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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Madrasah merupakan isim makna dari kata “darasa” yang berarti belajar jadi 

madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa (Umat Islam). Karena 

istilah madrasah tidak hanya diartikan dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai 

rumah, istana, kuttab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain.1 Secara historis, 

kelahiran madrasah di Indonesia berbeda dengan kelahiran madrasah yang berada di 

Timur Tengah khususnya di zaman klasik2.  

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia memerlukan proses yang sangat 

panjang dan melalui saluran-saluran dalam proses Islamisasi yang beragam seperti 

melalui perdagangan, perkawinan, tarekat, pendidikan juga mempunyai andil yang 

sangat besar dalam Islamisasi di negeri ini. Sesuai dengan kebutuhan zaman, mereka 

perlu adanya tempat atau lembaga yang menampung anak-anak mereka untuk 

meningkatkan atau memperdalam ilmu agamanya. Dengan demikian, kemunculan 

lembaga-lembaga pendidikan Islam informal di masyarakat. Sebelum masa kolonial, 

daerah-daerah Islam di Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan yang 

                                                             
1 Samsul Nizal, Sejarah Pendidikan Islam Menelurusi Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasullah 

Sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana,2008. hlm.120. 

2 Abdul Nata, Islam dan Barat Pemikiran Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada2005). 

hlm.298. 
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berfokus pada pendidikan membaca Al-qur’an, pelaksanaan sholat dan pelajaran 

tentang kewajiban-kewajiban pokok agama.3 

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak terdapat dipisahkan 

dengan adanya ide-ide pembaharuan di kalangan umat Islam. Di permulaan abad ke-

20 banyak pulang ke tanah air para pelajar yang belajar dan bermukim di Timur 

Tengah. 4 Dengan demikian keberadaan madrasah pada waktu itu merupakan tonggak 

baru dalam penyelenggaraan pendidikan Islam yang banyak memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan dunia pendidikan pada masa-masa berikutnya, termasuk 

perkembangan pendidikan di dunia Barat. Bahwa masuknya agama Islam tidak 

mengubah hakekat pengajaran agama yang formal, yang berubah ialah isi agama 

yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi pelajaran agama itu, serta latar 

belakang pelajar-pelajar, jadi masih tetap menganut pola Hindu. Sejalan dengan itu 

Karel Steenbrink (1994) mengindikasikan bahwa pendidikan Islam berevolusi dari 

pesantren, madrasah dan kemudian sekolah, sebab itu madrasah di Indonesia 

dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan 

pesantren dan surau.5 

                                                             
3 Nor Huda, Sejarah Sosial Intelektual di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 

hlm.15 

4 Haidir Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Pendidikan Islam di Indonesia,(Jakarta: 

Kencana, 2012). hlm.100. 

5 Muhmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 

hal. 102. 
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 Salah satu madrasah yang berdiri cukup lama di Palembang adalah  Madrasah 

Ittihadul Ummah Palembang. Sejarah berdirinya MI. Ittihadul Ummah Palembang ini 

berdiri sejak tahun 1956. Sekolah ini didirikan oleh sebuah lembaga swastaa yang 

bernama Yayasan Pendidikan Islam Ittihadul Ummah Palembang (YPIIUP) . sekolah 

ini mulai beroperasi sejak tahun 1956 dan sekitar tahun 1960 kemudian baru di 

resmikan di depan GS (Gerakan Sekolah)  pada  20 mei 1960 yang di saksikan oleh 

Abu Bakar, Amin Carwoko, Marto Sudarmo saat ini sekolah sudah terakreditas” B”.  

Alasan penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui  bagaimana 

sejarah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah hingga saat ini,  

kondisi dan keadaan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah belum sepenuhnya baik 

dan masih banyak kekurangan namun perkembangannya  mengalami stagnan. 

Kelebihan dari madrasah juga dalam pembelajaran  khususnya di kelas 3 sd mereka 

harus di wajibkan bisa membaca tulis Al-qur’an, dan juga kelemahan dari madrasah 

tersebut ialah dana dan standar orang tua yang tidak mampu. Maka dari itu penelitian 

tertarik untuk meneliti sejarah perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

eksistensi Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang dengan Judul “ Sejarah 

dan Perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang.  

