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ABSTRAK 

Tesis ini mengulas sejarah perkembangan Jong Islemieten Bond sebagai salah 
satu gerakan nasionalisme yang berkembang di Hindia Belanda pada paruh pertama 
abad ke-20 M (1925-1942). JIB merupakan organisasi pelajar Islam pertama di 
Nusantara yang sedikit-banyak telah berkontribusi bagi tersebarnya semangat 
nasionalisme, terutama di kalangan para pemuda-pelajar (elite intelektual) yang 
notabene merupakan calon pemimpin bangsa. Sebagai sebuah gerakan 
nasionalisme, sejarah JIB penting dikaji karena memiliki coraknya yang khas, yakni 
nasionalisme yang berasaskan Islam. Kajian ini dapat menjadi upaya menggali 
lebih dalam konsepsi nasionalisme yang bekembang di Indonesia, sehingga dapat 
meluaskan pandangan masyarakat tentang nasionalisme yang tidak sebatas pada 
nasionalisme kedaerahan (nasionalisme etnis) dan netral agama (nasionalisme 
sekular), namun juga nasionalisme Islam. 

Dalam kajian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali lebih jauh 
mengenai tindakan sosial yang ditonjolkan, para tokoh dalam gerakan, latar 
belakang zaman, serta interpretasi terhadap situasi zaman di mana sejarah JIB 
berlangsung (1925-1942 M). Untuk itu teori “Challenge and respons” Arnold J. 
Toynbee digunakan untuk menganalisis latar belakang lahirnya JIB. Teori ini 
menjelaskan bahwa setiap gerakan sejarah, termasuk dalam hal ini gerakan 
nasionalisme, timbul karena adanya rangsangan (sebagai sebuah tantangan), yang 
kemudian memicu munculnya reaksi (sebagai jawaban) sehingga melahirkan 
perubahan. Reaksi tersebut cenderung dilakukan oleh segelintir orang yang 
dinamakan kelompok minoritas yang kreatif (creatif minority). Adapun untuk 
menganalisis perkembangan gerakan dan ideologi nasionalisme pada JIB, 
digunakan pula pendekatan budaya, dengan teori evolusi budaya multi-linier. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup 
heuristik, kritik sumber, analisis data, dan historiografi. Dari hasil penelitian ini 
ditemukan bahwa berkembangnya JIB sebagai gerakan nasionalisme tak terlepas 
dari dampak pendidikan Barat dan gerakan pembaharuan Islam. Hal itu bedampak 
pada munculnya sekelompok minoritas kreatif (para pendiri JIB) yang menyadari 
persoalan bangsanya (penjajahan). Nasionalisme yang diperjuangkan JIB adalah 
nasionalisme Islam. Titik berat nasionalisme Islam bukan menekankan konsep 
kesetiaan terhadap identitas kebangsaan (sebagaimana nasionalisme etnis dan 
nasionalisme sekular), tetapi lebih pada konsep rasa cinta tanah air, sehingga yang 
menjadi tujuan adalah kesetiaan terhadap Tuhan (Allah). Secara lebih spesifik, 
Nasionalisme Islam dapat dipahami dari dua karakteristik, yakni posisi Islam 
sebagai inspirasi perjuangan dan sebagai ikatan pemersatu. 

 

Kata Kunci: Gerakan Nasionalisme, Jong Isleieten Bond, Nasionalisme Islam. 
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ABSTRACT 
 

This paper examines the history of Jong Islemieten Bond as a nationalist 
movement that developed in the Dutch East Indies during the first half of the 20th 
century AD (1925-1942). JIB is the first Islamic student organization in the 
archipelago to help spread nationalism, especially among young students who will 
be future leaders of the nation. As a nationalist movement, it is important to study 
the history of JIB because of its unique style, Islam-based nationalism. This study 
may be an attempt to conduct a more in-depth study of the developing concept of 
nationalism in Indonesia to broaden the public's understanding of nationalism 
beyond regional nationalism (ethnic nationalism) and religious neutrality (secular 
nationalism), but also Islamic nationalism. 

In this study, sociological approach were used to further examine social 
action, the characters in the movement, the context of the times, and the 
interpretation of what happened in the history of the JIB (1925-1942 AD). To this 
end, Arnold J. Toynbee's "challenge and response" theory is used to analyze the 
background of the birth of JIB. The theory explains that every historical movement, 
including nationalist movements in this case, stems from a stimulus (as a 
challenge), which then elicits a reaction (as a response) that produces change. 
These responses are usually carried out by a small number of people known as 
minority creative groups. As for the analysis of the JIB nationalist movement and 
ideological development, a cultural approach with a multi-linear theory of cultural 
evolution is also employed. 

This research uses historical research methods including heuristics, source 
criticism, data analysis, and historiography. The results of this study show that the 
development of JIB as a nationalist movement is inseparable from the influence of 
Western education and the Islamic revival movement. From this came a creative 
minority (the founders of JIB) who were aware of their country's problems 
(colonialism). The nationalism that JIB strives for is Islamic nationalism. The focus 
of Islamic nationalism is not to emphasize the idea of loyalty to national identity 
(as in national and secular nationalism), but to emphasize the idea of loving one's 
homeland, thereby achieving allegiance to Allah (Allah). More specifically, Islamic 
nationalism can be understood in terms of two characteristics, namely, Islam’s 
status as an inspiration for struggle and as a unifying bond. 
 
 
Keywords: Nationalism Movement, Jong Islamieten Bond, Islamic Nationalism. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Awal abad ke-20 M merupakan masa munculnya nasonalisme di kalangan 

masyarakat Hindia Belanda. Berbagai instrumen kebangkitan muncul dalam 

berbagai bentuk, mulai dari pendirian lembaga-lembaga pendidikan moderen, 

pembentukan organisasi atau persyarikatan, hingga penerbitan media massa. 

Berbagai instrumen tersebut, baik langsung maupun tak langsung, telah 

menyebarkan ide-ide atau gagasan tentang kebangkitan dan kebebasan 

(kemerdekaan), yang mana hal itu mengarah pada semangat nasionalisme. Secara 

umum, berkembangnya semangat nasionalisme pada masa ini dipengaruhi 

setidaknya oleh tiga hal, yakni pertama, penderitaan serta kesamaan nasib akibat 

sama-sama dijajah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kedua, politik etis 

pemerintah kolonial Hindia Belanda yang melahirkan kaum terpelajar 

(berpendidikan modern), sehingga mengenal ide-ide dari Barat (termasuk 

nasionalisme), dan ketiga, faktor inti ajaran Islam sendiri yang memberikan 

inspirasi bagi adanya semangat kemerdekaan dalam memegang prinsip-perinsip 

hidupnya. 

Adanya pengaruh Islam terhadap berkembanganya Nasionalisme di Hindia 

Belanda, sejatinya didasari oleh beberapa nilai dalam ajaran Islam itu sendiri. 

