menurut K.H Mas Mansur, penyebab 

kemunduran umat Islam di negeri kita ini tidak terlepas dari empat faktor 

besar, yaitu : 

a. Keimanan yang ada dalam diri umat Islam sudah sangat lemah sekali, 

sehingga seringkali masalah-masalah ubudiyah dikalahkan oleh 

kepentingan-kepentingan pribadi. 

b. Rata-rata umat Islam berada dalam alam kebodohan, mereka tidak 

mengetahui hakekat ajaran agamanya, ajaran agamanya mengajak kepada 

kemajuan, akan tetapi karena kebodohannya mereka justru mengalami 

kemunduran, bahkan agamanya dihina oleh orang lain mereka tidak 

mengerti. 

c. Para pemimpin Islam hanya pandai bicara saja, dalam prakteknya mereka 

sering lari dari kesulitan yang akan menimpanya, misalnya mereka 

enggan berda’wah di tempat-tempat yang sulit. Sikap pemimpin yang 

demikian itu apabila ada bahaya yang akan menimpa umat, mereka akan 

lari membiarkan kita mencari jalan sendiri. 
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d. Syiar agama Islam sangat kurang, umat Islam kekurangan masjid, 

langgar, sarana pendidikan dan lain sebagainya, padahal semua itu 

merupakan sarana yang sangat efisien bagi syiar Islam. 

(Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 94). 
Faktor lain yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran 

menurut K.H Mas Mansur adalah disebabkan karena umat Islam sudah tidak 

mempunyai iradah lagi. Iradah (kemauan) yang ada dalam diri umat Islam 

telah hancur, terbungkus oleh berbagai faktor yang datang dari luar, ibarat 

tukang cat yang melukiskan bermacam-macam warna pada sebuah papan, 

sehingga warna asli dari papan tersebut tidak tampak lagi. Untuk itu K.H Mas 

Mansur mengajak kepada para ulama dan zuama berusaha menghilangkan 

bungkusan tersebut (Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 95). 

 Oleh karena yang demikian, tampaklah suatu pikulan besar, yang 

sekarang ini terpikul diatas pundak kita masing-masing, ialah mengupas atau 

mengikis segala pengaruh, bungkusan, racun atau bahaya yang telah 

membunuh akan irodah dan kemauan umat itu (Amir Hamzah Wirjosukarto, 

1968: 69). 

Beban yang begini bukanlah suatu beban yang ringan dan abai, tetapi 

adalah berat dan besar yang wajib dikerjakan dengan segala kesabaran dan 

bijaksana, sehingga maksud kita berhasil dan cita-cita kita sampai. Dalam hal 

yang demikian wajib pula kita jaga, jangan sampai ada pula bungkusan yang 

lain yang akan membungkusnya sesudah dia bersih, jangan sentuh sesudah ia 

tersusun (Amir Hamzah Wirjosuikarto, 1968: 74). 

Dalam karangan lain yang berjudul “Sebab-sebab Kemiskinan Rakyat 

Islam Indonesia”, K.H Mas Mansur mengemukakan, bahwa sebab 

kemunduran umat Islam sekarang ini karena terlalu banyak memusatkan 

kepada amalan keakheratan, sehingga kepentingan yang bersifat keduniaan 

banyak dikesampingkan. Sebagai akibatnya timbullah suatu sifat dalam diri 

umat Islam sifat “Panarimo” atau “Asal-asalan”, diberi segenggam ia terima, 

seiris ia terima, asal perut kosongnya sudah terisi. Bahkan mereka menerima 

nasibnya yang harus tunduk diperintah oleh bangsa lain, karena tidak 
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memiliki kekuatan bergerak, kekuatan hidupnya yang mengandung pusat 

penggerak dalam hal ini keduniaan masih diabaikan, padahal agama Islam 

membawa ajaran yang mempunyai daya cakup yang luas yaitu kesejahteraan 

hidup dunia dan akhirat (Soebagijo, 1982: 146). Melalui karangan ini K.H 

Mas Mansur mengajak kepada semua umat Islam untuk merubah pandangan 

hidupnya agar masalah yang merupakan kepentingan keduniaan pun harus 

diperjuangkan demi tercapainya kesejahteraan hidup dunia dan akhirat 

sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam itu sendiri. 

