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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan K.H.Abdul Halim 

dalam Perkembngan Lembaga Pendidikan Islam Madrasah di Kecamatan 

Majalengka melalui Organisasi Masyarakat Islam (Persjarikatan Oelama) Tahun 

1916-1932. Jenis Penelitian ini adalah  penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yang menggunakan metode Historis yaitu sebuah metode proses 

mengkaji, menjelaskan dan menganalisis secara kritis terhadap sumber-sumber 

sejarah peninggalan masa lampau, dengan tahapan heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi.  

K.H.Abdul Halim adalah tokoh pejuang Nasional baik dibidang politik, 

sosial, ekonomi, dakwah dan pendidikan. K.H.Abdul Halim adalah salah satu 

tokoh pendiri PUI yang dimana adalah hasil fusi dari dua organisasi masa Islam. 

Salah satu organisasi tersebut bernama POI yang di didirikan K.H.Abdul Halim. 

Dalam skripsi ini penulis menggali peranan K.H.Abdul Halim dalam bidang 

pendidikan yang berupa perkembangan lembaga pendidikan Islam Madrasah yang 

dilakukan K.H.Abdul Halim di Majalengka. 

Peranan K.H.Abdul Halim mendorong perubahan gaya lembaga 

pendidikan Islam di Kecamatan Majalengka baik tenaga pendidik, alat, metode, 

kurikulum dan lembaga pendidikan yang menggabungkan basis pesantren dan 

sekolah yang mejadi hal baru pada zamannya di Majalengka pada saat itu dan  

menjadikan pendidikan agama Islam ke arah pendidikan formal. Gerakan 

K.H.Abdul Hailm tersebut mendapat banyak tentangan baik dari kalangan ulama 

tradisi yang menganggapnya mendirikan sekolah kafir dan kolonial Belanda yang 

selalu mengawasi dan membatasi gerakan K.H.Abdul Halim. Dalam menghadapi 

hal tersebut K.H.Abdul Halim sebaliknya malah semakin giat dalam 

perjuangannya dengan mengebangkan Madrasah pertama di Majalengka, 

mendirikan organisasi Persjarikatan Oelama sebagai payung pergerakannya dan 

mendirikan Kweekschool (sekolah guru). 

Perjuangan K.H.Abdul Halim dalam bidang pendidikan cukup luar biasa, 

yang menurut penulis K.H.Abdul Halim seorang yang memenuhi kriteria untuk 

menjadi “Tokoh Pendidikan Nasional” Ia berhasil mengembangkan sekolah yang 

di padukan dengan pola pendidikan pesantren, yang tidak kalah penting dengan 

R.A. Kartini yang telah mengembangkan “sekolah keputrian” K.H. Hajar 

Dewantara dengan mendirikan “Taman Siswa”, dan K.H.Hasyim Asy’ari dengan 

“madrasah salafiah”.  
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