Islam, sebagaimana pendapat Anton Timur Djaelani, telah mendorong atau 

mengajarkan sikap perlawanan terhadap dominasi asing, rasa suprioritas agama 
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Islam, serta watak politiknya yang relijius.1 Pemahaman ini terus menjadi modal 

dalam setiap aktivitas pergerakan yang mengusung nasionalisme. Di antara 

pergerakan yang termasuk dalam kategori ini adalah Jong Islamieten Bond 

(disingkat JIB). 

JIB merupakan organisasi pergerakan pemuda yang memiliki semangat 

nasionalisme dengan Islam sebagai asasnya. JIB berdiri pada 1 Januari 1925 M 

dan menjadi organisasi/persyarikatan pemuda Islam yang pertama di Hindia 

Belanda.2 Berdirinya JIB, bermula dari adanya kesadaran sebagaian kaum muda 

Muslim terpelajar yang tergabung dalam perkumpulan Jong Java untuk 

memperdalam pemahaman mereka terhadap agamanya yakni Islam. Pada 

kongresnya yang ke-7 (27-31 Desember 1924), ketua Jong Java sendiri, Raden 

Sjamsoerijal, mengajukan gagasan untuk diadakannya kursus-kursus keislaman 

para kader Jong Java. Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu telah lebih dulu 

diadakan aktivitas kursus kerohanian bagi agama lain, seperti Katolik, Protestan, 

dan bahkan aliran Teosofi. Apalagi dari segi jumlah aktivis dari perkumpulan ini 

mayoritas terdiri dari para pelajar Muslim. Namun gagasan ini justru ditolak oleh 

banyak aktivis Jong Java sendiri. Berangkat dari kondisi ini, Sjamsoerijal 

bersama beberapa kawannya yang sepaham kemudian menemukan ide untuk 

mendirikan JIB, sebagai wadah perkumpulan bagi golongan terpelajar Muslim 

yang sama-sama memiliki ghirah Islam.3 Komitmen atas dijadikannya Islam 

 
1 Anton Timur Djaelani dalam Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya Pada Nasionalisme 

Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 28. 
2 Siswanto "Jong Islamieten Bond dan Cendekiawan Muslim di Indonesia”, UNISIA 

9.XI.XXX.1991. hlm. 49. 
3 Hal ini sebagaimana tercantum dalam asas dan tujuan JIB yaitu: 1. Mempelajari agama 

Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya diamalkan. 2. Menumbuhkan simpati terhadap 
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sebagai asas dan penggerak bagi perjuangan telah diungkapakan secara nyata oleh 

Sjamsoerijal dalam kongres pertamanya.4  

Kiprah JIB sebagai sebuah pergerakan pemuda-terpelajar yang 

memperjuangkan nasionalisme, salah satunya tampak pada peristiwa Sumpah 

Pemuda (II) yang terjadi pada 28 Oktober 1928 M. Pada saat itu, JIB sebagai 

sebuah organisasi yang berasaskan Islam, bisa turut berjuang bersama berbagai 

perkumpulan pemuda lainnya, baik yang berideologi nasionalis (sekular) atau pun 

yang bersifat kedaerahan. Yang menarik, pada kongres tersebut disepakati bahwa 

semua perkumpulan atau persyarikatan pemuda akan difusi menjadi satu badan 

organisasi bernama Indonesia Muda (IM). Akan tetapi, JIB dengan perwakilannya 

saat itu, Djohan Mohammad Tjaij, meski tetap ikut menandatangani hasil 

kesepakan Sumpah Pemuda secara umum, memutuskan untuk menolak bergabung 

dalam organisasi hasil fusi tersebut. Penolakan tersebut didasarkan atas komitmen 

JIB dalam menjaga perinsip organisasinya yang berasas pada Islam. Ini tentu saja 

sekali lagi menjadi bukti konsistensi JIB dalam upayanya menyelaraskan 

nasionalisme dengan Islam (sebagai dasarnya).5 

 
Islam dan pengikutnya, disamping toleransi yang positif terhadap orang-orang yang berlainan 
agamanya: Mohammad Roem Jong Islamieten Bond Yang Saya Alami, (Jakarta: Panji Masyarakat, 
Januari 1982), hlm. 21. 

4 Dalam kongres tersebut Sjamsurijal berpidato: "Allah SWT mewajibkan kami tidak hanya 
berjuang untuk bangsa dan negera kita, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Hanya, 
hendaknya, di samping aliran-aliran Islam, kita selalu memberi tempat kepada aliran-aliran 
nasionalis. Selain kewajiban yang utama ini, kami wajib berjuang untuk umat Islam seluruhnya, 
sebab, kami, orang Islam, adalah hamba Allah SWT dan kami mengabdi hanya kepadaNya, Yang 
Maha Kuasa, Maha Arif, Maha Tahu, Raja Alam Semesta. Inilah prinsip Islam yang menjiwai 
JIB": Ridwan Saidi, Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984 (Jakarta: CV. 
Rajawali, 1984), hlm. 32. 

5 Ibid. 
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Selain itu, sepanjang perjalannya sejak tahun 1925 hingga 1942, berbagai 

upaya demi tercapainya kemajuan bangsa dan agama (sebagai wujud 

nasionalisme) juga dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mengadakan kursus-

kursus agama Islam, publikasi ide melalui media massa (melalui majalah an-

Noer/Het Licht), organisasi kepanduan (National Indonesisch 

Panvinderij/NATIPJ), gerakan untuk kaum perempuan (Jong Islemieten Bond 

Afdeeling Dames/JIBDA), lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kemajuan 

aktivitas JIB, pernah mencapai pucaknya pada tahun 1932, dengan jumlah 

anggotanya yang mencapai 4.000 orang dan tersebar di 55 cabang. Hampir di 

seluruh kepulauan di Indonesia bendera JIB berkibar mulai dari Aceh sampai 

Ambon. Dari segi jumlah anggota dan cabangnya tersebut, bahkan JIB berhasil 

mengalahkan perkumpulan lebih dulu berdiri.6 Hal ini menunjukkan besar dan 

kuatnya pengaruh Jong Islamieten Bond di kalangan pemuda pelajar Indonesia.7 

Berangkat dari ulasan singkat di atas, penulis memandang sejarah mengenai 

JIB sebagai sebuah gerakan nasionalisme penting untuk dikaji. Hal ini didasarkan 

pada realita bahwa JIB (sebagai organisasi pemuda Islam) mampu berkontribusi 

secara aktif dalam proses persebaran semangat nasionalisme di zaman pergerakan 

nasional. Kenyataan bahwa gerakan ini diinisiasi oleh kalangan pelajar juga 

menegaskan bahwa dari organisasi ini punya kontribusi penting dalam mewadahi 

kaum terdidik (elite intelektual) sehingga sedikit-banyak berpengaruh pada 

lahirnya para pemimpin bangsa. Selain itu, JIB juga merupakan organisasi 

 
6 Pada tahun 1932 Indonesia Muda mempunyai 25 cabang dan 17 cabang keputrian serta 

jumlah anggota sebanyak 2.393 orang: Momon Abdul Rahman, dkk., Jong Islamieten Bond: 
Pergerakan Pemuda Islam 1925 - 1942 (Jakarta: Museum SUmpah Pemuda, 2006). 