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana sejarah dan perkembangan  Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul 

Ummah Palembang ?  

2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan Madrasah 

Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang?  

Batasan masalah  

Dalam sebuah penelitian, agar tidak mengalami pembahasan yang luas, maka 

perlu diberi batasan masalah secara tempat dan waktu yaitu: peneliti akan membahas 

mengenai Sejarah  berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang  pada 

tahun 1956 dan berkembangnya 2007-2016. Pergantian periode kepemimpinan yang 

terdampak pada perubahan kebijakan dalam pengelolahan Madrasah Ibtidaiyah 

Ittihadul Ummah Palembang.  

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian dalam penelitian ini dengan 

mengacu pada masalah-msalah, adalah:   

a. Untuk mengetahui sejarah perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Ummah 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi eksistensi perkembangan 

Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang. 
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Kegunaan  Penelitian sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini untuk memahami sejarah pendidikan Islam dari 

zaman Rasullah sampai mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, 

dan kemunduran, dengan segala gagasan, konsep, sistem dan perkembangan 

pendidikan Islam di Indonesia. Khusunya Sejarah  perkembangan Madrasah 

Ibtidaiyah Ummah.  

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memecahkan problematika perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Ummah.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan Pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena 

berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan di teliti diantara penelitian 

yang pernah dilakukan penelitian lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadi 

diuplikasi (plagiasi) penelitian. Karena itu, penelitian harus mencari tahu berbagai 

penelitian ataau tulisan terdahulu, baik skripsi, tesis, desertasi, maupun buku teks dan 

artikel dalam jurnaal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topic penelitian yang akan 

di teliti dengan cara menghimpunannya dan membacanya kemudian menuliskannya 

dan menyebut judul, masalah, focus bahasanya dan termasuk teori yang di gunakan.  

 Setelah semua tulisan hasil penelitian terdahulu di deskripsikan dengan 

ringas, tegas dan jelas, lalu penelitian membuat pernyataan tentang posisi  
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penelitiannya diantara penelitian-penelitian terdahulu yang sudah di informasikan.6 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengakaji tentang Sejarah dan 

Perkembangan Madrasah ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang. Maka sebagai 

pembandingan perlu di adakan perbandingan tinjauan penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian. Di antara tulisan-tulisan tersebut antara lain :  

 Pertama, Buku Zuhairini, membahas  tentang “ Sejarah Pendidikan Islam” 

dalam bukunya menjelaskan tentang perkembangan sejarah Islam dalam dunia 

pendidikan modern serta mengembangkan Islam dalam pendidikan pembelajaran 

disekolah yang lebih menonjolkan pendidikan Agama Islam dari pada pendidikan 

umum. 

Kedua Buku Dr. Ismail M,Ag. yang berjudul “Madrasah dan Pergolakan 

Sosial Politik Di Keresidenan Palembang 1925-1942”.7 Buku ini menjelaskan 

fenomena historis lembaga pendidikan Islam di Sumatera Selatan pada masa Kolonial 

Belanda berasal dari transformasi lembaga pendidikan Islam tradisional di rumah atau 

langgar menjadi madrasah, dan modernisasi dengan mengambil format madrasah dan 

sekolah. 8 

Ketiga buku Karel A Steenbrink dengan  judul “ Pesantren Madrasah Sekolah 

Pendidikan Islam dalam kurun modern”. Buku ini merupakan hasil penelitian dan 

                                                             
6 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal  (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2010), 

hal.21. 

 

8 Ismail, Madrasah dan Pergolakan sosial politik di keresidenan palembang, 1925-1942, 

(Yogyakarta: Idea Press, 2014). 
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pengamatan di sejumlah pesantren di Jawa dan Sumatr, di jelaskan sejak pemulaan 

abad 20 ini telah terjadi sebuah perubahan besar dalam pendidikan Islam di Indonesia 

yaitu lembaga tradisional seperti pesantren dan pengajian Qur’an sederhana, didirikan 

