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ABSTRAK 

 

Muhammad IrvanAzzis. 2018. Upaya Masyarakat Dalam 

Membangun Toleransi Antar Jami‟yah dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Remaja 

(studi kasus Dsn. Kaneman, Ds. Kare, Kec.Kare, 

Kab. Madiun). Skipsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing 

Ahmad Faruk M. Fil. I. 

 

Kata Kunci: Masyarakat, Pendidikan Islam, Karakter 

Remaja, Toleransi Jami’yah 

 

 Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu 

yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh 

kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan 

kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati 

dalam lingkungannya. Dalam hal ini mereka memberikan 

pengaruh juga terhadap pendidikan agama islam di 

desakare. Meskipun mereka berbeda akan sebuah 

pemahaman dalam pendidikan islam meraka sama-sama 

menanamkan karakter yang baik bagi penerus dan tidak 

melenceng dari Al-Qur‟an Dan Sunnah. 

 Rumusan masalah penelitian adalah : 1). Bagaimana 

ragam jami‟yah yang ada di Dusun Kaneman, DesaKare, 

Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun? 2). Bagaimana upaya 

masyarakat dalam membangun toleransi antar jami‟yah di 

Dusun Kaneman, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten 

Madiun ?. 3).Apa relevansinya dengan karakter remaja di 

Dusun Kaneman, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten 

Madiun ?. 4).Apa problematika dalam interaksi antar 



 
 

 

jam‟iyah di Dusun Kaneman, DesaKare, Kecamatan Kare, 

Kabupaten Madiun ? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

studi kasus.Teknik pengumpulan data, Wawancara, 

observasi, dokumentasi.Analisis data yang digunakan 

menggunakan reduksi data ( data reduction),penyajian data 

( data dispay ), dan kesimpulan(verification) 

 Hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat berbagai 

ragam jami‟yah di desa kare diantaranya jami‟yah dari 

Nahdlatul Ulama, Muhammaiyah, MTA, LDII. (2)Dalam 

membangun sebuah toleransi dalam masyarakat mereka 

menggunakan beberapa upaya agar keharmonisan bisa 

berjalan dengan baik. (3) Dalam hal ini ormas memilii 

relevansi yang baik terhadap pendidikan karakter remaja, 

karena mereka memprioritaskan remaja sebagai ujung 

tombak mereka.(4). Permasalahan yang sering terjadi ialah 

perbedaan pendapat sudah jelas diantara empat ormas 

tersebut memiliki pemahaman yang berbeda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah 

fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat 

bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari 

umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.Hal ini 

menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan 

sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas 

politik di Indonesia.Dari aspek kesejarahan, dapat 

ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam 

baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun 

organisasi sosial membawa sebuah pembaruan bagi 

masyarakat.
1
 

Sejak 1980-an, perkembangan Islam di Indonesia 

ditandai oleh munculnya fenomena menguatnya 

religiusitas umat islam. Fenomena yang sering disebut 

sebagai Kebangkitan Islam (Islamic Revivalism) ini 

muncul dalam bentuk meningkatnya kegiatan 

peribadatan, menjamurnya pengajian, merebaknya 

busana yang islami, serta munculnya partai-partai yang 

memakai platform islam. Fenomena mutakhir yang 

                                                           
1
M. Imdadun Rahmat,  Arus Baru Islam Radikal – Transmisi 

Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia. (Jakarta: Erlangga, 

2007) 10 
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mengisyaratkan menguatnya kecenderungan ini adalah 

tuntutan formalisasi Syariat Islam.
2
 

Selain fenomena diatas, setelah Reformasi, 

kebangkitan islam ini juga ditandai oleh munculnya 

aktor gerakan islam baru. Aktor baru ini berbeda dengan 

aktor gerakan islam yang lama, seperti NU, 

Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, 

Jamaat Khair dan sebagainya. Gerakan mereka berada 

diluar kerangka mainstream proses politik, maupun 

wacana dalam gerakan islam dominan. Fenomena 

munculnya aktor baru ini sering disebut “Gerakan Islam 

Baru” (New Islamic Movement). 

Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis 

ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda 

dengan ormas-ormas islam yang ada sebelumnya. 

Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter 

yang lebih militant, radikal, skripturalis, konservatif, dan 

eksklusif. Berbagai ormas baru tersebut memang 

memiliki platform yang beragam, tetapi pada umumnya 

memiliki kesamaan visi, yakni pembentukan “Negara 

islam” (daulah islamiyah) dan mewujudkan penerapan 

syariat islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun 

negara. Gerakan Islamisasi versi mereka lebih bercorak 

konfrontatif terhadap sistem social dan politik yang ada. 

Gerakan ini menghendaki adanya perubahan mendasar 

terhadap sistem yang ada saat ini (yang mereka sebut 
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Ibid., 11 
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sistem sekuler atau “jahiliyah modern”) dan kemudian 

berupaya menggantinya dengan sistem baru yang 

mereka anggap sebagai sistem islam (nizam 

islami).  Agenda iqamah dawlah islamiyah(mendirikan 

Negara islam) dan formalisasi syariat islam, merupakan 

muara dari semua aktivitas yang mereka lakukan.
3
 

Organisasi keagamaan Islam merupakan kelompok 

organisasi yang terbesar jumlahnya, baik yang memiliki 

skala nasional maupun yang bersifat lokal saja. Tidak 

kurang dari 40 buah organisasi keagamaan Islam yang 

berskala nasional memiliki cabang-cabang organisasinya 

di ibukota propinsi maupun ibukota 

kabupaten/kotamadya, seperti : Nahdlatul Ulama (NU), 

Serikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah 

(PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan 

Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis 

Da‟wah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia 

(DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia 

(ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat 

NU, dan sebagainya. Sedangkan organisasi keagamaan 

Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di 

bidang da‟wah dan pendidikan seperti: Majelis Ta‟lim, 

Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, 

Lembaga-Lembaga Da‟wah Lokal, dan sebagainya.
4
 

                                                           
3
Ibid., 11 

4
Ibid.,  11-12 
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Selain fenomena diatas juga terdapat fenomena 

yang terjadi di Dusun Kaneman, Desa. Kare, 

Kecamatan. Kare, Kabupaten Madiun, yang didalamnya 

juga terdapat beberapa fenomena tentang munculnya 

berbagai kegiatan ormas islam. Dulu di desa ini 

didominasi masyarakat yang berpaham Nahdatul Ulama 

dan Muhammadiyah, akan tetapi lambat taun juga 

muncul beberapa masyarakat yang mengikuti ormas 

islam lainnya yang mulai berkembang diantaranya 

seperti MTA (majelis tafsir Al-Quran), LDII (Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia). Disamping itu secara sekilas 

biasa saja akan tetapi bila dilihat secara mendalam 

terdapat beberapa masalah antar jamiiayah yang timbul 

di masyarakat yang sampai saat ini masih ada.
5
 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang UPAYA MASYARAKAT DALAM 

MEMBANGUN TOLERANSI JAM’IYAH DAN 

RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

REMAJA (Studi Kasus Dusun Kaneman, Desa Kare, 

Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun). 

 

B. Focus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis untuk menganalisis 

hasil penelitian, maka Penelitian ini difokuskan terhadap 

Upaya masyarakat dalam membangun toleransi 

jami‟iyah dan relevansinya  dengan karakter remaja 

                                                           
5
Lihat transkip observasi nomor : 01/O/01-III/2018 
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yang meliputi tujuan, kegiatan sosial dan keagamaan 

yang dilakukan dalam mewujudkan masyarakat yang 

harmonis. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ragam jami‟yah yang ada di Dusun. 

Kaneman, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten 

Madiun? 

2. Bagaimana upaya masyarakat dalam membangun 

toleransi antar jami‟yah di Dusun Kaneman, Desa 

Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun ? 

3. Apa relevansinya dengankarakter remaja di Dusun 

Kaneman, DesaKare, Kecamatan Kare, 

KabupatenMadiun ? 

4. Apa problematika dalam interaksi antar jam‟iyah di 

Dusun Kaneman, Desa Kare, Kecamatan Kare, 

Kabupaten Madiun ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan ragam 

jami‟yah dan kontribusinya bagi pendidikan 

keagamaan di Dusun. Kaneman, Desa. Kare, 

Kecamatan Kare, Kabupaten. Madiun 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan upaya-

upaya yang dilakukan masyarakat dalam 

membangun toleransi antar jami‟iyah di Dusun. 

Kaneman, Desa. Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten. 

Madiun 
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3. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan apa 

penyebab ataupun problematika yang terjadi antar 

jami‟iyah di Dusun Kaneman, DesaKare, Kecamatan 

Kare, Kabupaten Madiun. 

4. Untuk menjelaskan relevansinya dengan karakter 

remaja di Dusun Kaneman, DesaKare, Kecamatan 

Kare, Kabupaten Madiun  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat menunjukan 

upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam 

membangun toleransi antar jami‟iyah  dan 

relevansinya dengan karakter remaja di Dusun 

Kaneman, DesaKare, Kecamatan Kare, Kabupaten 

Madiun. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini bisa berguna sebagai masukan di 

dalam menentukan kebijakan lebih lanjut bagi 

jami‟iyah di Dusun Kaneman, Desa Kare, 

Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Selanjutnya untuk memudahkan penyusunan ini 

maka penulis mengelompokkan dalam beberapa bab 

terdiri dari sub-sub bab yangmana mempunyai 

6 
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keterkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Sistematika 

dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, bab pertama ini 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian teori. 