7 Ibid. 
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pemuda Islam pertama dalam sejarah Indonesia, sehingga memelopori berdirinya 

organisasi-organisasi pemuda Islam setelahnya. Oleh karena itu, kajian ini dapat 

menjadi upaya untuk menggali lebih dalam konsepsi nasionalisme yang 

bekembang di Indonesia, sehingga dapat meluaskan pandangan tentang 

nasionalisme yang tidak sebatas pada nasionalisme kedaerahan dan netral agama 

(sekular), namun juga Nasionalisme Islam. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini fokus mengkaji perkembangan Jong Islamieten Bond sebagai 

gerakan nasionalisme. Istilah gerakan nasionalisme dalam hal ini dipahami 

sebagai sebuah organisasi moderen (memiliki asas, tujuan, dan struktur organisasi 

yang jelas), yang mana ide nasionalisme menjadi salah satu asas dari 

pergerakannya. Batasan waktu penelitian ini adalah antara tahun 1925-1942 M, 

karena kajian ini mengulas sejarah JIB dari sejak berdiri hingga pembubarannya 

oleh pemerintah penjajahan Jepang. Adapun mengenai pembatasan wilayah, 

peneliti memasukkan seluruh wilayah Hindia Belanda agar kajian dapat 

mencakup sejarah ogranisasi JIB secara umum. 

Berkaitan dengan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah di 

atas penulis mengambil tiga rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan gerakan nasionalisme di Hindia Belanda pada awal 

Abad ke-20 M? 

2. Bagaimana peran JIB dalam perkembangan gerakan nasionalisme di kalangan 

pemuda? 
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3. Bagaimana perkembangan ideologi dalam gerakan nasionalisme yang 

diperjuangkan oleh JIB? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memahami gambaran umum perkembangan gerakan nasionalisme di Hindia 

Belanda pada awal Abad ke-20 M? 

b. Menjelaskan peran JIB dalam perkembangan gerakan nasionalisme di 

kalangan pemuda? 

c. Menyingkap perkembangan ideologi dalam gerakan nasionalisme yang 

diperjuangkan oleh JIB? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumbangan penulis terhadap pengembangan khazanah keilmuan 

sejarah peradaban Islam, terutama mengenai kiprah JIB sebagai 

perkumpulan kaum pelajar Islam di era Zaman Pergerakan Nasional. 

b. Dapat dijadikan bahan rujukan dalam kajian mengenai Nasionalisme Islam 

di Nusantara/Indonesia secara umum dan kajian mengenai organisasi Jong 

Islamieten Bond atau gerakan pemuda Islam secara khusus. 

c. Dapat dijadikan salah satu referensi dalam penelaahan kembali ide 

nasionalisme yang berkembang di Indonesia. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Tulisan ini merupakan kajian mengenai gerakan nasionalisme yang 

diperjuangkan Jong Islamieten Bond di Hindia Belanda Tahun 1925-1942 M. Dari 

hasil telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa telah ada 

sejumlah karya tulis yang mengulas sejarah perkumpulan Jong Islamiten Bond. Di 

antara beberapa kajian tersebut adalah: 

Buku berjudul Cendekiawan Islam Zaman Belanda: Studi Pergerakan 

Intelektual JIB dan SIS (’25-‘42) yang ditulis oleh Ridwan Saidi yang diterbitkan 

oleh Yayasan Piranti Ilmu pada tahun 1990. Buku ini mengulas secara singkat 

sejarah JIB, baik mengenai latar belakang dan situasi semasa lahirnya organisasi 

JIB, proses berdirinya, berbagai aktivitasnya, hingga masa kemundurannya. Hal 

yang berbeda antara karya ini dengan tesis penulis adalah penulis lebih luas dalam 

mengkaji sejarah JIB, terutama sebagai sebuah gerakan yang mengusung ide 

nasionalisme. 

Tesis karya Dardiri Husni yang ditulis pada tahun 1998. Dardiri Husni 

adalah mahasiswa dari Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 

Canada dengan judul tesisnya Jong Islamieten Bond: A Study of Muslim Youth 

Movement In Indonesia During The Dutch Colonial Era, 1924-1942. Tesis ini 

berisi tentang sejarah dan sikap JIB dalam menyikapi beberapa isu, yakni isu 

agama (Kristenisasi dan Ahmadiyah), sosial (gerakan kaum wanita), dan politik 
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(nasionalisme). Hal yang berbeda dengan tesis penulis adalah, penulis lebih fokus 

dalam mengkaji JIB sebagai sebuah gerakan nasionalis Islam. 

Disertasi karya Abdurrahman yang ditulis pada tahun 1999. Abdurrahman 

adalah mahasiswa program doktoral dari Institut Agama Islam Negri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta dengan judul Jong Islamieten Bond 1925-1942. Disertasi ini 

mengkaji secara mendalam sejarah perkumpulan JIB, berikut organisasi-

organisasi sayap/onderbouw-nya, seperti JIBDA, Natipij, media Het Licht/An-

Noer, dan lainnya. Karya ini juga banyak mengulas berbagai pemikiran yang 

berkembang di kalangan para aktivis JIB, serta peranan JIB sebagai gerakan 

pemuda, pergerakan nasional, dan gerakan pembaharuan Islam. Sama seperti 

penelitian sebelumnya, karya ini selain bisa menjadi bahan referensi juga penulis 

jadikan sebagai pembanding. Adapun yang berbeda dengan tesis penulis adalah 

kajian penulis yang lebih fokus mengkaji JIB sebagai sebuah gerakan nasionalis 

Islam. 

Skripsi karya Jamaludin yang ditulis pada tahun 2008. Jamaludin adalah 

sorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat, jurusan Pemikiran Politik Islam. Judul skripsinya adalah “Jong 

Islamieten Bond 1925-1942 Sebagai Gerakan Pemuda Islam Di Indonesia.” Pada 

skripsi ini, dijelaskan mengenai sejarah berdirnya organisasi JIB, ideologi-

ideologi yang ada di dalam organisasi ini, serta tantangan-tantangan yang 

dihadapi. Jika dibandingkan dengan dua karya sebelumnya, karya ini lebih 

sederhana dalam mengulas sejarah dan pemikiran JIB. Namun begitu karya ini 

juga dapat peneliti jadikan pembanding dalam mengulas ideologi yang ada di 
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dalam JIB, khususnya yang terkait dengan ide nasionalisme. Adapun yang 

berbeda dengan tesis penulis adalah kajian penulis yang lebih fokus mengkaji JIB 

sebagai sebuah gerakan nasionalis Islam. 