lembaga yang memakai metode modern yang sering disebut madrasah.9 

Keempat, karya Maksum10, Madrasah: Sejarah dan perkembangannya, disertai 

pada Program Doktor Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kajian 

disertasinya membahas pertumbuhan madrasah sejak masa Islam klasik hingga 

perkembangannya pada era m odern, khususnya di Indonesia.  Dalam konteks ini, ia 

menjelaskan bahwa faktor yang melatar belakangi pertumbuhan madrasah di 

Indonesia secara konkret pemikiran keagamaan di pihak lain. Kolonialisme dapat 

dikatakan ikut memberi sumbangan bagi pertumbuhan madrasah atau sekolah Islam 

di Indonesia, karena kebijakan mereka menawarkan pola pendidikan yang berada 

dengan system pendidikan tradisional. Sktuktur pendidikan nasional sedikit banyak 

diadopsi oleh madrasah dengan tetap menjaga karakter pendidikan kegamaannya.  

Serta tesis oleh Delima Novitasari yang berjudul “ Dinamika Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Kautsar di Kampung Arab 13 Ulu Palembang (1948-2016)11. Penelitian 

ini menelaah tentang sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar, 

                                                             
9 Karel A Steenbrink, pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern 

terj.(Jakarta: LP3ES, 1994). 

10 Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangan.(Jakarta: Logos,1998). 

11 Delima Novita Sari,” Dinamika Perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Al-Kaustsar Kampung 

Arab 13 Ulu Palembang (1948-2016)”, Tesis Program Magester pada Program Pascasarjana Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN raden Fatah Palembang, 2018. 



9 
 

perkembangan madrasah, dan faktor-faktor penyebab Madrasah Ibtidaiyah tetap 

bertahap.  

Kelima, Skrispsi yang menjelaskan keberadaan sejarah dan perkembangan 

dimulai tahun 2006-20016.12 Dan juga Madrasah Aliyah Patra Mandiri Plaju sebagai 

sekolah atau pendidikan yang biasanya bekerja menengah atas. Perubahan pada 

gedug-gedung, penambahan ruang guru, laboratorium sehingga sehingga Madrasah 

Aliyah Patra Mandiri Plaju Palembang semakin dikenal masyarakat luas. Adanya 

perubahan kepemimpinan merupakan salah satu faktor  Kemajuan Madrasah Aliyah 

Patra Mandiri Plaju Palembang. 

Dari beberapa tinjauan yang penelitian ketahui, sejauh ini sudah ada banyak 

penelitian mengenai sejarah dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, 

dicontohkan Madrasah Aliyah Patra Mandiri perannya dalam bidang sosial dan 

keagamaan dan sebagainya.  Namun yang membedakan dari penelitian ini dengan 

sebelunya ialah membahas tentang sejarah dan perkembangan Madrsah Ibtidaiyah 

Ummah dan adanya hambatan dalam perkembangan eksistensinya Madrsah 

Ibtidaiyah Ummah. 

 

E.  Kerangka Teori 

   kerangka  teori adalah unsur yang paling penting di dalam sebuah penelitian, 

karena pada bagian penelitian akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan 

                                                             
12  Sri Nurmayati, “ Sejarah Perkembangan Madrasah Aliyah (MA) Patra Mandiri Plaju 

Palembang 2006-2016”.  
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Islam yang sedang di amati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan 

penelitiannya. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk 

menerangkan suatu perkembangan dalam pendidikan secara sistematis dengan cara 

merumuskan hubungan antara konsep. Teori analisis historis yang meneliti asal mula 

dan perkembangan sebuah lembaga pendidikan dalam masyarakat. dalam masyarakat 

biasanya mengalami empat tahap siklus perkembangan, yaitu: (1) Periode 

pengorganisasian awal; adalah fase ketika kebutuhan terhadap lembaga dan 

masyarakat mulai mengorganisir. Lembaga mulai terbentuk, antara lain, dengan 

adanya pimpinan-pimpinan, aturan-aturan, definisi-definisi, peran dan fungsi. (2) 

Periode efisiensi; lembaga tersebut mulai disadari oleh masyarakat, biasanya dengan 

antusias dan efisiensi. (3) Periode formalisme; dalam periode formalisme aturan 

aturan dan ideologi telah masuk secara mendalam dalam struktur lembaga. (4) 

Periode disorganisasi adalah fase terakhir yang akan muncul jika lembaga tersebut 

kehilangan fleksibilitas dan menjadi kurang penting dalam memenuhi kebutuhan 

kelompok.13 

 Dari kerangka teori di atas, hubungannya dengan kajian ini, perspektif teoritis 

sejarah sosial pendidikan Islam dan teori sosiologi yang mendukung sebagaimana 

dijelaskan di atas, digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data yang 

ditemukan dalam kajian ini. Penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi 

eksistensi dan tingkat perkembangan lembaga pendidikan Madrasah Ittihadul umah. 