Bab ketiga, Metode Penelitian adalah temuan 

penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian 

yakni menggunakan penelitian kualitati dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara,dan 

dokumentasi. kehadiran peneliti berperan sebagai 

instrument kunci yaitu peneliti melakukan upaya untuk 

memperoleh data, lokasi penelitian berada di Dusun. 

Kaneman, Desa. Kare, Kecamatan. Kare, 

Kabupaten.Madiun. Data dan sumber data diantaranya 

ialah person yaitu sumber data yang berupa orang,Place 

yaitu sumber data berupa tempat yang menyajikan 

tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian, bab 

ini menjelaskan mengenai metode penelitian agar 

mengetahui metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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Bab empat, Deskripsi Data Dalam bab ini 

membahas tentang penyajian data yang meliputi paparan 

data umum yang berkaitan dengan gambaran umum . 

Bab lima Analisis Data. Dalam bab ini akan 

disajikan data tentang  upaya masyarakatdalam 

membangun toleransi jam‟iyah dan relevansinya dengan 

pendidikan  karakter remaja (Studi Kasus di Dusun 

Kaneman Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten 

Madiun) 

Bab enam penutup, yang berisi kesimpulan dan 

saran, bagian akhir penelitian, peneliti mencantumkan 

daftar pustaka sebagai referensi atau rujukan dari 

penelitian dan mencantumkan lampiran-lampiran sebagi 

bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan, riwayat 

hidup, surat ijin penelitian, surat telah melakukan 

penelitian, pernyataan keaslian tulisan. 

 

 

 

 

  

8 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu bahan acuan 

mengingat pengalaman adalah guru terbaik, diantaranya 

karya tulis dari saudara: 

1. Arum Kurnia dalam skripsinya yang berjudul 

PembinaanAkhlak Dalam Pendidikan Luar 

Sekolah Bagi Mahasiswa  UMS  di PESMA 

SALSABILA Desa Gonilan Kecamatan Kartosuro, 

menyimpulkan bahwa sistem pembinaan akhlak 

dalam pendidikan luar sekolah merupakan 

pembaharuan perkembangan dari pembinaan yang 

memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan 

sistem dan upaya untuk mengajarkan pengetahuan 

keagamaan kepada mahasantriwati PESMA 

SALSABILA. 

Tujuan pembinaan akhlak di PESMA 

SALSABILA yaitu untuk membentuk kepribadian 

muslim yang baik dengan sisi diniah yang lebih 

dan mempersiapkan mental mahasantriwati dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat dengan 
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memberikan bekal dan pedoman hidup dalam 

bentuk pengetahuan keagamaan dan umum agar 

nantinya mampu menjalani kehidupan secara 

normal. 

Berdasarkan karya tulis di atas memang 

hamper sama dengan penelitian yang saya 

lakukan, akan tetapi ada beberapa perbedaan 

mendasar, yaitu penelitian yang terdahulu hanya 

untuk membentuk kepribadian muslim yang baik 

dengan sisi diniah yang lebih dan mempersiapkan 

mental mahasantriwati dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat dengan memberikan bekal dan 

pedoman hidup dalam bentuk pengetahuan 

keagamaan dan umum., sedangkan disini akan 

membahas lebih mendalam dan lebih ke 

pendidikan remaja dimasyarakat. UPAYA 

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN 

TOLERANSI JAM’IYAH DAN RELEVANSINYA 

DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

REMAJA.(Studi Kasus di Dusun Kaneman Desa 

Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun). 

2. Agus Budiono, dalam skripsinya yang berjudul 

“Keluarga Sakinah Dalam Pembentukan Akhlakul 

Karimah Pada Anak (Studi Kasus di Kagokan 

Kelurahan Pajang)”, menyimpulkan bahwa: 

Konsep keluarga Islam yang sakinah adalah 

keluarga yang berlandaskan agama dan saling 

memahami antara seorang suami dan istri, saling 

10 
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mengerti kekurangan dan kelebihan masing-

masing. Tujuan utama sebuah pernikahan adalah 

untuk memiliki akhlak, budi pekerti dan perangai 

yang baik. Untuk itu akhlak tidak terjadi dengan 

sendirinya pada anak, akan tetapi dilakukan 

dengan latihan, keteladanan dan bimbingan dari 

orang tua, karena lingkungan pertama yang 

dikenal anak adalah keluarga. Selain itu, di dalam 

pertumbuhannya anak harus diberikan pendidikan 

agama yang menjadi benteng untuk 

menghindarkan anak dari pengaruh yangburuk. 

Keluarga yang di dalamnya terjalin 

suasana yang sakinah mawadah wa rahmah akan 

membantu dalam pembentukan akhlak anak, 

karena akhlak anak terbentuk dari keteladanan 

yang di berikan oleh  

Dalam keluarga sakinah yang bertujuan 

membentuk generasi yang memiliki akhlaqul 

karimah ada beberapa faktor pendukung, antara 

lain: agama, kasih sayang, saling memahami dan 

menjaga kerukunan diantara anggota keluarga. 

Berdasarkan karya tulis skripsi di atas 

memang telah ada penelitian yang hampir sama 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan 

tetapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu 

penelitian yang terdahulu hanya membahas 

tentang pembinaan akhlak,aqidah dalam keluarga 



12 
 

 

saja, namun belum meneliti tentang toleransi 

masyarakat yang berpengaruh dalam kepribadian 

remaja. UPAYA MASYARAKAT DALAM 

MEMBANGUN TOLERANSI JAM’IYAH DAN 

RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN 

KARAKTER REMAJA.(Studi Kasus di Dusun 

Kaneman Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten 

Madiun). 

3. Aziz, dalam bukunya yang berjudul “pendidikan 

karakter berpusat pada hati” menyatakan: Hati 

memainkan peranan sentral dalam seluruh aktifitas 

dan perilaku manusia. Bahkan disisi Allah, 

eksisitensi manusia dapat ditentukan oleh kualitas 

hatinya. Bukan kualitas-kualitas duniawi yang 

bersifat material, yang seringkali meninggalkan 

kesan baik saja, bukan kebaikan itu sendiri. Ini 

menunjukkan betapa hati menempati posisiyang 

sangan vital dalam dirimanusia. 

Berdasarkan karya tulis skripsi di atas 

memang telah ada penelitian yang hampir sama 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan 

tetapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu 

penelitian yang terdahulu hanya meneliti tentang 

peran keluarga dalam pembinaan dan 

pembentukan akhlak, namun sini peneliti akan 

membahas lebih menjurus pada pendidikan 

karakter remaja. Untuk itu penulis akan mencoba 

mengangkat penelitian tentang UPAYA 

12 
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MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN 

TOLERANSI JAM’IYAH DAN RELEVANSINYA 

DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

REMAJA.(Studi Kasus di Dusun Kaneman, Desa 

Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun) 

 

B. Kajian Teori 

1) Masyarakat  

Kata masyarakat diambil dari sebuah kata Arab 

yakni musyarak, yang kemudian berubah menjadi 

musyarakat, dan selanjutnya disempurnakan dalam 

bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Adapun 

musyarak pengertiannya adalah bersama-sama, lalu 

musyarakat artinya berkumpul bersama, hidup 

bersama dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. Sedangkan pemakaiannya dalam 

bahasa Indonesia telah disepakati dengan sebutan 

masyarakat.
6
 

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian 

masyarakat. Namun Secara umum Pengertian 

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu 

yang hidup bersama, bekerja sama untuk 

memperoleh kepentingan bersama yang telah 

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat 

istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. 

Masyarakat berasal dari bahasa inggris 

                                                           
6
Mahmud, Sosiologi Pendidikan (Bandung: Pustaka setia, 2012) 
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yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata 

society berasal dari bahasa latin 

yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan 

masyarakat yang berasal dari bahasa arab 

yaitu "musyarakat".
7
 

Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu 

pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian 

masyarakat dalam arti sempit. Pengertian 

Masyarakat dalam Arti Luas adalah  keseluruhan 

hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi 

lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan 

Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah 

sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, 

bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian 

masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai 

kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki 

tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara 

Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling 

berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang 

sama. Terbentuknya masyarakat karna manusia 

menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya 

memberikan reaksi dalam lingkungannya. 

Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para 

Ahli 

a. Pengertian masyarakat menurut definisi Paul 

B.Harton, yang mengatakan pendapatnya bahwa 

                                                           
7
Ibid., 20 

14 
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pengertian masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup 

bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami 

suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan 

yang sama dan melakukan sebagian besar 

kegiatan dalam kelompok itu.  

b. Pengertian masyarakat menurut definisi Abdul 

Syani mengatakan bahwa pengertian masyarakat 

adalah berkumpul, bersama, hidup bersama 

dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. 

c. Pengertian masyarakat menurut definisi Richard 

T. Schaefer dan Robert P. Lamm mengatakan 

pendapatnya bahwa pengertian masyarakat 

adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam 

wilayah yang sama, relatif independen dari 

orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya 

yang relatif sama.  

d. Pengertian masyarakat menurut definisi Soerjono 

Soekanto yang mengatakan bahwa pengertian 

masyarakat adalah proses terjadinya interaksi 

sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin 

terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu 

kontak sosial dan komunikasi.  

e. Pengertian masyarakat menurut definisi John J. 

Macionis adalah orang-orang yang berinteraksi 

dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki 

budaya bersama.  
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f. Pengertian masyarakat menurut definisi Gillin & 

Gillin mengatakan bahwa pengertian masyarakat 

adalah kelompok manusia yang mempunyai 

kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan 

yang diikat oleh bersamaan. 

g. Pengertian masyarakat menurut definisi Harton 

haunt adalah suatu organisasi manusia yang 

saling berhubungan.  

h. Pengertian masyarakat menurut Selo Sumardjan 

yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat 

adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan.  

i. Pengertian masyarakat menurut Marx Weber 

yang mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian masyarakat adalah Masyarakat 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang 

membuat kita lebih mudah   mengetahui arti 

masyarakat.  

Karakteristik sebagai berikut: 

1) tersebut.  

2) Setiap dari anggota masyarakat dapat 

bereproduksi dan beraktivitas.  

3) Memiliki wilayah tertentu  

4) Dengan secara yang kolektif menghadapi 

atau menghindari musuh  

5) Mempunyai cara dalam berkomunikasi 

6) Timbulnya diskriminasi warga masyarakat 

dan bukan warga masyarakat  

16 
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Unsur-unsur suatu masyarakat: 

1) Harus ada perkumpulan manusia dan harus 

banyaK 

2) Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama 

disuatu daerah tertentu. 

3) adanya aturan atau undang-undang yang 

mengatur masyarakat untuk menuju kepada 

kepentingan dan tujuan bersama. 

Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat : 

1) Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang 

terjadi dengan sendirinya, seperti: 

geromboklan (harde), suku (stam), yang 

bertalian karena hubungan darah atau 

keturunan. 

2) Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang 

terjadi karena kapentingan kedunian atau 

kepercayaan. 

3) Masyarakat dipandang dari sudut 

Antropologi terdapat dua type masyarakat. 

4) Masyarakat kecil yang belum begitu 

kompleks, belum mengenal pembagian kerja, 

belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya 

sederhana. 

5) Masyarakat sudah kompleks, yang sudah 

jauh menjalankan spesialisasi dalam segala 

bidang barmasyarakat, kerena pengetahuan 
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modern sudah maju,tehknologi pun sudah 

berkembang,dan sudah mengenaltulisan. 

Ciri-ciri dari suatu Masyarakat, diantaranya 

ialah: 

1) Merupakan pengelompokkan individu 

2) Adanya interaksi antara individu-individu 

anggota masyarakat. 

3) Adanya aturan-aturan yang mengatur 

perilaku anggota masyarakat. 

4) Individu-individu sebagai satu kesatuan 

mendukung, mengembangkan, dan 

meneruskan kebudayaan. 

2) Pengertian Toleransi 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Toleransi yang berasal dari kata “toleran” berarti 

bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) terhadap pendirian 

(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan 

sebagainya) yang berbeda dan atau yang 

bertentangan dengan pendiriannya.
8
Toleransi juga 

berarti batas ukur untuk penambahan atau 

pengurangan yang masih diperbolehkan.Secara 

etimologi toleransi yang berasal dari bahasa Arab 

“tasamuh” yang artinya ampun, maaf dan lapang 
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 W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Jakarta:Balai Pustaka,1986) 184. 
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dada.
9
Sedangkan Toleransi yang berasal dari bahasa 

Latin “tolerantia”, yang artinya kelonggaran, 

kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini 

dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap 

untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang 

lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun 

pendapatnya salah maupun berbeda.
10

 

Secara terminologi, Istilah Tolerance 

(toleransi) adalah istilah modern, baik dari segi nama 

maupun kandungannya, dan memiliki banyak makna 

yang berbeda.
11

Menurut Umar Hasyim, toleransi 

yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia 

atau kepada sesama warga masyarakat untuk 

menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya 

dan menentukan nasibnya masing-masing, selama 

dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu 

tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan 

syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan 

perdamaian dalam masyarakat. Namun menurut W. 

J. S. Poerwadarminto, toleransi adalah sikap/sifat 

menenggang berupa menghargai 

sertamemperbolehkan suatu pendirian, pendapat, 

pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang 

                                                           
9
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir 

(Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif). 1098. 
10

 Zuhairi Misrawi, Alquran Kitab Toleransi (Jakarta : Pustaka 

Oasis, 2007) 161 
11

 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama (Jakarta : Perspektif, 

2005). 212. 
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berbeda dengan pendirian sendiri.
12

Kesamaan dari 

pendapat yang berbeda ini adalah pada hal 

menenggang dan pemberian hak kebebasan, 

sehingga makna kontradiksi dari kata toleran adalah 

tidak menghargainya dan memperbolehkan suatu 

pendapat, pandangan, maupun keyakinan orang lain 

yang tidak bertentangan dengan norma dan syarat-

syarat ketertiban dalam masyarakat. 

3) Pengertian jami’iyah 

Jamiyah berarti bentuk tidak baku dari jamiah. 

Definisi dari Jamiah  menurut kamus ekabahasa 

resmi Bahasa Indonesia definisi dari Jamiah adalah 

sebagai berikut. Definisi Kata Jamiah (ja.mi.ah), 

Berasal dari bahasa Arab Nomina (kata benda) (1) 

universitas; institut; (2) perkumpulan
13

 

Ragam jam‟iyah yang ada di Indonesia 

diantaranya yaitu, Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah, MTA dan LDII 

a. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama ( NU ) 

 Berdirinya Nahdlatul Ulama, tidak dapat 

terlepas dari dua kyai besar yangat berpengaruh 

di dalamnya yaitu Kyai Haji Hasyim Asy‟ari dan 

Kyai Haji Wahab Hasbullah. Jika Kyai Haji 

Hasyim Asy'ari dianggap sebagai tokoh yang 
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W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Jakarta:Balai Pustaka,1986).184. 
13

 https://artikbbi.com/jamiyah/(12april2019/10.13) 
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membentuk dan memberi isi Nahdlatul Ulama, 

maka orang yang mewujudkan gerakan itu 

sehingga menjadi suatu organisasi adalah Kyai 

Haji Wahab Hasbullah, saudara ipar dari Kyai 

Haji Hasyim Asy'ari. 
14

 

 Kyai Haji Wahab Hasbullah mendirikan 

forum diskusi “Taswirul Afkar” (Potret 

Pemikiran). Kelompok diskusi ini didirikan di 

Surabaya pada tahun 1914 bersama teman 

belajarnya di Timur Tengah K.H. Mas Mansur 

yang baru pulang dari Mesir. Kyai Haji Wahab 

Hasbullah tidak menyia-nyiakan kesempatan 

untuk menjalin kontak lebih luas dalam studi 

Club yang banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh 

pergerakan intelektual berpendidikan Barat.Ia 

berkanalan dengan tokoh pergerakan seperti Dr. 

Soetomo, HOS Cokroaminoto, dan lain-lain. 

Untuk seorang yang mempunyai latar belakang 

pendidikan pesantren, langkah pergauluan Kyai 

Haji Wahab Hasbullah merupakan 

lompatan.
15

Dengan sikap ini Kyai Haji Wahab 

Hasbullah bermaksud ingin mempertemukan 

aspirasi masyarakat Islam pesantren dengan 

aspirasi masyarakat Islam lain dalam suatu acuan 

kepentingan bersama menghadapi politik 
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Achmad Hasyim Muzadi, Profil dan Direktori Nahdlatul 

Ulama dari Masa ke masa (Jakarta: PT.Yellow Multimedia, 2009),  34. 
15

Ibid., 34-35 
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kolonial Belanda yang selalu hendak memecah 

belah persatuan di kalangan umat Islam. 
16

 

 Sejak Perang Dunia I umat Islam sudah 

mulai tertarik pada masalah khilafat. Daulat 

Ustmaniyah goncang, sedang Kesultanan Turki 

Usmani yang dipandang sebagai khalifah 

termasuk umat Islam di Indonesia sedang 

terancam oleh kaum nasionalis Turki di bawah 

pimpinan Mustafa Kemal At-Taturk. Pada tahun 

1924 tiga tahun setelah munculnya golongan 

nasionalis itu, kesultanan Turki sudah ambruk 

diganti oleh suatu pemerintahan lain yang 

berbentuk republic.
17

 

 Peristiwa di atas menimbulkan pemikiran 

tersendiri bagi dunia Islam mengenai perlunya 

membentuk suatu kekhilafahan baru sekali pun 

hanya sebagai simbol saja. 