Berdasarkan beberapa kajian literatur di atas, juga beberapa tulisan 

sebelumnya yang juga membahas sejarah JIB, penulis masih melihat sisi yang 

masih dapat diulas secara lebih dalam. Penulis dalam kajian ini berusaha menggali 

ide nasionalisme yang dikembangkan oleh JIB sebagai sebuah perkumpulan kaum 

muda terpelajar yang menjadikan Islam sebagai asas. Oleh karena itu, penelitian 

ini merupakan kajian baru yang berusaha melengkapi kajian sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kajian ini mengulas sejarah perkembangan Jong Islamieten Bond sebagai 

sebuah gerakan sosial yang memperjuangkan nasionalisme di Hindia Belanda, 

khususnya di kalangan para pemuda terpelajar (kaum elite intelektual yang lahir 

dari hasil pendidikan Barat). Pendekatan sosiologis digunakan antara lain untuk 

menggali lebih jauh mengenai tindakan sosial yang ditonjolkan, para tokoh dalam 

gerakan, latar belakang zaman, serta interpretasi terhadap situasi zaman di mana 

sejarah JIB berlangsung (1925-1942 M). Selanjutnya, dengan pendekatan ini akan 

diungkap pula kondisi struktur sosial, pranata kepercayaan sebagai dasar gerakan, 

faktor pendukung, serta aksi dari gerakan sosial yang terjadi untuk menggali 

peranan JIB sebagai gerakan nasionalisme di Indonesia. Oleh karena itu, konsep 

gerakan dan nasionalisme akan menjadi titik fokus dalam kajian ini. 
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Istilah gerakan menurut sejumlah sejarawan memiliki beberapa makna. Jika 

ditilik dari segi bahasa, kata “gerakan” atau “pergerakan” berarti kebangkitan 

(untuk perjuangan atau perbaikan), usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial. 

Sedangkan secara istilah, meminjam penjelasan Soerjono Soekanto, gerakan 

didefinisikan sebagai suatu organisasi yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, yang mana biasanya bertujuan untuk mencapai suatu perubahan. Konsep 

gerakan, dalam konteks masa pergerakan/kebangkitan nasioal (1908-1945) 

dijelaskan C.ST. Kansil dan Julianto sebagai perjuangan untuk mencapai 

kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang teratur.8 Kemudian menurut 

Suhartono, kata pergerakan berarti mencakup semua macam aksi yang dilakukan 

organisasi modern ke arah kemerdekaan, baik aksi politik maupun lainnya, baik 

yang berorientasi kedaerahan maupun nasional.9 Adapun menurut A.K. 

Pringgodigdo, pergerakan meliputi semua macam aksi yang dilakukan dengan 

organisasi secara modern ke arah perbaikan hidup.10  

Konsep “nasionalisme” secara bahasa berasal dari kata “nation” atau dalam 

bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata bangsa. Konsep “bangsa” sendiri 

dapat dibagi menjadi pengertian yang bersifat antropologis-sosiologis, dan yang 

bersifat politis. Dalam pengertian antropologis-sosiologis, bangsa berarti sebuah 

persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing merasa satu ras, 

bahasa, agama, dan adat-istiadat, yang mana ini bisa terbentuk dalam lintas 

 
8 C.S.T. Kansil & Julianto, Sejarah Perjuangan Pererakan Kebangsaan Indonesia (Jakarta: 

ERLANGGA, 1986), hlm.15. 
9 Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-

1945 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 4. 
10 A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, Cet. 

IX, 1980), hlm. viii. 
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negara/nation-state (contoh: Bangsa Melayu). Adapun dalam pengertian politis, 

bangsa berarti masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk dalam suatu 

kekuasaan yang berdaulat (contoh: Bangsa Indonesia).11  

Secara istilah, nasionalisme juga dimaknai secara beragam oleh para ahli. 

Hal ini disebabkan oleh perbedan situasi dan kondisi zaman di mana istilah 

tersebut didefinisikan. Menurut C.S.T. Kansil & Julianto, nasionalisme dipahami 

sebagai kebangunan (kesadaran) bangsa jajahan terhadap sistem kolonial.12 

Sedangkan Anton Timur Djaelani, mengutip pendapat Ernest Renan, mengartikan 

nasionalisme sebagai pemikiran, di mana kesetiaan tertinggi dari individu 

ditujukan kepada bangsa, yakni entitas yang dibentuk oleh keinginan untuk hidup 

bersama.13  

Rupert Emerson mendefinisikan nasionalisme sebagai komunitas orang-

orang yang merasa bahwa mereka bersatu atas dasar elemen-elemen penting yang 

mendalam dari warisan bersama dan bahwa mereka memiliki takdir bersama 

menuju masa depan.14 Adapun menurut Slamet Muljana, nasionalisme dimaknai 

sebagai manifestasi kesadaran atau semangat bernegara.15 Selain itu, salah satu 

pengertian yang juga penting tentang istilah ini adalah rasa cinta tanah air.16  

 
11 Adiyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 1-2. 
12 C.S.T. Kansil & Julianto, Sejarah Perjuangan Pererakan Kebangsaan Indonesia 

(Jakarta: ERLANGGA, 1986), hlm. 17. 
13 Anton Timur Djaelani dalam Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya Pada Nasionalisme 

Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 1. 
14 Adiyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 2. 
15 Slamet Muljana, Kesadaran Nasional; Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan 

(Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 3. 
16 Ibid., hlm. xiii. 
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Terkait faktor yang menyebabkan lahirnya nasionalisme, Adiayksa Dault, 

dalam Islam dan Nasionalisme menjelaskan bahwa fenomena lahirnya 

nasionalisme disebabkan oleh adanya faktor “kesamaan”.17 Maka, di dalam 

konteks masyarakat Hindia Belanda di awal abad ke-20 faktor tersebut dapat 

dilihat dari beberapa kesamaan yang ada. Berbagai kesamaan tersebut antara lain 

berupa kesamaan mengalami penjajahan serta kesamaan tinggal di wilayah yang 

memiliki kesatuan baik dalam hal administrasi, sistem ekonomi, dan politik (di 

bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda).18 Beberapa faktor lain seperti 

kesamaan agama (mayoritas kaum pribumi beragama Islam) dan adanya bahasa 

Melayu sebagai lingua franca (bahasa komunikasi antar kelompok) juga tak dapat 

dipungkiri menjadi pondasi lahirnya nasionalisme.19 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan bermakna 

aksi atau organisasi, yang bergerak secara moderen (memiliki asas, tujuan, serta 

struktur yang jelas), yang memiliki orientasi ke arah perbaikan, atau dalam 

konteks zaman pergerakan nasional ke arah peningkatan derajat rakyat (pribumi). 