                                                             
 13 Ismail, Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-

1942, hlm. 24. 
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Sementara itu, data lainnya semata-mata dianalisis dengan pendekatan teori sejarah 

sosial pendidikan Islam.14 

  

F. Metode Penelitian  

 Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Metode 

berasal dari bahasa yunani yaitu Methodos yang berarti cara atau jalan untuk 

mencapai sasaran untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu 

masalah. Dalam artian suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, 

dengan cara hati-hati, siatematika dan sempurna terhadap permasalahan yang di 

hadapi. Dengan ungkapan lain, metode penelitian dalah mengemukakan secara teknis 

metode-metode yang di gunakan peneliti dalam penelitiannya kemudian metode 

penelitian ini juga dapat memandu isi dari suatu urutan kerja penelitian dari awal dan 

akhir penelitian tersebut15 

 Dalam penelitian ini juga penulis mengunakan metode historis atau metode 

sejarah. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan 

sejarah dengan mengunakan cara, produser atau teknik penelitian yang sistematik 

sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.16 Sedangkan metode deskriptif 

                                                             
14 Ismail, Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-

1942, hlm. 24. 

15Tim Penyusun, Pedoman Penulis  Skripsi Fakultas Adan dan Humaniora  (Palembang: 

Fakultas Adab dan Humaniora, 2014). hlm. 21.   

16 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).hlm.28. 
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adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih 

mudah untuk dapat dipahami kesimpulannya.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan penelitian dan metode sejarah adalah 

sebagai berikut.  

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber) 

 Heuristik adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

yang bersifat dokumentasi atau pun tahap awal dalam metode  penelitian sejarah. 

Dengan mencari dan mengumpulan beberapa sumber yang diperolah dan mencari 

tahu bagian-bagian yang berhubungan dengan penelitin yang akan dilakukan. 

 Adapun untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

makan diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Dokumentasi yaitu sumber tulisan yakni jejak masa lalu yang mengandung 

informasi dalam penulisan sebagai informasi primer dan 

sukunder.17mengunakan kesaksian yang terkandung didalam dokumen-

dokumen tertulis. Melalui studi perpustakaan, sebagai sumber tertulis.18 

Melalaui studi keperpustakaan, sebagai sumber tertulis naskah, jurnal, hasil 

laporan penelitian, karya ilmiah (Skripsi, tesis, dan disertasi), mengunakan 

                                                             
17 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Peradaban Islam, hlm. 104. 

18 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 

2008),hlm.71 
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buku yang menjadi referensi dan studi kearsipan.19 Yang di dapat dari 

lembaga Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah.  

b. Sumber Lisan,  maksudnya bagian-bagian yang tidak lengkap dalam dokumen 

dapat ditelusuri melalui wawancara dengan para pelaku atau saksi sejarah 

(Kontowijoyo 1994:23) dan pa 

c. tingkat yang lebih mendasar, wawancara dapat merupakan kisah yang 

berhubungan  catatan-catatan testual (Guan:2000:27). Penelitian terlebih 

dahulu menyiapkan bahan-bahan pertanyaan yang di susun secara lisan yang 

di himpun dengan teknik wawancara dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

sejarah lisan, informasi yang disampaikan harus dicatat dengan baik dan di 

adakan perekeman (Recording) sehingga informasi lebih detail. 20 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan saksi-saksi sejarah yang 

hidup sezaman bersama para pelaku sejarah Madrasah sebagai murid 

madrasah, keluarga tokoh sejarah, para guru, wali murid sebagai masyarakat 

Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang.  

c. Observasi yaitu meninjau langsung ke lokasi penelitian menyaksikan kejadian-

kejadian yang menyangkut objek penelitian, sisa-sisa arkeologis  dalam hal ini 

lokasi tempat awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul Ummah. Artefak 

yaitu benda-benda peninggalan sejarah bersifat dokumen-dokumen tertulis 

                                                             
19 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Penghantar, (Jakarta: 

Kencana,2014), hlm.222. 

