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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manusia yang tidak mengenal sejarahnya tidak akan dapat menentukan 
posisinya di masa kini dan tidak tahu bagaimana 

menentukan ke arah masa depan”
(Reggie Baay, 2010: xiv)

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku, Muhammad Umar -
ayahanda yang terhebat di dunia, dan Ibundaku yang tercinta Purnama, serta 

keempat saudaraku: Roza Lina, Firda, Japriyanto, dan Suparman. 
Tanpa kalian semua aku bukanlah siapa-siapa.
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UCAPAN TERIMA KASIH
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terdahulu sebagai ibrah bagi perjalanan masa depan. Atas rahmat dan hidayah-Nya 

akhirnya skripsi yang berjudul “Islam di Cina pada Masa Republik Nasionalis, 1911-1949

M” dapat diselesaikan. Tema ini diangkat berangkat dari rasa ingin tahu penulis terhadap 

perkembangan Islam di Cina. Cina adalah negara yang berpaham komunis. Namun, 

ternyata, sebelum paham komunis itu dianut oleh Pemerintah Cina, Islam pernah 

mengalami masa keemasan dan memiliki peran penting pada masa revolusi dalam 

menegakkan negara Republik Nasionalis Cina.

Penulis menyadari, ternyata, dalam penulisan skripsi ini bukanlah suatu perkara 

mudah. Banyak pihak yang terlibat atau dilibatkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Pengarahan ide merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini sudah sepatutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada 

beberapa pihak yang terlibat. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H.

Aflatun Muchtar, M.A., selaku Rektor UIN Raden Fatah yang telah memberi kesempatan 

penulis untuk menimba ilmu di universitas ini dengan bantuan dana BIDIKMISI. Kepada 

Prof. Dr. H.J. Suyuthi Pulungan, M.A., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Raden Fatah, dan Bapak Otoman, S.S., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Sejarah dan 

Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, yang telah 

menyediakan fasilitas dalam menempuh program strata satu di fakultas ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan 

kepada Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Otoman, S.S., 

M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar 

memberikan kritik, saran, serta ide kepada penulis. Dengan penuh idealisme dan keilmuan 

yang dimiliki, mereka telah membaca, mengevaluasi, dan memberi banyak saran atas 

tulisan ini, sehingga tulisan ini layak untuk disebut sebagai sebuah karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Rochmiatun, M. 

Hum., selaku Penasehat Akademik, dan para guru –dalam pengertiannya yang lebih luas-
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layak diberi ucapan terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah dilimpahkan kepada 

penulis. Kepada mereka semua karya ini dipersembahkan.

Kepada Muhammad Umar ayah dari penulis yang telah berusaha keras untuk 

kehidupan dan pendidikan penulis, dan Purnama Ibu penulis yang selalu mendo’akan 

penulis dalam setiap sujudnya, yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya untuk penulis,

sungguh tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata betapa besarnya semua yang mereka

berikan, dari kecil hingga saat ini. Oleh karena itu, pernghargaan dan ucapan terima kasih 

yang mendalam penulis sampaikan kepada mereka berdua.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara-saudara yang sangat 

penulis cintai: Roza Lina dan suami, Firda dan suami (alm.), Japriyanto dan istri, serta 

Suparman dan istri. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya, baik itu dukungan moral 

maupun material. Tidak lupa pula kepada keponakan-keponakanku: Zarina, Beni Saputra 

Pratama, Deni Pramana Dewantara, Ferry Ardiansyah, Auliya Putri Rahmadhani, Zahra, 

Najwa, Gema Putra Ramadhan, dan Khaira Hafiza Ainilfitri, terima kasih untuk kalian. 

