ABSTRAK
Azis Sunario. 2015. NIM 308321012. Jejak Historis Penyebaran Islam Oleh
Tionghoa Muslim di Sumatera Timur Abad XX. Skripsi. Jurusan Pendidikan
Sejarah. Universitas Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
proses penyebaran Islam di Sumatera Timur, latar belakang masuknya Islam di
Sumatera Timur serta untuk mengetahui perkembangan Islam di Sumatera
Timur.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research), dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi
kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan mencari
sumber maupun informasi yang relevan dengan penelitian. Kemudian data yang
diperoleh dikelompokan lalu dilakukan verifikasi atau kritik sumber, dan
menyusun hasil-hasil penelitian berdasarkan fakta. Pada tahap akhir, menganalisis
dan menyajikan kembali fakta-fakta sejarah yang telah mempunyai makna yang
dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah.Dari hasil penelitian dapat
diketahui latar belakang penyebaran Islam di Sumatera Timur karena adanya
silang budaya antara masyarakat lokal dengan yang berasal dari luar sehingga
menyebabkan adanya kontak, menuju pertukaran budaya. Diawali dari sebuah
aktifitas perdagangan dimana kala itu sangatlah dominan ditemukan hampir
diseluruh pelosok nusantara dan khususnya di Sumatera Timur. Masuknya
pengaruh Islam yang dibawakan oleh mereka para saudagar Arab maupun dari
India, telah menjadi momentum awal perkembangan agama Islam dan
pertumbuhan masyarakat Muslim tentunya. Terdapatnya perkampungan Muslim
tua di Barus disusul dengan berdirinya beberapa Kerajaan Islam di Sumatera
Timur merupakan hal mutlak bahwa jejak-jejak Islam tidak pudar dimakan zaman
sehinga masih dapat kita temui hingga sekarang. Jejak-jejak tersebut tentunya
mengalami perkembangan melalui sebuah proses awal yang begitu panjangnya.
Sejauh ini proses penyebaran Islam itu sendiri dilakukan dengan berbagai cara
tentunya. Dakwah adalah salah satu hal yang mungkin tidak asing dan paling
sering dilakukan oleh mereka yang bertujuan untuk mengembangkan Islam di
Sumatera Timur. Menjadikan dakwah sebagai sarana setelah sebelumnya terjadi
kontak budaya, sehingga mempermudah memahami budaya dan kebiasaan
masyarakat setempat. Islam adalah agama yang menyentuh ke segala aspek, maka
tak jarang kita temui beberapa masyarakat muslim yang memiliki sedikit
pangaruh budaya yang di pahami dari asal penyebar Islam itu sendiri. Seperti
halnya penyebar sekaligus pendakwah Islam dari Tiongkok.
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