 Kebutuhan penguasa di Mesir punya rencana 

untuk mengadakan kongres tentang khilafat pada 

bulan Maret tahun itu juga.Rencana ini mendapat 

sambutan yang positif dari berbagai pihak.Di 

Indonesia untuk menyambut gagasan itu 

dibentuk Sentral Komite Khilafat di Surabaya 

pada tahun 1924 dengan beranggotakan dari 

berbagai organisasi Islam.Di dalam rapat 
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Ibid., 80 
17
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mendirikan Sentral Komite Khilafat itu, rapat 

memilih Wondoamiseno sebagai ketua dari 

Sarekat Islam dan wakil ketuanya Kyai Haji 

Wahab Hasbullah dari golongan tradisi.
18

 

 Satu bulan sebelum diadakan kongres di 

Bandung, tepatnya pada tanggal 8-10 Januari 

1926, suatu pertemuan kalangan pembaharu 

diadakan di Cianjur yang memutuskan untuk 

mengirimkan delegasi ke Kongres Khilafat di 

Mekkah.Perdebatan mencuat menjadi perpisahan 

setelah kaum pembaharu bertindak sendiri 

memilih utusan ke Kongres Khilafat di Mekkah 

yangdiprakarsai oleh Raja Ibnu Saud, penguasa 

baru di Hijaz yang menganut aliran Wahabi.Pada 

saat itu kaum pembaharu mengirimkan yaitu 

Cokroaminoto dari Sarekat Islam dan Mas 

Mansur dari Muhammadiyah ke Kongres 

Khilafat di Mekkah. 

 Kyai Haji Wahab Hasbullah dan kawan-

kawan dari kalangan ulama pesantren praktis 

dipojokkan posisinya. Walaupun begitu kaum 

tradisi masih mau menerima dengan tidak 

menyia-nyiakan kesempatan dengan menitipkan 

usuk kepada delegasi yang akan berangkat ke 

Mekkah agar penguasa baru di Saudi tetap 
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Yusuf, Slamet Effendi. Dinamika Kaum Santri. (Jakarta: 
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menghormati tardisi keagamaan yang di sana 

seperti membangun kuburan, membaca do‟a 

seperti “dalailul khoirot” dan ajaran-ajaran 

mazhab yang dianut oleh masyarakat Islam 

setempat. Namaun usul ini ditolak oleh golongan 

pembaharu dan tidak mendapat dukungan 

kongres di Bandung.
19

 

 Golongan tradisi cukup peka terhadap 

perkembangan internasional ini.Mungkin mereka 

sudah melihat perbedaan antara Kairo dan 

Hijaz.Kairo lebih cenderung hanya kepada 

masalahpolitik (Pan–Islam) tetapi bangkitnya 

penguasa baru, Raja Ibnu Saud yang menganut 

faham Wahabi maka masalahnya menjadi lain. 

Dengan berkuasanya Raja Sa‟ud maka nasib 

mazhab dan tradsisi keislaman di Indonesia 

sedang dipertaruhkan masa depannya. 

 Merasa bahwa aspirasinya tidak tertampung, 

atas saran Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji 

Wahab Hasbullah dan kawan-kawan keluar dari 

Komite Khilafat dan mendirikan Komite Hijaz. 

Komite Hijaz ini didirikan di Surabaya pada tahun 

1926 yang dibangun dengan maksud berseru 

kepada Raja Ibnu Saud penguasa baru di tanah 

Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi 
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dapat diteruskan.
20

Di samping itu Komite Hijaz 

ini dibangun untuk mengimbangi Komite Khilafat 

yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan 

golongan pembaharu. 

 Langkah ini mendapat sambutan yang sangat 

antusias dari kalangan ulama di Jawa dan Madura, 

maka pada tanggal 31 Januari 1926 M, bertepatan 

tanggal 16 Rajab 1313 H di Surabaya, para ulama 

itu berkumpul di rumah Kyai Haji Wahab 

Hasbullah di Kampung Kertopaten Surabaya. 

Selain tuan rumah sendiri sebagai pemrakarsa, 

hadir pula berbagai ulama terkemuka dari 

berbagai daerah, yaitu: Kyai Haji Hasyim Asy'ari 

(Tebu Ireng, Jombang), KH. Asnawi (Kudus), 

KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Bishri Samsuri 

(Denanyar, Jombang), K.H. Ridwan (Semarang), 

K.H. Maksum (Lasem), K.H. Nahrawi (Malang), 

H. Ndoro Muntaha (Madura), K.H. Abdul Hamid 

Faqih (Sedayu, Gresik), K.H. Abdul Halim 

(Cirebon), KH. Ridwan Abdullah dan K.H. Mas 

Alwi, K.H. Abdullah Ubaid (Surabaya), dan 

Syeikh Ahmad Ghanaim al-Mishri (Mesir). 

a. Dalam pertemuan tersebut telah diambil dua 

keputusan paling penting sebagai berikut: 

Meresmikan dan mengukuhkan berdirinya 
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Komite Hijaz serta mengirimkan utusan ke 

Mekkah atas nama Ulama Indonesia untuk 

menghadiri Kongres Dunia Islam di Mekkah, 

dengan tuga memperjuangkan hukum-hukum 

ibadat dalam mazhab empat. 

b. Membentuk Jam‟iyah untuk wadah persatuan 

para ulama dalam tugasnya memimpin umat 

menuju terciptanya Izzul Islam wal Muslimin. 

Atas usul dari Alwi Abdul Aziz, Jam‟iyah ini 

diberi nama “Nahdlatul Ulama” yang artinya 

“Kebangkitan para Ulama”.
21

 

 Adapun azas dan tujuan didirikannya 

Nahdlatul Ulama yaitu : “Azas NU yakini 

memegang dengan teguh pada salah satudari 

mazhabnya Imam empat, yaitu Imam 

Muhammad bin IdrisAsy-Syafi’i, Imam Malik 

bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu’man atau 

Imam Ahmad bin Hambal. Tujuannya 

yaknimengerjakan apa saja yang menjadi 

kemaslahatan agamaIslam. 

Nahdlatul Ulama adalah organasasi 

para ulama (bentuk jama dari alim yang 

berarti orang yang berilmu) adalah orang-

orang yang mengetahui secara mendalam 

segala hal yang bersangkut paut dengan 
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agama.Dalam tradisi Islam ulama dijuluki 

sebagai pewaris Nabi Besar Muhammad Saw. 

Tanpa mereka kontiuitas ajaran dan tradisi 

Islam itu tidak akan berhasil. Di samping itu 

ulama mempunyai wibawa yang kuat di mata 

umat. Dengan didorong motif agama dan 

nasionalisme, berdirinya Nahdlatul Ulama 

juga didorong semangat untuk 

mempertahankan faham Ahlussunnah wal 

Jama‟ah. 

Bagi Nahdlatul Ulama memberlakukan 

ajaran Islam menurut aliran Ahlussunnah wal 

Jama‟ah tidak terlepas dari pengakuan 

terhadap ajaran keempat mazhab (Hanafi, 

Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) dan peranan 

bimbingan para ulama. Pengertian 

Ahlussunnah wal Jama‟ah menjadi 

berkembang karena penegasan kaum 

tradisional menanggapi gerakan kaum 

pembaharu bahwa memahami ajaran Islam 

tidak cukup hanya berlandaskan al-Qur‟an dan 

Hadist, tetapi harus melalui jenjang tertentu, 

yaitu ulama, mazhab, hadist (sunnah) dan 

akhirnya pada sumber utama yaitu al-Qur‟an 

itu sendiri. Itulah sebabnya pengertian 

Ahlussunnah wal Jama‟ah bagi Nahdlatul 

Ulama adalah para pengikut tradisi Nabi 

Besar Muhammad Saw dan ijma‟ ulama. 



28 
 

 

Nahdlatul Ulama tidak menentang 

ijtihad (penalaran) tetapi memikirkannya 

dalam konteks bagaimana pendapat bahwa al- 

Qur‟an dan Hadist disampaikan kepada kaum 

muslimin dengan bahasa yang tidak mudah 

untuk difahami dan penuh dengan simbolisme 

yang dapat lebih mudah dimengerti melalui 

tafsirantafsiran yang diberikan para imam dan 

ulama-ulama terpilih. Dengan kata lain para 

ulama memikirkan bagaimana ajaran Islam 

dapat dengan mudah dimengerti dan 

dilaksanakan oleh umat Islam. 

b. Sejarah Lahirnya Muhammadiyah 

Sebelum membahas latar belakang 

berdirinya Muhammadiyah dan 

perkembangannya, ada baiknya dijelaskan 

pengertian Muhammadiyah. Hal ini ada 

kaitannya ketika mengkaji persyarikatan ini lebih 

lanjut. Secara Etimologis, Muhammadiyah 

berasal dari bahasa arab, dari kata محمد  yaitu 

nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. Muhammad 

itu sendiri berarti: yang terpuji. Kemudian 

mendapatkan tambahan ya’ nisbah 1 yang 

berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau 

bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah 

kelompok Pengikut Nabi Muhammad SAW. (yah 

28 



29 
 

 

dalam hal tersebut adalah merupakan bentuk 

jamak).
22

 

Secara Terminologis, menurut sumber-

sumber primer dijelaskan sebagai berikut: 

a. Muhammadiyah adalah organisasi Islam 

yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada 

tanggal 8 Dhulhijjah tahun 1330 H 

bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 

tahun 1912 M., di Yogyakarta. 

b. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan 

dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar 

dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber 

pada al-Qur‟an dan Assunnah. 