Belajarlah dengan rajin, dan kejarlah cita-cita kalian, semoga kalian menjadi kebanggan 

keluarga kita kelak. Amin! Rasa terima kasih secara khusus penulis ucapkan untuk 

Masmirin sahabat dekatku, yang telah memberikan semangat dan penuh kesabaran 

menemani penulis dalam penyelesaian karya ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar 

Sejarah dan Kebudayaan Islam Angkatan 2011 Kelas B. Mereka adalah Ridho, Noviyan, 

Ardino, Syarif, Asep, Zai, Toto, Maya (Si Tembem), Resna, Dewi, Rya, Nurul, Eva, Ovi,

Peni, Okta, Er A., Rodia, Warni, Vina, Yesi, Weni, Atun, Khadijah dan Wika. Terima kasih 

untuk canda dan tawa, diskusi-diskusi yang kita lakukan, kebersamaan kita selama 

menempuh perkuliahan tidak akan pernah kulupakan. Terima kasih kepada sahabat-

sahabatku, yaitu: Eva Yulistina, Sri Utami, Siti Zahara, dan teman-teman seperjuangan 

jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Ilmu Perpustakaan, Politik Islam, serta Bahasa dan 

Sastra Arab, penerima BIDIKMISI Tahun 2011 dan teman-teman di fakultas serta program 

studi lainnya di UIN Raden Fatah Palembang, penulis ucapkan semoga kita semua menuai 

kesuksesan. Untuk kalian adik-adik tingkatku: Oksi, Anggia, Qory, Indri, Surnanto, Dedy,
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dkk., dari kelas SKI-A dan SKI-B Angkatan 2012, semoga kalian diberikan kemudahan 

dalam menyelesaikan tugas akhir nanti. Amin!

Tentu saja, masih banyak pihak lain yang layak mendapat ucapan terima kasih yang 

tidak memungkinkan mereka untuk disebut satu persatu. Semoga, semua pihak –baik yang 

disebutkan maupun tidak- yang telah membantu terselesainya skripsi ini mendapat balasan 

yang lebih baik dari Allah SWT. Meskipun demikian, mereka ini tidak ikut bertanggung 

jawab atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Hanya penulislah 

yang bertanggung jawab atas semua ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi semua. Amin!

Palembang,     September 2015

Penulis, 

Ida Farida
NIM. 11420703
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Ida Farida, “Islam di Cina pada Masa Republik Nasionalis, 1911-1949 M”
xiv + 118 hlm + daftar pustaka

Sejarah Islam di Cina mengikuti dinamika politik yang berkembang di negeri itu. Ada 
kalanya Islam mengalami masa-masa yang menggembirakan, tapi ada kalanya Islam 
mengalami masa yang menyedihkan. Penelitian ini menganalisis salah satu episode sejarah 
Islam di Cina pada masa yang menggembirakan itu, yaitu pada masa Republik Nasionalis, 
1911-1949” M. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kebijakan 
pemerintahan ini terhadap umat Islam. Kebijakan pemerintah yang demokratis terhadap 
umat Islam berpengaruh pada peran umat Islam pada masa pemerintahan Republik 
Nasionalis ini, sehingga mendukung perkembangan kebudayaan Islam pada periode ini.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada kalangan akademisi 
maupun masyarakat umum mengenai perkembangan Islam di Cina, khususnya pada masa 
Republik, 1911-1949 M. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang 
berupa penjelasan dan uraian mengenai pembahasan tentang ”Islam di Cina Pada Masa 
Republik, 1911-1949 M”. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data 
yang bersangkutan dengan situasi yang telah/sedang terjadi. Karena jenis penelitian ini 
adalah kualitatif, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Untuk 
mengungkap semua masalah ini digunakan metode sejarah dengan pendekatan sosio-
politik. Sumber-sumber penulisan yang digunakan adalah primer dan sekunder. Mengingat 
sumber primer susah untuk dijangkau, maka penelitian ini merujuk pada sumber sekunder 
yang berasal dari kajian pustaka yang relevan.

Semua data yang ditemukan, kemudian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi 
agar gejala-gejala sosial di masa lampau terungkap melalui buku-buku atau rekaman-
rekaman yang berkaitan dengan pokok masalah ini. Sesungguhnya sejumlah pesan fakta 
dan data sosial tersimpan dalam tubuh dokumen-dokumen sebagai bahan utama penelitian 
sejarah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdirinya Republik 
Nasionalis Cina tidak dapat dipisahkan dari peran umat Islam. Diakomodasikan umat Islam 
dalam sistem pemerintah Republik Nasionalis Cina tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
politik pemerintah yang berusaha membangun sebuah negara yang bersatu. Persatuan 
berbagai unsur etnis diperlukan untuk mewujudkan stabilitas nasional. Pembangunan 
sebuah bangsa tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan stabilitas politik yang mantap. 

Kata-kata Kunci: -Islam Cina, -Republik Nasionalis, -National interest
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