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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena disamping 

menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa juga memberikan nuansa baru dalam 

keberislamannya di negara-negara Islam lain. Islam di Indonesia ternyata mampu 

berinteraksi dengan budaya lokal, seperti bentuk masjid dan tata cara yang 

mengiringi ritual keagamaan. Ketika Islam datang, sebenarnya kepulauan 

Nusantara sudah mempunyai peradaban yang bersumber kebudayaan asli 

pengaruh dari peradaban Hindu-Budha dari India, yang penyebaran pengaruhnya 

tidak merata. Di Jawa telah mendalam, di Sumatera merupakan lapisan tipis, 

sedang dipulau-pulau lain belum terjadi. Walaupun demikikan, Islam dapat cepat 

menyebar. Hal itu disebabkan Islam yang dibawa oleh kaum pedagang maupun 

para da’i dan ulama’, mereka semua menyiarkan suatu rangkaian ajaran dan cara 

serta gaya hidup yang lebih maju dari pada peradaban yang ada. Dalam bidang 

kehidupan masyarakat tanpa kasta, juga dalam dalam sufisme Islam lebih maju 

dan lebih mendasar dari pada mistik pribumi yang dipengaruhi mistik Hindu-

Budha.  

Namun, terjadi pertentangan di antara para sejarawan mengenai waktu  

masuknya Islam ke Indonesia. Menurut teori Mekkah yang didukung oleh 

beberapa ahli berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar 

abad ke-7 M dan pembawanya berasal dari Arab. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya perkampungan para pedagang Arab yang sudah menjalankan syariat Islam 
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dan berada di bawah pihak muslim di pesisir Sumatera bagian Barat pada tahun 

674 M. Para pedagang dari Arab datang ke Indonesia kebanyakan dari jalan laut 

dari India dan Asia Tenggara mengikuti angin musim, dan menetap di sepanjang 

jalur perlintasan dagang di Asia Tenggara. 

Selain itu, beberapa sejarawan berpendapat bahwa Islam masuk ke 

Indonesia pada abad ke-7 H (13M)  ketika unsur-unsur India mencapai Sumatera. 

Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia tidak dibawa olah para pedagang 

Arab, melainkan para pedagang Gujarat, India. Hal ini dibuktikan dengan 

ditemukannya nisan pada makam Sultan Malik As-Saleh, Sultan yang pertama 

memerintah Kerajaan Samudera Pasai, di Timur laut Sumatera, berangka tahun 

1297 M (Ramadhan 696 H). 

Ketika agama Islam mulai disebarkan, masyarakat Indonesia telah menganut 

agama Hindu-Buddha yang hidup saling berdampingan. Para pendatang yang tiba 

di wilayah Nusantara umumnya telah menganut agama Islam, selain berdagang 

mereka juga menyebarkan agama Islam. Dalam menyampaikan ajaran agama 

Islam mereka relatif damai sehingga dapat diterima oleh sebagian masyarakat 

Indonesia, terutama kalangan bangsawan dan pedagang. Melalui pendekatan 

budaya, pengenalan Islam sebagai agama baru diterima oleh masyarakat. Dengan 

masuknya agama Islam ke Indonesia, otomatis membawa kebudayaan Islam itu 

sendiri yang berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Islam 

ikut mewarnai kehidupan budaya dan tradisi-tradisi masyarakat Indonesia, segala 

aktivitas kehidupan masyarakat yang ber-agama Islam, bersumber pada ajaran 

agama Islam. 
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Islam telah mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat baik secara 

ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Pengaruh Islam secara sosial 

budaya yang begitu kuat membawa perubahan yang sangat signifikan pada 

kebudayaan dan penghidupan masyarakat. Adapun contohnya adalah masyarakat 

sudah mulai meninggalkan tradisi anisme dan dinamisme sehingga lebih 

mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Penyebaran agama Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting 

dalam sejarah Indonesia. Secara umum ada dua proses yang terjadi dalam 

penyebaran agama islam di Indonesia, yakni: (1) masyarakat Indonesia melakukan 

hubungan dengan orang-orang yang telah mengenut agama Islam. (2) Orang-

orang Timur Asing (Arab, India, Cina, dll) yang telah memeluk agama Islam 

tinggal menetap di wilayah Indonesia, kemudian menikah dengan penduduk lokal, 

serta mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka berbaur dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

 Agama Islam pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang di wilayah 

pesisir Sumatera sekitar abad ke-13. Hal ini dipertegas oleh Ricklefs(2008:4) yang 

menyatakan bahwa “ Di pemakaman Lamreh di temukan nisan Sultan Sulaiman 

bin Abdullah bin Al-Basir, yang wafat pada tahun 608H/1211 M, ini merupakan 

petunjuk pertama tentang keberadaan kerajaan Islam di Indonesia. “. Sumatera 

Utara memiiki letak geografis yang sangat strategis. Hal ini membuat Sumatera 

Utara menjadi destinasi para pedagang, serta menjadi tempat persinggahan 

saudagar-saudagar muslim Arab dan menjadi salah satu pusat perniagaan pada 
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masa dahulu. Sebelum masuk agama Islam ke Sumatera Utara, masyarakat 

setempat telah menganut agama Hindu Ricklefs(2008:4). 