Mengenai profil Ahmad Dahlan, berdasar 

data literature yang ada dapat dijelaskan sebagai 

berikut: Nama kecil Ahmad Dahlan adalah 

“Raden Ngabei Ngabdul Darwis” kemudian 

dikenal dengan nama Muhammad Darwisy. Ia 

merupakan anak keempat dari tujuh orang 

bersaudara yang keseluruhanya saudaranya 

perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam 

silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas 

dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar 

dan seorang yang terkemuka diantara Wali 

Songo, yang merupakan pelopor pertama dari 
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penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah 

Jawa.6 Adapun silsilahnya ialah: Muhammad 

Darwisy (Ahmad Dahlan) bin Abu Bakar bin 

Muhammad Sulaiman bin Kyai Murtadla bin 

Kyai Ilyas bin Demang Djurung Djuru Kapindo 

bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana 

Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin 

Maulana Muhammad Fadlullah (Prapen) bin 

Maulana „Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin 

Maulana Malik Ibrahim7 Pada umur 15 tahun, 

beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 

lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan 

mulai berinteraksi dengan pemikiranpemikiran 

pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad 

Abduh, al- Afghani, Rashid Ridha dan Ibnu 

Taimiyah. Ketika pulang kembali ke 

kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama 

menjadi Ahmad Dahlan.
23

 

Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali 

ke Makkah dan menetap selama dua tahun.Pada 

masa ini, beliau sempat berguru kepada Sheh 

Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU 

yakni Hasyim Asy‟ari.Pada tahun 1912.Beliau 

kemudian mendirikan Muhammadiyah di 

kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari 
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Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, 

sepupunya sendiri, anak Penghulu Fadhil, yang 

kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, 

seorang Pahlawanan Nasional dan pendiri 

Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti 

Walidah, Ahmad Dahlan mendapat enam orang 

anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, 

Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. 

Disamping itu Ahmad Dahlan pernah pula 

menikahi Nyai Abdullah, janda Abdullah.la juga 

pernah menikahi Nyai Rum, adik Munawwir 

Krapyak. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera 

dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah 

(adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama 

Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan 

Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta 8 Djindar 

Tamimi (mantan Sekretaris PP Muhammadiyah) 

menyatakanbahwa sebelum Muhammadyah 

resmi menjadi organisasi atau persyarikatan 

seperti sekarang ini, Muhammadiyah adalah 

sebuah gerakan (bentuk gerakan bersama yang 

dilakukan oleh beberapa orang secara spontan) 

yang diprakarsai oleh Dahlan yang dibantu oleh 

para sahabat, santri, dan orang-orang yang 

sepaham dengan beliau, dimulai dari kampung 
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kauman Yogyakarta pada sekitar tahun 1905 M. 

(sekembali dari ibadah hajinya yang kedua).
24

 

Menurut keterangan Ki Bagus 

Hadikusumo, gerakan tersebut oleh para santri 

dan sahabat Ahmad Dahlan disebut Gerakan 

Ittiba’ Nabi Muhammad.10 Latar belakang 

berdirinya Muhammadiyah, dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
25

 

a. Faktor Subyektif. 

Yang dimaksud faktor subyektif ini 

adalah faktor yang berkaitan pribadi Ahmad 

Dahlan, bahwa beliau sebagai pendiri 

Muhammadiyah pada saat itu dianggap 

memiliki karakteristik yang khas, antara lain: 

1) Sebagai ulama dan intelektual muslim 

yang relatif cerdas pada zamannya,11 hal 

ini dibuktikan antara lain pada saat itu 

Beliau pergi ke Lembang  Bandung untuk 

mencocokkan hasil penghitungan 

hisabnya dengan teknologi meteorologi 

dan geofisika di tempat itu. 

2) Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, 

cepat mendiagnosa penyakit umat dan 

menentukan terapinya. Salah satu 
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obsesinya ialah ingin menyatukan ulama 

di Indonesia serta meningkatkan 

pendidikan umat Islam, sebab hanya 

dengan pendidikan yang memadai umat 

Islam bisa lebih siap dalam menghadapi 

berbagai tantangan. (kebodohan dan 

keterbelakangan, hanya bisa diatasi 

dengan satu kata: pendidikan) 

3) Sebagai ulama bertipe ulama praktis, 

bukan ulama teoritis, hal ini terbukti 

antara lain dari pengajian tafsir yang 

dilakukannya yakni menggunakan 

metode tematik yakni memulai dari ayat-

ayat yang paling mudah difaham dan 

mudah diamalkan. 

4) Beliau terpengaruh oleh pemikiran para 

tokoh pembaharu Islam, khususnya dari 

kawasan timur tengah. Beberapa tokoh di 

antaranya Taqiyuddin ibnu Taimiyah, 

Muhammad bin Abd al Wahhab, 

Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad 

Abduh. Dari beberapa penelitian 

disebutkan bahwa tokohtokoh tersebut 

memiliki kontribusi yang sangat 

signifikan dalam hal membangkitkan 

semangat Izzul Islam Wal Muslimin. 
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b. Faktor Obyektif. 

Yang dimaksud dengan faktor obyektif 

adalah fakta-fakta riil yang terjadi dan 

menimpa umat dan bangsa Indonesia.Faktor 

Obyektif ini dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu internal dan Eksternal. 

Dari segi internal, meliputi antara lain : 

1) Kondisi ummat Islam Indonesia pada saat 

itu secara umum adalah rendah 

pemahamannya terhadap ajaran Islam. 

Hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas 

pendidikan yang dimiliki. Akibat dari 

rendahnya pemahaman mereka terhadap 

agama Islam, maka sering kali terjadi 

distorsi, terlebihpada kurun waktu itu 

Islam lebih difahami secara Fiqhi semata. 

2) Keterbelakangan umat Islam dan bangsa 

Indonesia adalah akibat penjajahan, dan 

penjajahan ini juga mengakibatkan umat 

Islam dan bangsa Indonesia menjadi 

bodoh dan miskin. 

3) Lembaga Pendidikan khususnya umat 

Islam di Indonesia di samping secara 

akademis tidak memenuhi syarat seagai 

lembaga pendidikan yang modern, juga 

tidak berorientasi ke depan yang bersifat 

Problem solfer terhadap berbagai 
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tantangan yang sedang dihadapi umat 

Islam dan bangsa Indonesia pada saat itu. 

Dari segi eksternal, meliputi antara lain: 

1) Kondisi bangsa Indonesia pada saat itu 

dijajah oleh Belanda, dan sangat logis 

bahwa bangsa yang terjajah adalah 

bangsa yang rendah harga dirinya, bodoh, 

dan miskin, serta kehilangan dinamika. 

2) Penjajah Belanda bukan hanya menjajah, 

tetapi juga menyiarkan ideologi agama 

yakni agama Kristen. Hal ini wajar 

karena para penjajah bukan hanya 

membawa misi memperoleh keuntungan 

secara finansial tetapi juga mempunyai 

misi kristenisasi. 

3) Secara global pada saat itu sedang terjadi 

trend kebangkitan umat Islam yang 

didengungkan oleh para tokoh islam 

diberbagai Negara Islam di dunia, serta 

sedang memuncaknya semangat ummat 

Islam khususnya di Indonesia untuk 

melepaskan diri dari penjajahan. 

Teologi reformasi Ahmad Dahlan berpijak 

pada etika welas asih dalam hal kepeduliannya 

pada nasib bangsa dan umat Islam penduduk 

pribumi yang sengsara dan tertindas. Itulah 

fenomena yang kemudian menarik elit priyayi 

jawa Sutomo, hingga bersedia menjadi penasehat 
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Muhammadiyah bidang kesehatan.Bahkan 

kemudian, bersama-sama para dokter Belanda, 

Sutomo mengelola Rumah Sakit Muhammadiyah 

Surabaya tanpa gaji.Semangat kemanusiaan 

berbasis cintakasih telah mempersatukan orang-

orang berbeda bangsa dan agama itu.
26

 

Perlu ditegaskan pula disini, bahwa 

sebelum Muhammadiyah tersebar merata di 

seluruh Indonesia, sesungguhnya Ahmad Dahlan 

telah melakukan berbagai upaya legalisasi 

terhadap organisasi yang baru didirikannya 

itu.Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad 

Dahlan mengajukan permohonan kepada 

Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan 

badan hukum. 

Permohonan itu baru dikabulkan pada 

tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah 

No. 81 tanggal 22 Agustus 1914.Izin itu hanya 

berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi 

ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. 

Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul 

kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. 

Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. 
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Soaial Budaya Kyai Ahmad Dahlan (Jakarta:Bentara, Kompas, 2005), 3-

4 

36 



37 
 

 

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah 

disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan 

mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping 

juga melalui relasi-relasi dagang yang 

dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan 

sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai 

kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai 

daerah lain berdatangan kepadanya untuk 

menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. 