Adapun konsep nasionalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kesadaran untuk 

bersatu dalam sebuah identitas/kesatuan bangsa, yang kemudian melahirkan rasa 

kesetiaan dan cinta terhadap identitas tersebut, dan dalam konteks awal abad ke-

20 M nasionalisme berorientasi pada semangat untuk merdeka dari penjajahan. 

Maka, dari sini dapat dipahami bahwa gerakan nasionlisme adalah sebuah gerakan 

tersistematis, yang program-programnya bertujuan untuk mewujudkan 

 
17 Adiyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 5. 
18 Pratikiri T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Kompas, 1995), hlm. 151. 
19 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme & Revolusi Indonesia Terj. Tim Komunitas 

Bambu (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 52. 



13 
 

kemerdekaan, dengan didasari oleh kesadaran untuk bersatu (sebagai sebuah 

bangsa) dan rasa cinta tanah air. 

Munculnya JIB sebagai sebuah gerakan yang berorientasikan pada 

nasionalisme dapat dipahami dari latar belakang zaman tempat di mana organisasi 

ini lahir. Untuk mengungkap hal tersebut penulis menggunakan teori Arnold J. 

Toynbee dalam teori Challenge and respons-nya. Teori ini menjelaskan bahwa 

setiap gerakan sejarah, termasuk dalam hal ini gerakan nasionalisme, timbul 

karena adanya rangsangan (sebagai sebuah tantangan), yang kemudian memicu 

munculnya reaksi (sebagai jawaban) sehingga melahirkan perubahan.20 

Rangsangan tersebut, menurut Arnold cenderung dilakukan oleh segelintir orang 

yang dinamakan sebagai kelompok minoritas dominan atau minoritas yang kreatif 

(creatif minority).21  

Tantangan, dalam konteks ini adalah kolonialisme (penjajahan) yang 

dilakukan bangsa-bangsa Eropa (khususnya Belanda) di wilayah Nusantara sejak 

abad ke-17 M (dilihat dari sejak kedatangannya). Koloialisme ini terjadi dalam 

bentuk penguasaan terhadap bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik 

(dominasi), sosial (pembentukan struktur baru), ekonomi (eksploitasi), 

pendidikan, dan agama (diskriminasi). Kolonialisme Belanda sendiri, terus 

berlangsung hingga tahun 1942 (pertengahan abad ke-20 M), yakni ketika 

penjajahan Jepang masuk. 

 
20 Yuanda Kusuma, “PENDIDIKAN ISLAM DAN TUNTUTAN ZAMAN”, 

TA’LIMUNA. Vol. 3, No. 1, Maret 2014. hlm. 68. Lihat Arnold J. Toynbee, A Study of History, 
(London: Oxford University Press, 1955), hal. 79. 

21 Rustam E. T. Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 65-66. 
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Kolonialisme yang berlangsung selama sekian ratus tahun tersebut, pada 

akhirnya menjadi rangsangan yang mendorong lahirnya respon dari bangsa 

Indonesia melalui gerakan-gerakan yang gencar melakukan perubahan sosial 

(berhadapan dengan pemerintah kolonial) melalui berbagai organisasi moderen. 

Fenomena ini bisa dilihat dari berkembangnya gerakan-gerakan nasionalis di awal 

abad ke-20 M. seperti di antaranya yang menonjol yaitu, Budi Utomo (1908 M), 

Sarekat Islam (1912 M), Indische Partij (1912 M), Muhammadiyah (1912 M), Al-

Irsyad (1914 M), Nahdhatul Ulama’ (1926 M), Partai Nasional Indonesia (1927 

M), dan sebagainya, serta pula sejumlah gerakan-gerakan wanita dan gerakan 

pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatrenan Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, 

dan lainnya.  

Berbagai organisasi tersebut, dapat dibagi ke dalam gerakan-gerakan yang 

berdasarkan kedaerahan (Nasionalisme Etnis), agama (nasinalisme Islam), dan 

kebangsaan/netral agama (nasinalisme sekular). Masing-masing organisasi ini 

umumnya dinisiasi oleh para elit baru (kaum terpelajar) yang merupakan lulusan 

dari sekolah-sekolah modern, (baik milik pemerintah Belanda ataupun swasta) 

sebagai creatif minority yang aktif melakukan berbagai perubahan sosial. Oleh 

karena itu, hal ini menunjukkan adanya fenomena Challage dan Response 

terhadap situasi dan kondisi yang ada.  

Selanjutnya, untuk menganalisis bagaimana JIB sebagai sebuah gerakan 

nasionalisme menyebarkan ide nasionalismenya, digunakan teori yang 

dikemukakan Henry A. Lansberger dan Yu.G. Alexandrov yang mengurai empat 

dimensi penting dari sebuah gerakan, yakni: (1) tingkat adanya kesadaran bersama 
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tentang nasib yang dialami, (2) tingkat aksi yang bersifat kolektif, baik dalam 

lingkup orang yang terlibat maupun tingkat koordinasi dan organisasi aksi, (3) 

tingkat di mana aksi itu bersifat instrumental yang dirancang untuk mencapai 

sasaran di luar aksi itu sendiri, dan (4) tingkat di mana reaksi itu didasarkan secara 

eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi, dan politik.22 Walaupun dalam 

konteks JIB Islam juga mendasari berbagai reaksi tersebut. 

JIB sebagai sebuah gerakan juga memiliki tahap-tahap kesadaran bersama 

dan aksi kolektif yang terwujud dalam proses berdirinya, hingga perkembangan 

berbagai kegiatannya yang terorganisir. Aksi-aksi tersebut kemudian menjadi 

aspek “instrumental” para aktivis JIB dalam menyebarkan ide, sekaligus 

mewujudkan tujuan nasionalismenya di kalangan kaum terpelajar. Instrumen ini 

secara nyata dilakukan dalam bentuk kongres-kongres, kursus-kursus agama 

Islam, publikasi media massa (melalui majalah an-Noer/Het Licht), serta berupa 

pendirian badan-badan organisasinya (underbow) seperti organisasi kepanduan 

(National Indonesisch Panvinderij/NATIPJ), organisasi divisi perempun Jong 

Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), lembaga studi (Kernlinham), dan 

lainnya.  

Semua aspek instrumental di atas dapat menjadi ukuran peranan JIB dalam 

persebaran ide nasionalisme yang mereka perjuangkan. Dalam perkembangannya 

pula, para aktivis JIB juga turut bekerja sama dengan berbagai gerakan 

nasionalisme lainnya, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda II (bersama 

 
22 Ahmadin, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (Makassar: Rayhan Intermedia, 

2017), hlm. 2. 
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organisasi pemuda lainnya), serta berbagai rapat umum atau aksi lainnya yang itu 

diselenggarakan bersama berbagai elemen pergerakan yang ada. Hal itu, 

dipandang sebagai reaksi atas dasar kerendahan status sosial, ekonomi, dan politik 

yang terjadi. 