Keadaan kaum muslimin yang demikian lemah dan merosot itu akan 

dapat bangun kembali, hidup mulia dan jaya sejajar dengan bangsa lain 

apabila mereka mau merubah cara hidupnya dengan melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Kembali kepada Al Qur’an, yaitu wahyu ilahi yang menjadi iman untuk 

mencapai kebahagian hidup dunia dan akhirat. 

b. Mengamalkan ayat-ayat Al Qur’an dalam arti tidak hanya cukup dibaca 

saja, akan tetapi harus dipikirkan kandungan isinya dan kemudian 

berusaha mengamalkannya. 

c. Menguatkan kebendaan, karena harta benda merupakan alat yang sangat 

penting untuk menggerakkan semangat hidup umat sebab semua 

perjuangan apapun membutuhkan harta benda. 

d. Eratnya hubungan antara ulama dan kaum terpelajar sangat penting. 

Karena hal ini akan menjadikan agama Islam kuat dan dinamis, sehingga 

dapat membawa umat menuju kepada kesejahteraan hidup dunia dan 

akhirat. 

(Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 89). 
Adanya pertikaian di kalangan umat Islam, menurut Mas Mansur 

disebabkan karena tidak adanya kesamaan dalam mengenai batas-batas 

masalah agama, dunia, dan kejelasan mengenai qiyas. Dalam masalah agama, 

sudah jelas telah disempurnakan oleh Allah SWT, kita tidak diperkenankan 

untuk menambah atau menguranginya. Adapun mengenai urusan dunia 

sepenuhnya diserahkan kepada kita. Akan tetapi garis pemisah apakah ini 
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termasuk urusan agama atau urusan dunia diantara para ulama masih berbeda 

pendapat. Demikian juga dalam masalah qiyas, adalah mengatakan perlu dan 

ada yang tidak. Tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai garis pemisah 

antara persoalan agama dan persoalan dunia serta mengenai kejelasan qiyas 

inilah yang sering kali menjadi pokok penyebab timbulnya pertikaian dan 

percekcokan diantara umat Islam. Melalui karangannya ini, K.H Mas Mansur 

menyampaikan himbauannya kepada para alim ulama agar supaya 

memusyawarahkan tiga persoalan tersebut dan kemudian hasilnya dibukukan 

sebagai pegangan dalam menentukan segala persoalan yang ada kaitannya 

dengan tiga hal tersebut (Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 18). 

Dalam karangannya yang berjudul “Qurban dan Hikmahnya”, K.H 

Mas Mansur menjelaskan bahwa dalam hari raya qurban itu terkandung 

beberapa hikmah yang tersembunyi antara lain: 

Pada tanggal 9 Dzulhijah merupakan hari wuquf di Padang Arafah. 
Hari itu adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru di 
tanah suci Makkah. Mereka mempunyai maksud dan tujuan yang sama 
hendak menunaikan perintah Allah yakni ibadah haji. Pakaian ihram yang 
harus dikenakan oleh siapa saja baik dia raja atau rakyat jelata dengan bentuk 
yang sama, menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat persatuan yang agung 
dan tidak memandang perbedaan ras, warna kulit maupun jabatan. Kemudian 
pada tanggal 10 Dzulhijah setelah kaum muslimin menunaikan shalat Idul 
Adha, diadakanlah penyembelihan qurban. Disini tersirat suatu hikmah 
bahwa persatuan yang agung itu mustahil dapat terwujud tanpa disertai 
dengan pengorbanan. Sedangkan hari-hari berikutnya tanggal 11-13 
Dzulhijah adalah merupakan hari pelemparan jumrah sebagai ibarat 
melempar setan yang selalu menggoda manusia. Dalam hal ini terkandung 
suatu hikmah bahwa persatuan dan pengorbanan tidak akan terwujud apabila 
tidak disertai usaha mengusir setan yang selalu menggoda manusia. Jadi 
secara keseluruhan di dalam hari raya qurban itu terkandung 3 hikmah yang 
antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu persatuan, 
pengorbanan, dan pengusiran godaan setan. 
(Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 21). 