Keheterogenan yang terdapat di wilayah Sumatera Utara menjadi hal yang 

menarik, dimana dakwah Islamiyah berpeluang untuk bergerak dan berkembang 

dengan cepat di kawasan ini. Islam semakin berkembang di Sumatera Utara 

setelah dikunjungi oleh pedagang-pedagang muslim yang datang ke Nusantara. 

Disamping itu, adapun alasan mereka untuk memilih Sumatera Utara karena 

terhalangnya pelayaran mereka melalui Selat Malaka karena dihalangi oleh tentara 

laut dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha. Hal ini dilakukan sebagai 

pembalasan atas serangan tentara Islam pada kerajaan Hindu di Sind. Oleh karena 

itu, mereka melalui Sumatera utara dengan pesisir barat Sumatera kemudian 

masuk selat Sunda melalui Singapura menuju Kantun, Cina. 

 Bukan sesuatu yang baru ketika peninggalan-peninggalan Islam berada di 

setiap daerah yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim. Di Indonesia 

saja jejak Islam sudah ditemukan sejak abad pertama Islam dianut masyarakat. 

Hal ini terbukti dengan ditemukan beberapa peninggalan Islam di kota Barus. 

Barus merupakan tempat awal dimana jejak Islam sudah dapat disaksikan berupa 

makam Papan Tinggi dan makam Mahligai. 

Selain itu, salah satu kota yang mendapat pengaruh Islam adalah kota 

Pematang Siantar. Pematang Siantar dahulunya merupakan pusat dari Kerajaan 

Siantar, Kerajaan tersebut merupakan salah satu kerajaan tertua di daerah 

Simalungun, ibukotanya Pematang siantar(Marihandono, 2012:30). Islam 

diperkirakan masuk ke Siantar dibawa oleh pedagang yang berasal dari kerajaan 
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Melayu, yang melakukan aktifitas perdagangan sampai ke daerah  Pematang 

Siantar, dahulunya merupakan pusat atau ibukota dari kerajaan Siantar. 

(Marihandono, 2012:144) menyatakan bahwa Perkembangan Islam berasal dari 

daerah Melayu seperti Batubara dan Asahan yang berdekatan langsung dengan 

daerah Simalungun ”. 

Adapun peninggalan Islam yang ada di pematang Siantar, yaitu bangunan 

mesjid Raya Pematang Siantar yang terletak di daerah Timbang Galung. 

Kemudian peninggalan lainnya adalah makam kiai yang berpengaruh dalam 

pengembangan Islam di Pematang Siantar. Selain itu, adapula peninggalan salah 

satu kiai terkenal di Pematang Siantar berupa sebidang tanah yang di wakafkan 

untuk pembangunan sekolah MAN Pematang Siantar. Dan juga terdapat makam 

kiai/syekh yang menyebarkan Islam di Pematang Siantar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam dengan judul penelitian 

“Sejarah Masuk dan Perkembangan Islam di Pematang Siantar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Sejarah masuknya islam di Pematang Siantar. 

2. Perkembangan Islam di Pematang Siantar. 

3. Peninggalan - peninggalan Islam di Pamatang Siantar. 
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C. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan  identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Pematang Siantar? 

2. Bagaimana perkembangan Islam di Pematang Siantar? 

3. Apa saja peninggalan – peninggalan Islam di Pematang Siantar ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang menjadi 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya Islam di Pematang 

Siantar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Islam di Pematang Siantar. 

3. Untuk mengetahui apa saja peninggalan – peninggalan Islam di Pematang 

Siantar. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

dan pembaca mengenai sejarah masuk dan perkembangan islam di 

pematang siantar. 
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2. Memberikan informasi bagi pembaca secara teoti tentang kehidupan 

masyarakat Pematang Siantar baik sebelum masuknya Islam dan setelah 

masuknya Islam di Pematang Siantar 

3. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk referensi bahan perbandingan 

terhadap hasil penelitian yang ada maupun sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti lain sebagai rujukan yang akan mengangkat permasalah yang 

sama. 

4. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Negeri 

Medan, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah agar dapat 

mengetahui bagaimana proses masuk dan perkembangan Islam di 

Pematang Siantar. 