Muhammadiyah makin lama makin berkembang 

hampir di seluruh Indonesia.Oleh karena itu, 

pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan 

permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda 

untuk mendirikan cabang-cabang 

Muhammadiyah di seluruh Indonesia. 

Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah 

Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. 

Sebagai seorang yang demokratis dalam 

melaksanakan aktivitas gerakan dakwah 

Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga 

memfasilitasi para anggota Muhammadiyah 

untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan 

pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama 

hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah 

Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas 

kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), 

yang saat itu dipakai istilah Algemeene 

Vergadering (persidangan umum). 
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Salah satu komitmen Muhammadiyah 

sejak berdirinya sampai sekarang adalah bahwa 

Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai 

gerakan dakwah Islam berbasis akidah yang 

murni.Jadi dasar utama yang kemudian menjadi 

khittahnya adalah tandif al-Aqidah atau 

pemurnian akidah.Komitmen dasar ini sekaligus 

menjadi karakter utama dalam pengembangan 

pemikiran keagamaan yang dilakukannya. 

Ketika Muhammadiyah di bawah 

kepemimpinan Ahamad Dahlan, pemahaman 

keagamaan diarahkan kepada amal perbuatan. 

Beliau bahkan meninggalkan pesan 

monumentalnya yang kemudian dirangkum 

dalam sebuah buku oleh Abdul Munir Mulkhan: 

Pesan-pesan dua pemimpin besar Umat Islam 

Indonesia Ahmad Dahlan dan Hashim Ash‟ari 

bahwa Islam adalah agama amal.Seseorang 

dianggap beragama jika dia berbuat atau beramal 

serta mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada 

dalam al-Qur‟an dan Hadith. Di bidang ubudiyah 

beliau memulai dengan mengarahkan orang yang 

melakukan ibadah sholat ke arah ka‟bah dan 

bukan lurus ke barat.Adapun bentuk-bentuk amal 

nyata yang beliau lakukan adalah santunan 

kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. 

Beliau memiliki landasan amaliah yang 

monumental dalam hal ini yaitu Teologi al 
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ma’un.Teologi inilah yang telah mampu 

menggerakkan umat Islam di kawasan 

Yogyakarta waktu itu untuk cinta beramal, 

bahkan kemudian melembaga menjadi sebuah 

amal usaha yakni Majlis Pembina Kesengsaraan 

Ummat, di kemudian hari berubah menjadi 

Majlis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU). 

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah 

pada saat ini belum banyak berbicara tentang 

fiqh dan us}ul fiqh, juga belum berbicara tentang 

ilmu takhrij alhadith. Bahkan yang sangat 

menonjol adalah pemikiran teologis, baik dari 

serapan pemikiran Ibnu Taimiyyah yang 

mengkritik rasionalisme filsafat dan teologi. 

Pemikiran Ibnu Taimiyah yang mengarah kepada 

rekonstruksi teologis (kalam) yang cenderung 

literalistik dan neo-hambalistik ini, mencapai 

puncaknya pada gerakan wahabi yang didirikan 

oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab . Tetapi 

pada sisi lain gerakan modernisme Islam pun 

muncul di mesir, ketika kolonialisme Eropa 

memasuki kawasan timur tengah, menginspirasi 

Jamaluddin al-Afghani , Muhammad Abduh 

untuk melakukan pembaruan khususnya di 

bidang pendidikan dan politik. Situasi teologis 

dan kecenderungan pemikiran seperti itulah yang 

ditemui Ahmad Dahlan terutama ketika 

menunaikan ibadah haji dan sempat membaca 
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buku-buku karangan mereka, bahkan pernah 

beremu dengan Muhammad Rashid 

Rida.Bermula dari sinilah Ahmad Dahlan 

menemukan bentuk dan keyakinan agama yang 

mantap yang tidak jauh dari paradigma 

pemikiran Wahabi dan kaum modernis di Mesir. 

c. Sejarah Lahirnya Majelis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) 

MTA (Majlis tafsir al- Qur‟an) didirikan 

oleh Abdulllah Thufail Saputra di solo pada 19 

september 1972. Ia seorang pedagang yang 

sering berkunjung ke berbagai kota di indonesia 

sebelum mendirikan organisasi ini. MTA dirintis 

dengan tujuan mengajak masyarakat untuk 

kembali kepada al quran. 

Setelah sekian lama berjalan, MTA kini di 

pimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina yang menurut 

berbagai sumber adalah mantan warga 

Muhammadiyah.Setelah MTA di pimpinnya 

jamiyah ini semakin berkembang dan 

melebarkan sayap dakwahnya via radio, televisi, 

majalah, dan media lainnya. Kuantitas pengikut 

mereka semakin banyak, mulai dari Solo Raya,( 

Meliputi Karang anyar, Wonogiri, Klaten, 

Sragen, Surakarto, dan Suraharjo). Sekarang 

menambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, 

Rembang, Yogyakarta, Magelang, Purworejo, 
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Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, 

Demak, dan Salatiga.Bahkan sampai luar jawa, 

Seperti Medan, dan luar negeri.
27

  

Dahulu, sebelum tampak kepemimpinan 

MTA, diserahkan kepada Ustadz Ahmad Sukina, 

penyebaran dakwah MTA, tidak begitu menusuk. 

Namun pasca dipimpinan nya, MTA Tampil 

lebih berani mengkritik habis Tradisi dan 

Amaliyah NU dengan ungkapan yang sangat 

menyakitkan.Bahkan pengikut MTA di tingkat 

bawah juga mulai berani menentang dan 

menuduh apapun yang tidak sejalan dengan 

MTA   dengan Stigmatisasi sesat dan syirik, 

adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru di 

lahirkan dituduh sebagai perbuatan syirik.Hal ini 

akhirnya memicu perselisihan antar warga di 

akar rumput. Memang tidak semua warga MTA 

melakukan tindakan seperti itu, banyak juga 

warga MTA yang bijaksana dan toleran dengan 

war ga nahdhiyin dan mau mengikuti kegiatan 

mereka. Terutama warga MTA di luar Solo 

Raya. Beberapa kali Ustadz Ahmad Sukina di 

ajak bertemu , dan berdialog secara ilmiyah 

dengan Kiyai NU dan Habaib di solo, namun 

selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas. 
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Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 
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Pendakwah mereka ditingkat bawah juga 

demikian. Saya adalah salah satu orang 

mendengar secara langsung dari mereka bahwa 

dialog ilmiyah dilarang oleh pimpinan mereka. 

Ustadz Ahmad Sukina. Dalam majlis 

pengajian mereka, seperti tertulis dalam situs 

MTA materi yang di berikan adalah tafsir al 

quran, yang di keluarkan DEPAG (Departmen 

Agama) Dan kitab kitab tafsir lainnya, baik karya 

ulama‟ salaf maupun ulama‟ khalaf . Kitab tafsir 

yang di pelajari saat ini adalah Tafsir ibnu katsir 

(Terjemahan) dan tafsir ibnu abbas. Inilah 

pengakuan mereka yang diragukan 

kebenarannya, sebab saya dan teman teman di 

solo raya tidak pernah menjumpai mereka, baik 

di tingkat pusat maupun bawah, yang belajar 

dengan metode seperti itu. Dalam setiap 

pengajian Ahad pengajian di solo, MTA di 

pimpin oleh Ahmad sukina menggunakan brosur 

yang berisi ayat dan hadis, yang sudah 

diterjemahkan sebagai kajian dalam setiap 

pembahasan. Ada pula waktu tanya jawab dari 

peserta kepada ahmad sukina dengan berbagai 

macam ragam pernyataan. Dalam situs mereka 

ditulis : Dalam pengajian tersebut secara 

otomatis mencakup kajian hadis ketika 

pembahasan berkembang ke masalah lain, mau 

tidak mau harus merujuk hadis. 
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 Disinilah mulai muncul vonis vonis yang 

membuat resah warga NU di solo dan sekitarnya, 

dalam situs resmi MTA juga tertulis :  MTA 

tidak mentafsiri al quran, tetapi mengkaji kitab 

kitab tafsir yang ada dalam rangka pemahaman 

alquran   agar dapat dihayati dan selanjutnya di 

amalkan. 

Acara maupun kegiatan warga nahdhiyin. 

Sementara MTA versi Ahmad Sukina bersifat 

sebaliknya 

d. Sejarah Lahinya  LDII 

 LDII  berdiri pada tanggal 3 Januari tahun 

1972 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Awal 

berdirinya yakni bernamakan Yayasan Karyawan 

Islam atau dapat disingkat YAKARI.Namun 

istilah YAKARI tersebut diganti pada sebuah 

acara Musyawarah Besar (MUBES) tahun 1981 

menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). 

Namun rupanya istilah itu pula berganti nama 

pada MUBES pada tahun 1990 menjadi Menteri 

Dalam Negeri (MENDAGRI). Mengenai alasan 

digantinya istilah LEMKARI tersebut 

dikarenakan adanya kesamaan dengan Lembaga 

Karate-do di Indonesia. 