Untuk mengurai lebih dalam mengenai peranan JIB dalam memperjuangan 

nasionalisme, perlu diulas pula mengenai karakteristik nasionalisme yang 

diperjuangkan JIB. Dalam hal ini, perlu dipahami terlebih dulu bahwa 

nasionalisme sebagai sebuah kesadaran untuk bersatu dalam sebuah 

identitas/kesatuan bangsa dan rasa cinta tanah air, dalam konteks masa pergerakan 

nasional (awal abad ke-20 M) sama-sama dimiliki oleh berbagai pergerakan baik 

yang bersifat kedaerahan, bersifat nasional, maupun bersifat politik. Meski begitu, 

dalam dikotomi yang lebih spesifik, gerakan nasionalisme juga terbagi dalam 

kaitannya dengan kedudukan agama, yaitu sebagaimana meminjam istilah Deliar 

Noer yakni nasionalisme yang berdasar agama dan yang netral agama atau 

sekular.23 

JIB, sebagai sebuah organisasi moderen yang menyusun dasar-dasar 

perjuangan yang jelas di mana di dalamya Islam menjadi asas perjuangan serta 

tujuan dalam berorganisasi. Hal ini setidaknya secara eksplisit terlihat dari nama 

organisasi itu sendiri (Jong Islamieten Bond, yang berarti Persyarikatan Pemuda 

Islam) serta dalam anggaran dasarnya yang bertujuan mempelajari dan 

 
23 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia (1900-1942) (Jakarta: LP3ES, 1996), 

hlm. 338. 
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mengamalkan ajaran Islam.24 Oleh karena itu, ide Nasionalisme yang disebarkan 

oleh JIB merupakan termasuk Nasionalisme yang berdasar agama, atau dapat 

diistilahkan dengan “Nasionalisme Islam”. 

Kata “Nasionalisme Islam”, dengan tambahan kata Islam di belakangnya 

menjadi sebuah konsep yang lebih mendasar dibanding sekedar konsep 

nasionalisme dalam maknanya yang luas sebagaimana yang telah disebutkan 

sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini, mengacu pada teori yang dikemukakan 

Anton Timur Djaelani, dijelaskan bahwa Nasionalisme Islam memiliki ciri berupa 

dijadikannya Islam sebagai simbol yang menginspirasi serta ikatan yang 

menyatukan.25 Artinya, nasionalisme tidak lagi sekedar dimaknai sebagai bentuk 

kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, tetapi sebuah kesadaran yang 

didasarkan atas inspirasi agama (Islam), baik itu di dorong oleh karakteristik 

ajaran Islam itu sendiri maupun karena faktor semangat pembaharuan Islam yang 

telah berkembang di awal abad ke-20 M. Nasionalisme, dalam konteks 

Nasionalisme Islam juga dimaknai sebagai semangat persatuan atau rasa cinta 

tanah air, di mana yang menjadi tujuannya adalah kesetiaan terhadap Tuhan 

(Allah), sehingga menjadi ikatan yang kuat tanpa terbatasi oleh etnisitas yang 

sempit. 

Dalam konteks sejarah JIB, ciri Nasionalisme Islam di atas dapat dilihat 

pada berbagai wacana dan kegiatan para aktivis JIB yang banyak terekam dalam 

catatan pidato-pidato kongres JIB, buah pikir di dalam media Het Licht, serta 
 

24 Abdurrahman, JONG ISLAMIETEN BOND 1925-1942, (Desertasi: Fakultas Pasca 
Sarjana Intitut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 76. 

25 Anton Timur Djaelani dalam Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya Pada Nasionalisme 
Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 28. 
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tercantum secara ekspilisit pada anggrana dasar JIB berikut onderbow-

onderbownya. JIB sebagai gerakan nasionalisme banyak mendasarkan 

kegiatannya pada ajaran Islam, baik dari nilai-nilai ajaran Islam yang mendasar 

mapun dari pengaruh pergaulan mereka dengan apara tokoh pembaharu Islam 

(umumnya dari kalangan SI, Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persis). JIB juga 

mewujudkan secara real ide Islam sebagai ikatan pemersatu dalam 

pergerakannya, dengan keanggotaannya yang berasal dari lintas etnis di Hindia 

Belanda (Indonesia). 

Adapun untuk menganalisis perkembangan gerakan dan ideologi 

nasionalisme JIB digunakan pula pendekatan budaya, dengan berpijak pada teori 

evolusi kebudayaan. Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa masyarakat dan 

kebudayaan selalu mengalami perkembangan sebagaimana halnya organisme. 

Dalam kajian ini, jenis yang digunakan adalah teori evolusi multi-linier yang 

dikembangkan Julian Steward.26 Teori ini menjelaskan bahwa perubahan (dalam 

hal ini gerakan nasionalisme) terjadi melalui unsur-unsur/faktor budaya yang 

berlainan, yang itu mendorong adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi. 

Argumentasinya adalah karena fenomena kebudayaan itu selalu terkait dengan 

adanya proses adapsi dan interaksi (kontak) dengan lingkungan sekitar atau dunia 

eksternalnya.27 

 
26 Teori evolusi kebudayaan sendiri terdari empat jenis, yakni teori evolusi linier, teori 

evolusi multi-linier, teori evolusi universal, dan teori evolusi diferensial. Koentjaraningrat, Sejarah 
Teori Antropologi I (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 31-36. 

27 Abdur Rahman Assegaf, dkk., Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Suka Press, 
2007), hlm. 79. 
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Dalam sejarahnya, berbagai faktor baik internal maupun eksternal memiliki 

peranan yang penting dalam munculnya gerakan nasionalisme JIB. Faktor internal 

yang paling utama dalam hal ini adalah karakteristik agama Islam yang telah 

menjadi identitas umum bagi masyarakat Indonesia (Hindia Belanda). Karakter 

ajaran Islam yang menyeluruh (mencakup seluruh aspek bidang kehidupan), 

termasuk dalam menyikapi berbagai situasi di zaman penjajahan, serta keyakinan 

bahwa sumber segala kekuatan berasal dari Tuhan (Allah) menjadi modal penting 

bagi lahirnya gerakan nasionalisme JIB. Hal ini sebagaimana tercermin dalam 

berbagai perlawanan sebelum zaman kebangkitan nasional, di mana perlawanan 

lebih terfokus pada perjuangan bersenjata dan bersifat kedaerahan. 

