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PANDUAN PENULISAN SEJARAH MUHAMMADIYAH


Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya...
Merekalah yang menoreh cerita hitam putihnya bangsa ini....

Muhammadiyah memang identik dengan KHA Sahlan, namun bukan hanya beliau yang memiliki peran dalam pengembangan Muhammadiyah. Ada banyak tokoh nasional dan lebih banyak lagi tokoh lokal yang turut andil dalam membesarkan Muhammadiyah. Mereka itu harus diwartakan agar dunia tahu begitu banyak tokoh Muhammadiyah yang berjasa di negara ini.


PENGANTAR

Di usianya yang sudah memasuki abad kedua, sudah saatnya Muhammadiyah beserta semua organisasi sayapnya memikirkan tentang rekam jejaknya di bumi pertiwi ini. Puzzle-puzzle sejarah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh penjuru tanah air apabila berhasil dikumpulkan, dipadukan, dan dikolaborasikan pastinya akan menjadi sebuah mahakarya penulisan sejarah di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan 33 wilayah yang semuanya ada pimpinannya (termasuk ortomnya), amal usaha yang tersebar di kota dan desa, anggota yang sudah merambah pegunungan dan perkampungan, sampai dengan aktivitasnya yang sangat banyak, maka sejarah perkembangan Muhammadiyah di Indonesia akan menjadi sejarah organisasi yang sangat spectakuler. Namun upaya untuk menulis bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan jika dilakukan oleh seorang profesor atau sejarawan handal. Hal ini tidak lepas dari banyaknya sumber yang harus digali sebagai bahan penulisan.

Bagi Muhammadiyah, segala sesuatu yang bersifat sejarah masih belumlah mendapat perhatian serius. Namun bukan berarti harus diabaikan karena bisa jadi 2 atau 3 generasi yang akan datang sudah tidak tahu siapa KH Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Pak AR, Sulistyowati Djaldan, Baroroh Baried dalam konteksnya sebagai orang Muhammadiyah. Inilah yang harus mulai diperhatikan oleh siapa saja yang kemudian berkecimpung di persyarikatan, khususnya yang mendapat tugas untuk memelihara catatan-catatan penting dalam perjalanan Muhammadiyah. Sebenarnya pada tahun 1950-an tradisi menuliskan sejarah organisasi dan riwayat hidup tokoh telah dilakukan oleh beberapa cabang dan wilayah, namun hal ini sempat terhenti beberapa saat ketika kemudian perhatian Muhammadiyah lebih pada gerakan-gerakan sosial.

Guna menghidupkan kembali tradisi menulis khususnya di Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang masing-masing diwakili oleh Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah serta Lembaga Kebudayaan PP ‘Aisyiyah akan menerbitkan sebuah buku yang berisi tentang cara-cara mudah dalam menulis sejarah baik organisasi maupun tokohnya yang bisa dilakukan oleh setiap tingkatan persyarikatan. Buku ini akan dibagikan kepada PWM/PWA, PDM/PDA sebagai panduan penulisan sejarah di wilayahnya. Kelak buku-buku ini akan menjadi salah satu koleksi Museum Muhammadiyah atau Pusat Informasi ‘Aisyiyah dan menjadi rujukan metode gerakan persyarikatan di tingkat bawah. Dengan mengusung semangat Muhammadiyah Mewarnai Indonesia, maka Gerakan Nasional Menulis Kembali Sejarah dan Tokoh Muhammadiyah/‘Aisyiyah Di Tingkat Lokal akan menjadi salah satu karya monumental Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua. 

KENAPA SEJARAH MUHAMMADIYAH HARUS MULAI DITULIS ?