 Ormas LDII yang berada di wilayah sekitar 

Sidoarjo ini pula banyak menuai kritikan dari 

masyarakat, terutama dari Ormas yang sjatinya 

telah lama dan berkembang di Sidoarjo.Kritikan 
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demi kritikan berdatangan yakni seperti dari 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama 

(NU).Muhammadiyah dan NU yang secara 

kongkrit telah ada dan berkembang menjadi satu 

Ormas Islam yang besar di wilayah Sidoarjo 

banyak mengeluarkan anggapan bahwasannya 

praktik dari ajaran LDII banyak yang telah 

menyimpang dari Islam. 

 Penyimpangan dan pergeseran arah ajaran 

LDII mulai terlihat ketika Ormas tersebut 

menjalankan praktik dengan cara pembedaan 

yang terlalu keras. Anggapan bahwa dalam 

Ormas LDII lah yang paling sempurna dan 

shahih begitu berkembang, yang menyebabkan 

adanya diskrimasi yang dilakukan para pengikut 

Ormas LDII terhadap pengikut Ormas lain 

diluarnya. 

 Contoh yang lain dari pembedaan tersebut 

yaitu pada saat dilaksanakannya shalat secara 

berjama‟ah. Bilapun pada umumnya sebuah 

tempat peribadahan yang dibangun dan 

digunakan untuk tempat beribadah bagi seluruh 

umat yang hendak beribadah, berbeda halnya 

pada Ormas ini.Nyatanya pada ormas ini sendiri 

mereka begitu membedakan antara golongan 

mereka sendiri (jama‟at LDII) dengan golongan 

diluar mereka (Jama‟ah selain LDII). 
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 Tentu saja sikap pembeda-beda dari ajaran 

Ormas LDII ini menuai konflik dan 

pertentangan. Mana bisa kalapun yang sama-

sama berasal dari Islamnya terjadi apa yang 

dinamakan pembeda dan diskriminasi. Memang 

pada awalnya LDII ini sendiri mengedepankan 

adanya Pemurnian agama yang sesuai dengan 

Al-Quran dan Al-Hadits.Tak jauh berbeda 

dengan Ormas Muhammadiyah yang sama-sama 

mengedepankan pemurnian agama dengan 

kembali kejalan sesuai Al-Quran dan Hadits, 

namun bedanya yakni dari titik ukur sikap 

diskriminasi yang begitu mencolok dan keluar 

dari batas.
28

 

 Dikarenakan adanya diskriminasi inilah 

sebagai sebab utama adanya pembicaraan dan 

anggapan dari kalangan LDII bahwa jama‟ah 

yang diluar LDII tidak lebih baik dari 

mereka.Dari beberapa anggapan dan lontaran 

kata yang merujuk pada hal saling menjatuhkan 

tersebut dimungkinkan bahwa LDII sebagai 

Ormas Islam telah terpengaruh adanya aliran 

agama yang berada pada garis keras. 

 Keberadaan sebuah aliran agama yang 

terbungkus dalam bentuk Ormas yang berada 

pada kondisi garis keras, dapat terlihat dari 
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penilaian jama‟ah Ormas itu sendiri terhadap 

Ormas lain diluarnya. Bukankah dalam Islam 

sendiri telah dijelaskan mengenai adanya 

toleransi ataupun sikap toleran. Jangankan 

dengan sesama Islamnya, bahkan Nabi 

Muhammad pun mengajarkan agar beroleransi 

kepada seluruh umat diluar Islam. Dari konsep 

yang sederhana saja mengenai sikap toleransi 

dan kepedulian akan sesama, telah nampak 

benih-benih ketidakpedulian dan ketidak 

mampuan dalam hal menerimaa situasi agamis 

yang berbeda-beda.  

4) Relevansi 

Relevasnsi adalah keterkaitan, hubungan dan 

kecocokan.Relevansi pendidikan merupakan 

kesesuaian antara kemampuan yang di peroleh 

melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan 

pekerjaan.
29

 

Dalam hal ini ormas islam memiliki hubungan 

yang sangat kuat dalam membangun karakter 

remaja. Sebab remaja merupakan penerus nya. 

Apabila remaja zaman sekarang sudah lupa akan jati 

dirinya dan sudah tidak bisa terkontrol maka akan 

negeri ini akan lemah dan rusak. Terdapat beberapa 

pengaruh dari ormas islam yang terdapat di desa 
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Kare yang memiliki pengaruh dalam pendidikan 

karakter remaja. Pengaruh yang diberikan bersifat 

positif dan membangun ,diantaranya sebagai berikut: 

Mengatasi kenakalan remaja, Meningkatkan iman 

dan taqwa, Menambah wawasan, Meningatkan pola 

berfikir. 

Toleransi adalah konsep modern untuk 

menggambarkan sikap salingmenghormati dan saling 

bekerjasama di antara kelompok-kelompok 

masyarakat yangberbeda baik secara etnis, bahasa, 

budaya, politik, maupun agama.Toleransi, karenaitu, 

merupakan konsep agung dan mulia yang 

sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran 

agama-agama, termasuk agama Islam. 

Persaudaran universal adalah bentuk dari 

toleransi yang diajarkan Islam.Persaudaraan ini 

menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan 

diterimanyaperbedaan dalam suatu masyarakat 

Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat 

konsep keadilan, perdamaian.Pikiran Islam yang 

mendukung sebuah teologi toleransi adalah 

keyakinankepada sebuah agama fitrah, yang 

tertanam di dalam diri semua manusia, dankebaikan 

manusia merupakan konsekuensi alamiah dari 

prinsip ini. 

Toleransi memiliki karakteristik sebagai 

berikut, yaitu antara lain: 
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a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan 

kedermawanan 

b. Kelapangan dada karena kebersihan dan 

ketaqwaan 

c. Kelemah lembutan karena kemudahan 

d. Muka yang ceria karena kegembiraan 

e. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan 

karena kehinaan 

f. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) 

tanpa penipuan dan kelalaian 

g. Menggampangkan dalam berda'wah ke jalan 

Allah tanpa basa basiTerikat dan tunduk kepada 

agama Allah SWT tanpa ada rasa keberatan. 

Persatuan dalam umat islam bukanlah sebuah 

persatuan yang bersifat taktis yang berdasarkan 

kepentingan politik. Persatuan ini tidak seperti 

persatuan dua kelompok politik untuk mencapai 

sebuah tujuan bersama dan jangka pendek. Persatuan 

dalam umat islam merupakan persatuan yang 

mendalam dan stabil, di mana dengan menciptakan 

kekompakandan keharmonisan yang diperlukan akan 

terciptanya kondisi yang tepat untuk pertumbuhan 

bakat dan perkembangan potensi guna menerima 

kebenaran agama yang dipilih secara bebas. 

Persatuan di antara mazhab-mazhab islam 

bukan berarti harus melepaskan keyakinan-

keyakinan dalam mazhabnya. Jangan sampai ada 

yang berfikir bahwa persatuan umat islam adalah 

48 



49 
 

 

memilih salah satu mazhab  islam dan kemudian 

meninggalkan mazhab-mazhab lainnya, atau 

mengesampingkan semua perbedaannya serta 

menciptakan mazhab baru yang tidak sama dengan 

mazhab apapun.
30

 

Ormas-ormas islam yang terdapat di desa kare 

pada dasarnya memiliki perbedaan dalam 

berpendapat akan tetapi Mereka memiliki usaha 

yang sama dalam satu tujuan yaitu, berusaha dalam 

mensyiarkan agama islam.  

5) Karakter Remaja 

Menurut simon philps karakter merupakan 

kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu system 

yang melandasi suatu pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan.
31

 

Berdasarakan grand design yang di 

kembangkan Kemendiknas,secara psikologis dan 

sosial kultural pembentukan karakter dalam induvidu 

merupakan fungsi dari seluruh potensi induvidu 

manusia (kognitif, afektif, konotatif dan 

psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural 

(dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan 

berlangsung sepanjang hayat.
32
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31

Fachrul Mu‟in,pendidikan karakter kontruksi theoretic dan 

praktik (Jogjakarta: Ruzz Media,2011) 
32

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan Metodologi dengan 

pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik 

alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, 

analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang 

esensial. 

Terdapat 6 (enam) macam metodologi penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif, yakni: 

etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, 

partisipatories, serta penelitian tindakan kelas. 

Dalam hal ini penelitian yang digunakan yakni 

penelitian studi kasus (case study), yaitu: suatu 

penelitian yang dilaksanakan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, serta 

interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, 

kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan 

menafsirkan data yang ada dan digambarkan dengan 

kalimat yang akhirnya data disimpulkan, penelitian akan 
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berisikan laporan data. Data tersebut berasal dari 

Observasi, wawancara dan dokumentasi.
33

 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Seorang peneliti adalah perencana, sekaligus 

pelaksana pengumpulan data, penafsiran data, serta 

menjadi pelopor penyusunan hasil penelitian.
34

 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai 

instrument kunci yaitu peneliti melakukan upaya untuk 

memperoleh data secara langsung.kedudukan peneliti 

dalam penelitian kualitatif memilki peranan penting 

peneliti merupakan pelaksana, perencana, penganalisa 

data dilapangan. 