Karangannya yang lain yang berjudul “Ukuran Kebenaran Suatu 

Agama”, K.H Mas Mansur mengemukakan bahwa untuk menentukan dan 

menetapkan ukuran benar atau tidaknya suatu agama, bukanlah diukur dari 

maju dan mundurnya pemeluk suatu agama. Akan tetapi hendaklah dilihat 

dari sumber undang-undangnya, apabila sumber undang-undangnya sesuai 
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dengan sunnatul uluhiyah dan berdasarkan kepada perikemanusiaan, maka 

itulah agama yang benar. Oleh sebab itu apabila keadaan suatu pemeluk 

agama mengalami kemunduran bukan berarti agama yang dianutnya itu tidak 

benar, dan kemudian mempermasalahkan kepada zatnya agama itu sendiri 

atau kepada Tuhan semata, akan tetapi kemunduran itu sebenarnya 

disebabkan sikap para pemeluk agama itu sendiri yang kurang memahami 

ajaran-ajaran agama yang dianutnya (Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 32). 

Masalah kemerdekaan, K.H Mas Mansur menerangkan bahwa 

kemerdekaan itu hanya bisa dicapai apabila setiap putra Indonesia cinta 

kepada bangsa dan tanah airnya, dengan kata lain rasa kebangsaan 

(nasionalisme) harus dijadikan sebagai dasar perjuangannya, dan keluhuran 

kemanusiaan dijadikan sebagai suluh penerang perjuangannya. Dengan 

demikian kita akan dapat berjuang penuh semangat dan kepercayaan untuk 

mewujudkan negara Indonesia yang merdeka kekal dan abadi. Adapun untuk 

menanamkan rasa kebangsaan tersebut, Mas Mansur menjelaskan bahwa 

setiap perguruan harus dijadikan sarana menanamkan nasionalisme, karena 

perguruan merupakan jantung dan pusat peredaran darah masyarakat. Dari 

perguruan ini akan lahir ahli negara, insinyur, hakim, guru, dan lain 

sebagainya, mereka akan bekerja sama memelihara dan menjaga bahaya yang 

akan mengancam kedudukan masyarakat (Amir Hamzih Wiirjosukarto, 1968: 

123). 

Karangannya yang berjudul “Pemuda dan Tanah Air”, K.H Mas 

Mansur menerangkan bahwa generasi muda Indonesia sebagai penerus estafet 

perjuangan dari nenek moyangnya menanggung suatu kewajiban dan 

tanggung jawab yang cukup berat yaitu memakmurkan dan memelihara tanah 

air Indonesia dengan sebaik-baiknya, karena semua juga bertanah air yang 

sama yaitu “Tanah Air Indonesia” (Amir Hamzah Wirjosukarto, 1968: 140). 

Demikianlah K.H Mas Mansur yang hadir dengan sejumlah 

karangannya yang tersebar diberbagai surat kabar dan majalah, tidak lain 

kecuali hanya untuk menyampaikan ide dan cita-citanya untuk meningkatkan 
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kehidupan umat dan bangsa demi terwujudnya suatu masyarakat yang 

sejahtera hidup dunia dan akhirat. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Kondisi sosial politik masyarakat kolonial Hindia Belanda tahun 1937 

masih terbelakang, dikarenakan sistem kolonialisme yang diterapkan 

bagi bangsa Indonesia terlalu ketat, dominasi dalam bidang politik, 

eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan 

kristenisasi penduduk. Sehingga bangsa Indonesia mengalami 

kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, material maupun 

spiritual. Sebagaimana penilaian yang dikemukakan oleh Presiden 

Sukarno, bahwa selama berada dalam cengkeraman penjajah Belanda, 

bangsa Indonesia telah kehilangan kemerdekaan politiknya, kebesaran 

jiwanya, kesempurnaan susunan sosialnya, kemakmuran ekonominya, 

bahkan semangat keagamaanya telah hilang lenyap karenanya. 