	Memasuki abad kedua ini kebesaran dan peran muhammadiyah harus terberitakan dan bukan hanya terdongengkan. Selama ini orang kenal dengan tokoh Muhammadiyah serta proses berdirinya Muhammadiyah hanya dalam cerita-cerita singkat yang jauh dari prinsip-prinsip ilmiah. Padahal semakin banyak ilmuwan menjadikan Muhammadiyah referensi baik dalam model gerakan maupun pemikirannya.
	Kita berpacu dengan waktu karena semakin banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah meninggal sebelum terdokumentasikan peran dan pemikirannya. Sangat banyak tokoh-tokoh terutama yang ada di wilayah yang dapat menceritakan sesuatu yang akhirnya dapat menjadi rangkaian puzle-puzle sejarah Muhammadiyah. Inilah yang harus segera kita dokumentasikan meskipun dengan cara yang amat sederhana.
	Aset Muhammadiyah sangat luar biasa dan akan menjadi monument peran Muhammadiyah pada bangsa ini. Aset yang berupa bangunan ini menjadi penanda peran nyata Muhammadiyah yang harus mulai kita dokumentasikan sehingga tidak akan terkubur oleh jamannya. Aset yang luar biasa ini bukan hanya terdapat di kota namun juga ada di pelosok dan banyak daerah pedalaman yang hanya tersentuh oleh Muhammadiyah.
	Muhammadiyah belum memiliki kebiasaan menulis sejarahnya. 


FAKTA TENTANG MUHAMMADIYAH

	Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan terbesar di dunia 
	Muhammadiyah memiliki ribuan amal usaha yang memiliki peran vital di negeri ini
	Muhammadiyah juga memiliki ribuan usaha amal yang memberdayakan mesyarakat tanpa pandang bulu apakah mereka anggota Muhammadiyah atau bulan
	Muhammadiyah memiliki jutaan anggota
	Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakat yang memiliki ribuan aset yang mungkin tidak kalah dengan apa yang dimiliki negara


PENGERTIAN TENTANG SEJARAH

	Suatu peristiwa, suatu kejadian, sesuatu yang telah berlalu
	Riwayat dari peristiwa / kejadian yang telah berlalu
	Semua pengetahuan tentang masa lalu (khususnya tentang kelompok masyarakat tertentu) 
	Ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan






JENIS TULISAN SEJARAH

Penulisan sejarah selama ini telah mengalami perkembangan sesuai dengan tema-temanya. Beberapa  jenis penulisan sejarah yang saat ini banyak dikembangkan adalah :
Sejarah Lisan
Merupakan upaya mengetahui kejadian masa lalu yang dilakukan dengan teknik wawancara pada tokoh atau pelaku sejarah yang berkaitan dengan kejadian atau tema tertentu. Sejarah lisan dengan demikian memiliki dua fungsi, pertama ia sebagai metode (cara penulisan sejarah) dan kedua sebagai sumber sejarah.
Sejarah Sosial
Merupakan penulisan sejarah yang berkaitan dengan tema-tema sosial seperti kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas, pelacuran, perlawanan terhadap kolonial, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi dan sebagainya.
Sejarah Kota
Sebagaimana sejarah sosial, permasalahan yang menjadi bidang kajian sejarah kota juga sangat luas. Diantara bidang kajian yang termasuk dalam sejarah kota antara lain, perkembangan ekologi (lingkungan) kota; transformasi atau perubahan sosial ekonomi masyarakat kota (termasuk di dalamnya adalah industrialisasi dan urbanisasi); sistem sosial dalam masyarakat kota; problem-problem sosial seperti masalah kepadatan dan heterogenitas; dan mobilitas sosial masyarakat perkotaan. Sejarawan banyak yang memasukkan sejarah kota juga dalam sejarah sosial atau sejarah lokal.
Sejarah Pedesaan
Sejarah pedesaan adalah sejarah yang secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi petanian.
Sejarah Ekonomi
Sejarah ekonomi merupakan salah satu unit penulisan sejarah yang mempelajari berbagai faktor yang menentukan jalannya perkembangan perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi) suatu masyarakat.
Sejarah Kebudayaan
Merupakan kajian historis yang membahas tentang pola-pola kehidupan (morfologi budaya) dan kesenian.
Sejarah Lokal
Beberapa tema yang merupakan objek penulisan sejarah lokal adalah dinamika masyarakat pedesaan, interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk, revolusi nasional di tingkat lokal, dan biografi tokoh-tokoh lokal.
Sejarah Wanita
Bidang kajian dari sejarah wanita ini antara lain meliputi: tentang peranan wanita dalam berbagai sektor sosial-ekonomi, biografi tokoh wanita, gerakan-gerakan wanita, sejarah keluarga dimana peran wanita disini sangat dominan, tentang budaya wanita, dan tema tentang kelompok-kelompok wanita. Sebagai spesialisasi dalam kajian sejarah, sejarah wanita dapat dimasukkan dalam sejarah sosial.
Sejarah Agama
Kajian dalam sejarah agama antara lain meliputi sejarah awal lahirnya agama-agama dunia, aliran-aliran keagamaan pada agama-agama tertentu, gerakan-gerakan keagamaan, pemberontakan ulama dan lain sebagainya.
Sejarah Politik
Sejarah politik merupakan sejarah yang mengkaji tentang masalah-masalah pemerintahan, kenegaraan (termasuk partai-partai politik) dan power (kekuasaan).
Sejarah Pemikiran
Sejarah pemikiran dapat didefinisikan sebagai study of the role of ideas in historical events and process. Secara lebih konkrit sejarah pemikiran mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar, yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, serta pengaruh pemikiran tersebut pada masyarakat bawah.
Sejarah Kuantitatif
Sejarah Kuantitatif adalah penggunaan metode kuantitatif (teknik matematika) dalam penulisan sejarah. Perbedaannya dengan penulisan sejarah lain (sejarah kualitatif) dengan demikian terletak pada penggunaan data sejarah. Kalau sejarah kualitatif datanya berupa deskripsi (berita), peninggalan (bangunan, foto), pikiran, perbuatan, dan perkataan (sejarah lisan), maka sejarah kuantitatif datanya berupa angka-angka (misalnya : angka kejahatan, jumlah murid), statistik (misalnya : harga sembako, perpajakan) dan sensus (misalnya : penduduk, ternak).
Sejarah Mentalitas
Tema-tema yang menjadi objek studi sejarah mentalitas antara lain meliputi mentalitas revolusioner, kontrarevolusioner, orang-orang militan, kaum anarkis, perbanditan, pelacuran, petualangan, pembunuhan, kriminalitas, konflik desa-kota, fenomena bunuh diri, ketidakwarasan (gila), budaya populer (budaya pop), penindasan perempuan, pertenungan, aborsi, homoseksualitas, dan kematian.
Biografi
Merupakan sejarah tentang perjalanan hidup seseorang. Misalnya biografi Ki Hajar Dewantoro, Soeharto dan lain sebagainya.

