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ABSTRAK 

Devi Juliani Tampubolon, NIM 3131121007, Perkembangan Agama Islam Di 

Pakpak Bharat. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan, 2017.   

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui (a) sejarah proses masuknya agama 

Islam di Pakpak Bharat,(b) perkembangan agama Islam di Pakpak Bharat,          

(c) hambatan dan tantangan dalam perkembangan agama Islam di Pakpak Bharat 

dan (d) Sejauhmana harmonisasi kehidupan beragama di Pakpak Bharat. Untuk 

memperoleh data tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian Historik 

(sejarah) dengan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan studi 

kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian.yang dilakukan peneliti 

diperoleh bahwa sebelum agama Islam masuk ke Pakpak Bharat, masyarakat 

Pakpak Bharat sudah menjalin hubungan perdagangan dengan Aceh dan Barus., 

Dari hubungan perdagangan tersebut orang Aceh datang ke Pakpak Bharat dengan 

misi untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan ajaran Islam karena pada saar 

di Pakpak Bharat masih sering terjadi perang antar kampung.Tokoh  pembawa 

ajaran Islam ke Pakpak Bharat  adalah Teuku Abdullah yang melakukan 

pendekatan dakwah dengan membatasi hal-hal yang prinsipil saja Kemudian 

tokoh selanjutnya yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Pakpak Bharat 

adalah Teuku Panjang Rambut yang  memperkenalkan Islam kepada masyarakat 

Pakpak Bharat melalui kanuragan. Penyebaran Islam selanjutnya dilakukan oleh 

Abdurrahim Berutu yang merupakan orang Pakpak dan berasal dari Pakpak 

Bharat (Sibande). Abdurrahim menggunakan jalur politik dalam menyebarkan 

agama Islam di Pakpak Bharat. Perkembangan agama Islam selanjutnya tak lepas 

dari jasa Maliddin Maalif Lubis yang berasal dari kota Medan. Tantangan atau 

hambatan Perkembangan agama Islam di Pakpak Bharat adalah sarana dan 

kondisi jalan yang sangat tidak mendukung para pendakwah untuk menyebarkan 

dan mengajarkan  agama Islam ke daerah-daerah terpencil. Perkembangan agama 

Islam di Pakpak Bharat berjalan dengan baik dan cepat, Harmonisasi umat 

beragama di Pakpak Bharat sangat terjaga dengan baik karena masyarakat Pakpak 

Bharat sangat memegang teguh adat yang berlaku di Pakpak Bharat. 
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