Akibat sistem kolonialisme yang diterapkan kepada bangsa 

Indonesia terlalu ketat, dominasi dalam bidang politik, eksploitasi 

ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan kristenisasi, 

maka bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya 

mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, materil 

maupun spiritual. Keadaan masyarakat yang serba terbelakang itu, sedikit 
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banyak telah mempengaruhi dan mendorong tampilnya K.H. Mas 

Mansur sebagai pemimpin yang aktif dalam berbagai kegiatan 

diantaranya; politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya 

guna melepaskan belenggu kemerosotan bangsanya.    

2. K.H Mas Mansur mempunyai latar belakang keluarga dan pendidikan 

yang religius, pengalamannya belajar di Timur Tengah yang ketika itu 

ide pembaharuan sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat 

berpengaruh besar dalam jiwanya, sehingga sedikit banyak mewarnai 

pola perjuangan dan pemikirannya. Pola hidupnya sederhana dan supel 

dalam pergaulan, dia telah berhasil memperoleh beberapa prestasi yang 

cukup menonjol, diantaranya dalam bidang karang mengarang, berpidato, 

dan pendidik, serta pada akhirnya dia mampu tampil sebagai pemimpin 

yang sangat besar jasanya dalam upaya meningkatkan kehidupan umat 

dan bangsanya, guna menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur 

yang merdeka dan berdaulat. 

3. Kyai Haji Mas Mansur pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kyai 

Haji Mas Mansur melakukan perjuangan dengan dua strategi. Strategi  

yang pertama yaitu perjuangan dalam bidang politik. Perjuangan K.H 

Mas Mansur dalam bidang politik dimulai sejak dia memasuki Syarekat 

Islam. Pada waktu itu Syarekat Islam merupakan satu-satunya partai 

yang terkemuka, dan dikenal sebagai organisasi yang radikal dan 

revolusioner berdasarkan Islam, dimana pada waktu itu pucuk 

pimpinannya dipegang oleh H.O.S Cokroaminoto. Karena loyalitas dan 

dedikasinya yang tinggi terhadap organisasi, pada akhirnya Mas Mansur 

diangkat menjadi penasehat Pengurus Besar partai tersebut. 

Strategi kedua yaitu dengan cara mengeluarkan ide dan pokok-

pokok pikiran yang mempunyai tujuan berusaha menanamkan rasa 

nasionalisme di dalam jiwa masyarakat Indonesia, serta menyampaikan 

kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu yang 

terwujud dalam bentuk karangan yang dimuat di dalam koran maupun 

majalah. 

75 
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Sewaktu K.H. Mas Mansur menjabat sebagai ketua P.B 

Muhammadiyah, banyak sekali Kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai, baik 

dalam bidang pembenahan administrasi maupun kegiatan-kegiatan yang 

lainnya. Sehingga tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan, bahwa pada 

periode kepengurusan K.H Mas Mansur merupakan periode kemajuan dan 

kejayaan bagi organisasi Muhammadiyah. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Solichin Salam dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah dan 

Kebangunan Islam di Indonesia, mengemukakan sebagai berikut : K.H Mas 

Mansur selain sebagai seorang pergerakan dia juga seorang organisator, 

sehingga sejak pimpinan pusat Muhammadiyah dipegang olehnya terasa 

sekali adanya perbaikan-perbaikan organisasi dari dalam. 