Dalam penulisan yang akan dilakukan saat ini, jenis sejarah yang akan ditulis adalah :
	Sejarah Lokal

Dalam penulisan sejarah lokal ini maka focus penulisan adalah perkembangan organisasi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di daerah tersebut, mulai dari berdirinya, perkembangannya, amal usaha yang dimiliki, maupun aktivitas unggulannya.
	Biografi

Dalam penulisan biografi ini akan mengungkapkan secara deteil peran tokoh-tokoh persyarikatan baik yang duduk di struktur kepengurusan maupun yang memiliki peranan kultural di masyarakatnya.

APA YANG BISA DITULIS DALAM SEJARAH MUHAMMADIYAH

Guna memudahkan proses penulisan sejarah di wilayah, maka penulisannya akan dibagi dalam 2 (dua) hal pokok yaitu :

Sejarah Perkembangan Organisasi

Sejarah perkembangan organisasi Muhammadiyah termasuk ortom-ortomnya di wilayah merupakan satu hal yang perlu ditulis dan didokumentasikan. Tentunya proses masuknya Muhammadiyah di suatu daerah berbeda satu dengan lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi keterbukaan daerah tersebut dalam menerima pengaruh dari luar. Sejarah masuk dan perkembangnya Muhammadiyah di suatu daerah  apabila berhasil ditulis akan memberi warna pada sejarah umum daerah tersebut. Setidaknya inilah yang banyak terjadi di beberapa daerah. Warna inilah yang harus kita jaga dan sampaikan sehingga peranan Muhammadiyah di suatu daerah akan tetap tercatat. Generasi muda kita berhak tahu tentang awal mula keberadaan Muhammadiyah didaerahnya sampai kemudian bisa berkembang. Warna Muhammadiyah ini nantinya akan dijumpai bukan hanya di perkotaan namun juga di pedesaan dan pedalaman, Sejarah mencatat banyak daerah yang hanya Muhammadiyah saja yang mau menggarapnya sementara orang lain termasuk pemerintah enggan untuk memasukinya dengan alasan aksesbilitas. Ketangguhan inilah yang diharapkan dapat menjadi pemacu semangat pimpinan dan kader Muhammadiyah tentang perjuangan para pendahulunya menanamkan nilai-nilai yang diyakininya di suatu daerah. Dalam penulisan sejarah perkembangan organisasi ini dimungkinkan untuk menuliskan sejarah secara khusus yang berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah seperti PTM, Rumah Sakit, Sekolah, Panti Asuhan, dan lainnya.