Karakter ajaran Islam yang sudah terintenalisasi dalam kehidupan 

masyarakat tersebut kemudian bersinggungan dengan aktivitas kolonialisme, yang 

dalam konteks awal abad ke-20 M, merupakan momentum diberlakukannya 

Politik Etis dan Politik Asosiasi. Politik Etis (program edukasi) membuka pintu 

lahirnya golongan para pelajar/intelektual baru yang banyak mengenal ide-ide 

Barat -termasuk Nasionalisme- serta kepekaan sosial terhadap berbagai 

perkembangan situasi di dalam dan luar negri. Sedangkan Politik Asosiasi, 

melahirkan kesenjangan antara kaum terpelajar/intelek dengan kaum pribumi 

secara umum serta perpecahan di antara mereka. Pada saat yang sama, turut 

berpengaruh pula gerakan pembaharuan Islam yang dibawa oleh para pelajar yang 

pulang dari Timur Tengah (khususnya Makkah dan Mesir), dengan semangat 

modernisme dan reformisme Islamnya. Ketiga hal tersebut (Politik Etis, Politik 
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Asosiasi, dan Gerakan Pembaharuan Islam), menjadi faktor eksternal yang 

mempengaruhi proses perkembangan gerakan nasionalisme JIB.  

Interaksi atau kontak antara berbagai faktor internal dan eksternal di atas 

itulah yang menyebabkan adanya adapsi, sehingga mendorong perkembangan 

baru bagi gerakan nasionalisme di Hindia Belanda (Indonesia) pada awal abad ke-

20, yang terwujud dalam kelahiran JIB. JIB lahir sebagai organisasi pergerakan 

yang bergerak secara moderen di satu sisi, dan menjadi wadah bagi para pemuda 

Islam (sehingga tidak tersekat oleh etnisitas) di sisi lain, untuk mewujudkan cita 

nasionalismenya. Perkembangan gerakan nasionalisme JIB juga dapat dilihat pada 

perkembangan ideologi Nasionalisme Islamnya. Sifat ajaran Islam yang terbuka 

pada konsep cinta tanah air, menjadi jalan bagi terbangunnya konsep nasionalisme 

yang berpijak kesadaran atas dijadikannya Islam sebagai simbol yang 

menginspirasi serta ikatan pemersatu bangsa. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode sejarah. Metode ini merupakan cara atau langkah yang 

dilakukan peneliti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sejarah.28 

Selain itu, metode sejarah juga dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk 

menguji dan merekonstruksi peristiwa-pristiwa sejarah berdasarkan data-data 

 
28 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995), hlm. 91-92.  
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yang telah diperoleh.29 Metode ini terdiri atas empat langkah, yakni heuristik, 

verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berikut penjelasannya: 

1. Heuristik (Pengumpulan data) 

Heuristik adalah tahap pertama dalam metode penelitian sejarah. 

Menurut Kuntowijoyo, heuristik adalah suatu tahap pengumpulan sumber, 

baik tertulis maupun lisan yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. 

Dalam proses pengumpulan sumber sejarah peneliti menggunakan metode 

kajian pustaka, sehingga yang menjadi sumber utama dalam penelitan ini 

adalah sumber tertulis, baik yang bersifat skunder maupun primer. 

Sumber skunder yang peneliti temukan antara lain berupa buku, jurnal, 

skripsi, tesis, dan Disertasi. Sumber skunder peneliti dapatkan baik dari 

koleksi pribadi, internet, maupun Perpustakaan Pusat UIN Sunan 

Kalijaga, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.  

Terkait sumber primer, peneliti terutama melakukan pencarian 

media massa yang pernah diterbitkan oleh JIB, yakni majalah An-

Noer/Het Licht. Media ini peneliti jadikan sebagai sumber primer karena 

sifat media massa yang memuat ide-ide serta aktivitas dari pembuat 

media, yakni para aktivis JIB sendiri. Ini bersesuaian dengan fokus kajian 

yang ingin menggali ide nasionalisme yang diperjuangkan JIB dalam 

sejarahnya. Sumber ini digunakan untuk menggali data sejarah bagi 

ketiga rumusan masalah di atas. Sebagai tambahan, peneliti juga 

menggunakan laporan lembaga Adviseur voor Inlandsche Zaken (pejabat 

 
29 Louis Gootchalk, Mengerti Sejarah, Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 

1980), hlm. 32.   
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penasehat urusan pribumi). Beberapa sumber primer ini penulis peroleh 

dari seorang kolektor buku dan majalah lawas, Perpustakaan Nasional 

Pusat, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

2. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Tahap kedua dari metode penelitian sejarah adalah verifikasi atau 

kritik sumber. Dalam hal ini, setelah peneliti mendapatkan sumber, 

peneliti menguji sumber terkait dengan organisasi JIB. Verifikasi dalam 

tahap ini diperlukan untuk memperoleh keabsahan sumber yang 

didapatkan. Peneliti melakukan verifikasi melalui dua cara, yakni kritik 

eksternal dan kritik internl. Kritik eksternal bermanfaat untuk menguji 

keaslian sumber (otentitas), sedangkan kritik internal berguna bagi 

peneliti untuk menguji keabsahan sumber (kredibilitas).30 Pada tahap ini, 

peneliti melakukan verifikasi terhadap sumber yang didapatkan, baik itu 

dari buku, jurnal, skripsi dan tesis. 

3. Interpretasi (Penafsiran Sejarah) 

Tahap ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi. Interpretasi 

adalah penafsiran sejarah yang sering disebut dengan analisis sejarah.31 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan sintesis atau penyatuan atas 

sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah tentang JIB. 

Bersama dengan teori-teori disusun fakta ke dalam suatu interpretasi yang 

menyeluruh. Pada tahapan ini, peneliti berusaha menafsirkan fakta-fakta 

 
30 Sutrisni Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi 

UGM, 1978), hlm. 193.  
31 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 

2011), hlm. 11.  
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yang telah didapatkan terkait penelitian yang telah dilakukan, seperti 

interpretasi atas wacana-wacana yang disebarkan para aktivis JIB, baik 

dalam kongres-kongresnya, media massanya (Het Licht/An-Noer), serta 

tindakan-tindakan dalam aktivitasnya secara umum maupun organisasi-

organisasi onderbouw-nya (JIBDA, Natipij, Kerclichaam, dan lainnya). 

4. Historiografi (Penulisan Sejarah) 

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah ini adalah historiografi 

atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan pemaparan atau laporan 

hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan berdasarkan sistematika 

yang sudah disajikan secara deskriptif-analitis dan sesuai dengan 

kronologi suatu peristiwa. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan ini mudah dipahami, penyajian hasil penelitian ini 

disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab. Bab satu dengan bab lainnya 

memiliki keterkaitan. Untuk lebih rincinya, kelima bab tersebut dibagi sebagai 

berikut:  

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab pertama ini berisi tentang gambaran 

umum penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang 

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Selain 

itu, bab ini juga berisi alasan pemilihan topik penelitian dilengkapi dengan 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian. Bab ini juga menjadi 
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dasar pijakan untuk pembahasan selanjutnya. Pertama tentang bagaimana 

perkembangan gerakan nasionalisme di Hindia Belanda pada awal Abad ke-20. 