 
B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Metodologis 

 
Bentuk penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian 

historis, sehingga menggunakan strategi atau metode historis. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan atau studi pustaka. Dalam 

penggunaan studi pustaka, sering dijumpai kesulitan menghubungkan antara 

literatur mengenai jejak sejarah yang satu dengan yang lain, sehingga data 

yang diperoleh peneliti perlu dilengkapi dan dilakukan pencocokan dengan 

arsip dan dokumen yang ada pada masa tersebut. Kesulitan lain yang dihadapi 

oleh peneliti juga terbatas pada minimnya jumlah arsip dan dokumen tentang 

K.H. Mas Mansur yang disimpan di Kantor Pusat Muhammadiyah, karena 

minimnya arsip tersebut di Kantor Pusat Muhammadiyah, diharapkan kepada 

individu ataupun lembaga yang mempunyai arsip tentang K.H. Mas Mansur, 

untuk menyerahkan kepada bidang kearsipan dan dokumentasi Kantor Pusat 

Muhammadiyah. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil 

akhir yang menggambarkan realitas yang sebenarnya.  

 
2. Implikasi Teoritis 
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Peranan KH Mas Mansur sebagai tokoh Muhammadyah dalam 

partisipasi perjuangan kemerdekaan RI cukup kuat. Peran membidani 

terbentuknya partai politik Islam pertama di Indonesia,  membangkitkan 

kesadaran berkebangsaan, perubahan sosial keagamaan, persatuan baik umat 

Islam maupun nasional, bidang jurnalistik. Akan tetapi dalam perjalanan 

perjuangannya tidak selalu selaras dengan pemikiran tokoh-tokoh nasional 

yang lain. Hal itu sangat disayangkan padahal pemikirannya tersebut 

memiliki tujuan yang sama untuk menanamkan rasa nasionalisme agar 

Indonesia dapat merdeka. Kondisi semacam ini perlu penanganan melalui 

penyamaan persepsi kepada generasi muda sekarang bahwa tujuan utama dari 

pemikiran beliau adalah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. 

3. Implikasi Praktis 

 
Pengungkapan dan pemunculan figur-figur tokoh perjuangan 

Indonesia jelas akan besar sekali bantuannya dalam mendokumentasikan 

tokoh nasional pada umumnya dapat dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan pada khususnya. Segala sesuatu yang dapat terungkap dalam 

penelitian ini akan berguna bagi dunia pendidikan sejarah serta bermanfaat 

bagi seluruh bangsa Indonesia. 

Banyak hal yang belum terungkap dari penelitian ini yang 

memungkinkan peneliti lain mengadakan kajian yang lebih mendalam. Hal 

yang belum terungkap seperti keadaan masa sakit serta peranannya pada masa 

perang fisik dalam mencapai kemerdekaan dan lain sebagainya merupakan 

beberapa topik atau pokok permasalahan yang dapat diteliti dan diungkapkan 

secara lebih mendalam.          

 
C. SARAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diajukan beberapa saran 

dengan maksud sebagai rekomendasi. Beberapa saran tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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1. Hendaknya pemerintah Indonesia dan Muhammadiyah mencari dan 

mengumpulkan arsip maupun dokumen tentang eksistensi para pahlawan 

nasional, terutama K.H. Mas Mansur, yang nantinya akan dikumpulkan 

dan dirawat dengan baik di kantor arsip Muhammadiyah, sehingga dapat 

berguna bagi penelitian sejarah dan dunia pendidikan. 

2. Pola hidup yang supel dan sederhana dan semangat cinta tanah air yang 

digambarkan dalam penelitian ini sebaiknya dijadikan contoh pada 

generasi penerus, sehingga akan dapat memetik hasil yang baik pula. 

Kaitannya dengan masa sekarang yaitu sifat tidak boros dan tidak 

korupsi. 

3. Sebaiknya peneliti yang lain mengadakan kajian yang lebih mendalam 

mengenai K.H. Mas Mansur, terutama hal-hal yang belum terungkap 

dalam penelitian ini, sebagai contoh aktifitas perjuangan Mas Mansur 

ketika beliau terbaring sakit dan perjuangan Muhammadiyah pasca 

kepemimpinan Mas Mansur dan pasca Proklamasi Kemerdekaan RI. 
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