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ABSTRAK
Skripsi ini yang berjudul “Peran KH. Abdul Fatah dalam perkembangan
Muhammadiyah Lamongan 1990-2000”. Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi
ini adalah (1) Siapakah KH. Abdul Fatah (2) Bagaimana Masa kepemimpinan
Muhamadiyah Lamongan hingga KH. Abdul Fatah (3) Apa hasil yang dicapai oleh
KH. Abdul Fatah selama kepemimpinannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui
bagaimana perkembangan Muhammadiyah Lamongan pada tahun 1990-2000 pada
saat masa kepemimpinan KH. Abdul Fatah.
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Biografis dan
pendekatan Historis. Pendekatan biografis yaitu pendekatan dengan rujukan eksplisit
terhadap kehidupan, kepribadian dan pendapat seseorang. Kemudian Pendekatan
historis bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan asal-usul perkembangan
serta petumbuhan agama. Untuk mengetahui sejarah perkembangan lembaga-lembaga
dengan mendasarkan pada sumber teks. Sedangkan metode yang digunakan adalah
metode seperti yang ditulis oleh Dudung Abdurrahman yaitu Heuristik, Kritik
sumber, Interpretasi dan Historiografi.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan KH. Abdul Fatah adalah Ketua PDM
Lamongan yang terkenal dengan kesederhanaanya dalam memimpin Muhammadiyah
pada periode tahun 1990-2000. sosok KH. Abdul Fatah memiliki keunggulan yang
berbeda dengan tokoh sebelumnya dalam memperjuangkan Muhammadiyah dan
membawanya menjadi sebuah persyarikatan atau organisasi keagamaan yang lebih
maju di Lamongan. Banyak perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah baik dalam
bidang keagamaan, sosial budaya maupun pendidikan.

Kata kunci: Muhammadiyah, KH. Abdul Fatah, Lamongan.
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ABSTRAK

This skripsi undered tittle "The role of KH. Abdul Fatah in the development
of Muhammadiyah Lamongan 1990-2000". The focus of the research discussed in
this skripsi are (1) Who is the KH. Abdul Fatah (2) The leadership of
Muhammadiyah Lamongan How to KH. Abdul Fatah (3) What are the results
achieved by KH. Abdul Fatah for leadership. The goal is to determine how the
development of Muhammadiyah Lamongan in the year 1990-2000 when the
leadership of KH. Abdul Fatah.
This study uses two approaches, approaches Biographical and Historical.
Biographical approach is the approach with explicit reference to the life, personality
and one's opinion. Then the historical approach aims to identify and describe the
origin and development of the religion's growth. To know the history of the
development of the institutions based on the source text. While the method used is the
method as written by Abdurrahman Dudung ie Heuristics, source criticism,
Interpretation and Historiography.
In this study it can be concluded KH. Abdul Fatah is Chairman of PDM
Lamongan known for simplicity in the lead Muhammadiyah in the period 1990-2000.
KH figure. Abdul Fatah has a distinct advantage in fighting the previous figure
Muhammadiyah and bring it into a organization or religious which is more advanced
in Lamongan. Many development efforts Muhammadiyah Charity both in the field of
religious, social, cultural and educational.

Key word: Muhammadiyah, KH. Abdul Fatah, Lamongan.
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah, Dzat Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang, karena karunia-Nyalah penulis senantiasa dalam
lindungan dan rahmat-Nya sehingga Penyususunan skripsi dapat berjalan dengan baik
tanpa adanya halangan suatu apapun. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada
junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang membimbing dan
menunjukkan jalan yang awalnya gelap menjadi jalan yang terang benerang yaitu
berupa Islam.
Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena atas dukungan dari banyak pihak.
Oleh karena itu, penulis menyadari hal itu, maka penulis menyampaikan ucapan
terimakasih kepada yang tulus dan sebesar-besarnya kepada beberapa pihak, di
antaranya adalalah :
1. Bapak Drs. Kharissudin, MA, selaku Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan
Ampel Surabaya.
2. Drs. Nur Rokhim, M. Fil.I, selaku ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan
Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr.H. Achmad Zuhdi DH, M.FIL. I selaku dosen pembimbing dan wali study
yang banyak mengkritik dengan dialektika pengetahuannya serta dengan
tekun dan ikhlas telah memberikan bimbingan dan semangat dalam rangka
menyelesaikan skripsi ini.
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4. Bapak dosen dan ibu dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab
IAIN Sunan Ampel Surabaya yang penulis tidak bisa menyebutkannya satu
persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Keluarga Besar KH. Abdul Fatah, yang senantiasa meluangkan waktunya
kepada penulis seketika penulis membutuhkan banyak bahan guna
penyusunan skripsi ini.
6. Para Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang selalu meluangkan waktunya
disela-sela kesibukan mereka.
7. Bapak Fathurrahim Syuhadi dan Ikfi Zainal yang telah bersedia meluangkan
waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis yang berkaitan dengan
materi skripsi penulis.
8. Ayah (Karmin) dan ibu (Sukeni) tercinta, yang telah tulus dan ikhlas dalam
membimbing, mendukung, dan mendo’akan dengan tiada henti-hentinya
dalam mencari ilmu sampai pada saat ini. Adik Artika Kumala Sari serta
keluarga besar yang telah ikhlas mendo’akan penulis dan memberikan
dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Teman-teman Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2009 yang
selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya kepada semua pihak, penulis hanya bisa berharap agar segala
sesuatu yang baik dapat diterima oleh Allah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis selalu
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membuka diri dan memberikan kesempatan kepada setiap pembaca untuk
memberikan saran dan kritik demi penyempurnaannya. Penulis berharap semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada
umumnya, Amin....

Surabaya, 3 Juli 2013
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