20 Abd Rhman Hamid dan M. Saleh Madjid, Penghantar Ilmu Sejarah, hlm.45-47. 
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sebagai rekaman peristiwa sejarah.21 Dalam hal ini kitab-kitab hokum Islam, 

buku-buku pelajaran tahun1989/1990, buku presentasi, gedung sekolah, raport, 

dan ijazah. Observasi juga dilakukan untuk mengamati hubungan Madrasah 

Ibtidaiyah Ittihadul Ummah Palembang dan sekitarnya.  

2.  Kritik Sumber (Verifikasi) 

 Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategori itu terkumpul, tahap yang 

berikutnya ialah verifikasi atau lazimannya disebutnya juga dengan kritik untuk 

memperolah keabshan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keasahan 

tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melakukan kritik ekstren dan 

keashan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritis 

interen.22 Jadi di samping uji ontentisitas juga dituntun kredibilitas informan, 

sehingga  dapat dijamin kebenaran informasi yang di sampaikan.  

1.  Interpretasi (Analisis fakta Sejarah) 

 Interpretasi yaitu penafsiran terhadap suatu perisitiwa, fakta sejarah, dan 

merangka suatu fakta dan interpetasi juga bagian dari seluruh penelitan sejarah yang 

ada. Menurut Kuntowijoyo interpretasi atau penafsiran sejarah sering di sebut dengan 

analisis sejarah. Analisis sejarah adalah menguraikan secara termologi, sedangkan 

sistensis adalah menyatukan data-data yang ada. Analisis dan sintensis ini dipandang 

sebagi metode-metode utama dalam interpretasi. Dengan interpretasi penulis berusaha 

                                                             
21 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusant, hlm.35. 

22 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Peradaban Islam, hlm. 108. 
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mengubungkan data-data yang didapat dari berbagai sumber dan mengolah data 

tersebut menjadi sebuah fakta. 

2.  Historiogrfi 

 Historiografi yaitu data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat digunakan 

untuk menjawab persoalan yang ada atau tahap akhir dari penulisan sejarah dengan 

memberikan dan  mengumpulkan data-data atau hasil dari penelitian. Penulisan karya 

sejarah tidak cukup sekedar meringkas hasil-hasil penelitiannya, menuliskan 

kesimpulan-kesimpulannya tanpa memperhatikannya gaya, strategi bagaimana dapat 

menampilkan kemampuan penulisnya seacae efektif sehngga membaca dapat 

diyakinkan dan mau menerima hasil pemahamannya melalui interpretasi mengenai 

peristiwa, metode, periode, individu, dan proses sejarah. 23 

 Adapun penggambaran mengenai  suatu peristiwa sangat tergantung pada 

suatu pendekatan yaitu perpektif pandangannya, dimensi mana yang diperhatikan dan 

unsur-unsur mana yang akan diungkapkan. Hal ini disebabkan karena menghadapi 

gejala historis yang serba kompleks. Setiap penggambaran atau deskripsi menuntut 

pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang diperlukan. 24 

 

 

 

                                                             
23 Ibid., hlm.100  

24 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta:Gramedia, 

1993),hlm.4. 
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G. Sistematika Penulisan  

 Dalam penelitian ini, penulis akan lebih terarah dalam menguraikan 

permasalahan yang akan di bahas, maka sistematika penulis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

 Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 Bab Kedua Sejarah dan perkembangannya yang memaparkan sejarah 

madrasah pada masa islam klasik, sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia 

dan sejarah madrasah di Sumatra Selatan.  

 Bab Ketiga  Sejarah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Ittihadul 

Ummah Palembang , Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Madrasah 

Ibtidaiyah Ummah Palembang.  

BAB Keempat Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar 

pustaka yang menjadi sumber skripsi ini. 

 