Kedua bagaimana peran JIB dalam membangun gerakan nasionalisme di kalangan 

kaum terpelajar. Ketiga bagaimana akar ideologi nasionalisme yang disebarkan 

oleh JIB. 

Bab II menguraikan tentang kolonialisme Belanda dan perkembangan 

gerakan nasionalisme di Hindia Belanda pada awal Abad ke-20 M. Pembahasan 

dalam bab ini akan dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas konilisme Belanda dan 

awal kemunculan nasionalisme di Indonesia, dan kedua penjelasan mengenai 

organisasi-organisasi nasioalis yang berdiri di awal abad ke-20. sebagai gambaran 

umum dari perkembangan ide nasionalisme pada masa lahirnya JIB. 

Bab III menguraikan tentang perkembangan JIB sebagai gerakan 

nasionalisme di kalangan kaum pemuda terpelajar. Pembahasan dalam bab ini 

bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk gerakan nasionalisme dari JIB, khususnya 

di kalangan kaum pelajar, baik dari tingkat kesadaran, tingkat aksi kolektif, 

hingga tingkat aksi yang bersifat instrumental, seperti: kongres-kongres kursus 

keislaman publikasi media massa (Het Licht/An-Noer), Jong Islamieten Bond 

Dames Afdeeling (JIBDA), Nastional Indonesische Padvinderij (Natipij). Bab ini 

ditutup dengan uraian tentang beberapa aktivitas lainnya tingkat reaksi atas 

kerendahan status sosial, ekonomi, dan politik. 

Bab IV mengulas tentang perkembangan ideologi gerakan Nasionalisme 

Islam yang diperjuangkan oleh JIB. Di dalamnya dijelaskan bagaimana Islam 

menjadi sebuah simbol yang menginspirasi lahirnya semangat nasinalisme di 
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kalangan para aktivis JIB, baik karena faktor karakteristik ajaran Islam sendiri, 

maupun karena faktor pembaharuan Islam. Kemudian diulas pula menganai 

bagaimana Islam bisa menjadi ikatan pemersatu bagi berbagai bangsa yang ada di 

Indonesia. Terakhir, pembahasan pada bab ini akan ditutup dengan pengaruh dari 

perkembangan ideologi nasionalisme Islam JIB bagi gerakan nasionalisme di 

Indonesia, khususnya di kalangan pemuda-pelajar.  

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dibuat untuk menjawab rumusan masalah dan saran untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perkembangan ide nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20 M. 

dapat dikatakan merupakan perwujudan dari adanya response (tanggapan) bangsa 

Indonesia atas challenge (tantangan) berupa kolonialisme atau penjajahan yang 

dilakukan bangsa-bangsa Barat. Berbagai pergerakan nasionalis yang bersifat 

moderen muncul sebagai sekelompok kecil reatif (creatif minority) yang sama-

sama berusaha memberikan solusi atas kondisi pada masa tersebut. Munculnya 

gerakan ini tak terlepas dari dampak perkembangan pendidikan Barat (sebagai 

bagaian dari program politik etis) serta gerakan pembaharuan Islam (bersama 

pulangnya para jamaah haji dan pelajar-pelajar Islam setelah menimba ilmu di 

Timur Tengah), seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, 

Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdhatul Ulama’, Partai Nasional Indonesia, dan 

sebagainya, serta pula sejumlah gerakan-gerakan wanita dan gerakan pemuda, 

seperti Jong Java, Jong Sumatrenan Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, dan 

lainnya. Berbagai organisasi tersebut, dapat dibagi ke dalam gerakan-gerakan 

yang berdasarkan kedaerahan (Nasionalisme Etnis), agama (nasinalisme Islam), 

dan kebangsaan/netral agama (nasinalisme sekular). 

JIB merupakan salah satu gerakan nasionalisme yang berasaskan Islam. 

Peranan JIB sebagai gerakan nasionalis terwujud dalam berbagai aksi yang dapat 

dipandang sebagai instrumen gerakannya, seperti kongres-kongres tahunan dan 

publikasi media massa (melalui majalah an-Noer/Het Licht), serta badan-badan 

organisasi otonomnya (underbow) seperti organisasi kepanduan (National 
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Indonesisch Panvinderij/NATIPJ) dan Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling 

(JIBDA). Peranan para aktivis JIB juga dapat dilihat dari turut sertanya mereka 

dalam berbagai gerakan yang diadakan bersama dengan berbagai organisasi 

pergerakan lainnya, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda II, kongres wanita, 

pembentukan Pesaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI), dan lainnya, yang 

mana itu dapat dipandang sebagai reaksi atas dasar kerendahan status sosial, 

ekonomi, dan politik yang terjadi. 

Hadirnya gerakan nasionalisme JIB di awal abad ke-20 merupakan buah 

dari pertemuan antara karakteristik ideologi ajaran Islam (sebagai nilai yang 

dianut mayoritas kaum pribumi), dengan situasi zaman kolonial Belanda yang 

menghadirkan tantangan berupa dampak politik etis dan politik asosiasi di satu 

sisi, dan gerakan pembaharuan Islam di sisi lain. Kondisi ini kemudian menjadi 

jalan bagi para pemuda Islam yang masih memiliki ghirah (sensitifiitas) untuk 

menemukan Islam sebagai solusi (Nasionalisme Islam), melalui gerakan JIB yang 

bersifat moderen. Melalui gerakan yang bersifat moderen tersebut, para tokoh 

“jebolan” JIB mampu menyebarkan ide nasionalismenya yang memposisikan 

Islam menjadi inspirasi perjuangan, serta sebagai ikatan pemersatu. Oleh karena 

itu, gerakan ini pun mampu secara nyata berkontribusi bagi perkembangan 

gerakan nasionalisme di Indonesia, melalui corak nasionalisme Islam yang 

diperjuangkannya. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian tesis ini selanjutnya terdapat beberapa 

saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pentingnya penelitian lanjutan mengenai organisasi sejarah Jong Islemieten 

Bond, baik sebagai organisasi pemuda Islam pertama maupun oranisasi 

pemuda secara umum sebagai upaya menggali ibrah dari sejarah zaman 

pergerakan nasional. 

2. Pentingnya penelitian lanjutan mengenai gerakan Nasionalis Islam di 

Indonesia agar masyarakat lebih memahami kontribusi para tokoh-tokoh 

Islam dalam proses pendirian bangsa Indonesia. 

3. Pentingnya penelitian lanjutan mengenai sejarah perkembangan konsep 

Nasionalisme Islam agar pengertian aan konsep nasionalisme, khususnya di 

Indonesia, lebih matang sehingga dapat berkontribusi bagi pemahaman yang 

baik serta menjauhkan masyarakat dari perpecahan. 
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