Biografi Tokoh

Selama ini tokoh-tokoh Muhammadiyah yang banyak terekspose adalah tokoh-tokoh yang memiliki skala peran nasional. Masih sangat sedikit Muhammadiyah mengangkat peran tokoh-tokoh yang ada di daerah. Padahal merekalah yang sebenranya memiliki peran sangat besar dalam mengembangkan Muhammadiyah di suatu daerah. Hal ini juga merupakan pengaruh dari prinsip Muhammadiyah yang menjauhkan dari sifat pengkultusan pribadi. Padahal gerak dan pemikiran para tokoh-tokoh itu sebenarnya dapat dipakai sebagai acuan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sudah saatnya kita merubah paradigma pengkultusan ini dengan paradigma bahwa penulisan pemikiran dan peranan seorang tokoh adalah dalam upaya untuk informasi dan transformasi nilai-nilai ketokohannya. Semangat, kegigihan, istiqomah, dan keikhlasan yang dimiliki bisa menjadi inspirasi bagi kita karena pada dasarnya nilai-nilai tersebut tidak akan lekang oleh waktu. Nilai-nilai itu akan selalu berkembang menyesuaikan dengan jamannya. Penulisan biografi tokoh ini disamping dalam menjadi sebuah dokumentasi peran juga merupakan dokumentasi pemikiran yang tentunya suatu saat akan menginspirasi kita dalam ber-Muhammadiyah.

BAGAIMANA CARA MUDAH UNTUK MEMULAI MENULIS SEJARAH MUHAMMADIYAH ?

	Memilih topik penulisan yang tepat / sesuai. Pemilihan topik ini diusahakan menyesuaikan dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Contoh pemilihan topik adalah :

	Sejarah Masuk dan Berkembangnya Muhammadiyah di Kabupaten Solok Sumatera Barat

Sejarah Berdirinya Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kyai Haji Umar Abdullah dan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung
	Mencari dan memilih bukti-bukti sejarah yang sesuai dengan topik. Pencarian dan pemilihan bukti-bukti sejarah ini bisa dilakukan dengan memakai beberapa sumber yang dimungkinkan seperti :

	Sumber tertulis yang berasal dari perpustakaan, media, atau bukti tertulis yang dimiliki organisasi seperti surat keputusan, dan lainnya.

Sumber material yang bisa berwujud benda, gambar, foto, dan lainnya.
Sumber lisan yang berasal dari wawancara tokoh yang dianggap mengetahui atau memiliki peranan dalam sejarah yang ditulis.
	Membuat berbagai catatan penting (teknik membuat catatan). Pembuatan catatan dalam rangka penulisan sejarah ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk cek dan ricek maupun memori yang suatu saat dapat dipergunakan untuk melengkapi tulisan yang sudah dibuat.
	Kritik sumber : mengevaluasi secara kritis semua bukti yang ada. Kritik sumber ini sangat diperlukan untuk mengetahui validitas sumber yang kita pakai. Biasanya kritik sumber akan muncul dalam seminar atau diskusi yang dilakukan ketika tulisan sejarah ini selesai dan dimintakan pendapat dari publik.

Menyusun hasil-hasil penelitian dalam suatu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini merupakan proses akhir dari penulisan sejarah yang dilakukan sebelum akhirnya disunting menjadi sebuah buku yang bersifat populer. Tulisan dalam format ilmiah tetap akan menjadi raw material buku yang nantinya akan diterbitkan.
Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan kepada para pembaca. Bentuk akhir dari penulisan ini adalah buku yang bersifat populer.

PENUTUP

Selamat menulis sejarah Muhammadiyah di wilayah anda..
Sedikit yang anda lakukan hari ini akan menjadi memorabilia yang sangat berharga di masa datang
Kita sebarkan jejak-jejak langkah Muhammadiyah kepada anak cucu kita, kepada bangsa, dan kepada dunia...