Peneliti hadir secara langsung dilokasi penelitian 

yaitu di Dusun. Kaneman, Desa. Kare, Kecamatan.Kare, 

Kabupaten. Madiun untuk meneliti keadaan ataupun 

problematika yang ada di lokasi tersebut.Sehingga 

peneliti dapat menemukan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian.Peneliti dating ke narasumber yang 

bersangkutan untuk kegiatan observasi. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Dusun. Kaneman, 

Desa. Kare, Kecamatan.Kare, Kabupaten. 

                                                           
33

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),15 
34

Moleong lexy, Metodologi Penelitian (Bandung: PT. Remaja 
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Madiun.”Peneliti memilih lokasi ini di karenakan 

terdapat beberapa permasalahan yang timbul di antara 

jamiiyah.permasalahan ini di khawatirkan akan 

menimbulkan gesekan ataupun pertentangan antar 

masyarakat dan keharmonisan akan terganggu. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, 

seperti dokumen dan lainnya.Dengan demikian sumber 

data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, 

foto dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan. 

Sumber data adalah subyek darimana data 

diperoleh sesuai dengan klasifikasi data yang 

dikemukakan.Untuk mempermudah mengidentifikasi 

sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi 3P 

yang berarti Person,Place, Paper.
35

 

a. Sumber data Person adalah sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara, dalam hal ini yang menjadi sumber data 

atau informasi. 

b. Sumber data Place adalah sumber data yang bisa 

memberikan data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak.  

                                                           
35

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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c. Sumber data Paper adalah data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, atau simbol-simbol 

lain yang cocok untuk menggunakan metode 

dokumentasi. Dalam hal ini yang termasuk data 

paper meliputi arsip dokumen, Dokumen kegiatan 

masyarakat, jamiyah, tokoh masyarakat, remaja dan 

sarana prasarana. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi serta dokumentasi.Sebab 

bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti 

maksudnya secara baik, jika dilakukan interaksi dengan 

subyek melalui wawancara mendalam dan observasi 

pada latar, dimana fenomena tersebut terjadi, di samping 

itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi 

(tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang 

subyek).Wawancara yaitu percakapan dengan maksud 

tertentu. Maksud digunakannya wawancara antara lain: 

a. mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian 

dan lain-lain,  

b. mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian 

yang dialami masa lalu. 

Pada penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara mendalam 

maksudnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 
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permasalahan.Sehingga data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian bisa terkumpul secara maksimal 

sedangkan subjek peneliti dengan teknik Purposive 

Sampling yakni pengambilan sampel bertujuan, 

sehingga memenuhi kepentingan peneliti.
36

 

Mengenai jumlah informan yang akan diambil 

terdiri dari: 

 kepala Desa Kare 

 Tokoh-tokohislam dalam paham NU, 

Muhammadiyah, MTA, LDII di Dusun. Kaneman, 

Desa Kare, Kecamatan. Kare, Kabupaten. Madiun 

 Masyarakat  Dusun. Kaneman, Desa Kare, 

Kecamatan. Kare, Kabupaten. Madiun 

Teknik Observasi, dalam penelitian kualitatif 

observasi diklarifikasikan menurut 3 cara. Pertama, 

pengamat bisa bertindak sebagai partisipan atau 

nonpartisipan.Kedua, observasi dapat dilaksankan secara 

terus terang atau penyamaran.Ketiga, observasi yang 

menyangkut latar penelitian dan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi yang pertama di mana 

pengamat bertindak sebagai partisipan. Teknik 

Dokumentasi, menggunakan teknik ini untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini 

terdiri dari dokumen dan rekaman. 

“Rekaman/dokumentasi" sebagai setiap 

tulisan/pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
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individual atau kelompok dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa.Sedangkan “Dokumen" 

digunakan untuk mengacu atau bukan selain pada 

rekaman, yakni tidak dipersiapkan secara khusus untuk 

tujuan tertentu, seperti: surat-surat, buku harian, catatan 

khusus, foto-foto dan lain sebagainya. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah pengelolahan dan analisa data. Yang 

di maksud dengan analisis data ialah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau 

orang lain. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif, jadi dalam analisis data selama di 

lapangan peneliti menggunakan model spradley, yaitu 

tehnik analisa data yang disesuaikan dengan tahapan 

dalam penelitian, adalah: 

a. Dalam tahap penjelajahan dengan teknik 

pengumpulan data grand tour question, yaitu 

pertama dengan memilih situasi sosial (place, actor, 

activity), 
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b. Kemudian setelah memasuki lapangan, dimulai 

dengan menetapkan seorang informan “key 

informant" yang merupakan informan, berwibawa 

dan dipercaya dapat membukakan pintu kepada 

peneliti untuk memasuki obyek penelitian. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada 

informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara 

yang dilakukan. Setelah itu perhatian peneliti pada 

obyek penelitian dan memulai untuk mengajukan 

pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis 

terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari 

analisis wawancara berikutnya peneliti melakukan 

analisis domain. 

c. Dalam tahap menentukan fokus (dilakukan dengan 

observasi terfokus) analisa data dilakukan 

menggunakan analisis taksonomi. 

d. Dalam tahap selection (dilakukan dengan cara 

observasi terseleksi) kemudian peneliti mengajukan 

pertanyaan kontras, yang dilakukan dengan analisis 

komponensial. 

e. Hasil dari analisis komponensial, melalui analisis 

tema peneliti menemukan tema-tema budaya. 

Berdasar pada temuan tersebut, selanjutnya peneliti 

menuliskan laporan penelitian kualitatif. 

 

7. Penngecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif,temuan atau data yang 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

56 



57 
 

 

yang dilaporkan penelitian dengan apayang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, tetapi 

perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data mmenurut 

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak 

tergantung pada kontruksi manusia dengan berbagai 

latar belakang yang berbeda.
37

 Jadi keabsahan data 

meliputi: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrument itu sendiri, keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data.Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsure-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari.Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 
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c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. 

d. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial merupakan pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan 

sebbagai contoh, data dari hasil wawancara perlu 

didukung dengan adanya fotoketika wawancara 

sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau 

lebih dapat di percaya. Jadi dalampenelitian ini 

peneliti akan menggunakan hasil foto wawancara 

foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra-lapangan 

Tahapan ini adalah untuk memperoleh 

gambaran umum mengenai latar belakang penelitian 

dengan melakukan penyusunan perencanaan 
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penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian.tahapan ini dilakukansebelum terjun 

kelapangan dalam rangka penggalian data. 

b. Tahap penggalian data   

Tahapan inimerupakan eksplorasi secara 

terfokus sesuaidengan pokok permasalahan yang 

dipilih sebagai fokus penelitian,penelitian ini 

dilakukan oleh peneliti dimana peneliti masuk 

kelapangan atau terjun langsung kelapangan untuk 

ikut serta melihat aktifitas dan melakukan interview. 

Ketika dilapangan kita harus mengetahui beberapa 

hal antara lain: 

1) Memahami dan memasuki lapangan  

Memahami latar penelitian; latar terbuka; 

dimana secara terbuka orang berinteraksi 

sehingga peneliti hanya mengamati, latar tertutup 

dimana peneliti berinteraksi secara langsung 

dengan orang.  

Penampilan, Menyesuaikan penampilan 

dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya 

latar penelitian.  

Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, 

berindak netral dengan peran serta dalam 

kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek.  
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Jumlah waktu studi, pembatasan waktu 

melalui keterpenuhan informasi yang 

dibutuhkan.  

2) Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data)  

Peneliti merupakan instrumen utama 

dalam pengumpulan data, jadi peneliti harus 

berperanaktif dalam pengumpulan sumber 

c. Tahap analisis data,  

Melakukan analisis terhadap data yang telah 

didapatkan, peneliti dalam hal ini bisa melakukan 

interpretasi dari data yang didapatkan dilapangan. 

Tahapan inidilakukan beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan,dalam tahap ini penulis 

menyusun hasil penelitian. untuk selanjutnya 

penulis sgeramelakukan analisis data dengan cara 

distributive dalam bentuk naratif. 

d. Tahap penelitian laporan 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir 

setelah ketiga tahapan diatas dilakukan. Disini 

penulis menyusun sebuah laporan hasil 

pengamatan yang dilakukan di lapangan sebagai 

tahap akhir sebuah  penelitian.penelitian ini 

berbentuk tulisan dan biasanya pendekatan 

kualitatif lebih cenderung menggunakan metode 

deskriptif-analitis.
38
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Desa Kare 

Sejarah ini diambil dari penuturan para orang 

tua / dongeng dari satu orang ke orang lain yang 

sudah turun temurun di Desa Kare; dongeng atau 

kisahnya sebagai berikut : 

Di lereng Gunung Wilis hidup seorang tokoh 

bernama Ki Ageng Wilis sesuai dengan tempat 

pertapaannya.Ki Ageng Wilis mempunyai 

keponakan yang bernama Ki Joko Slining. Pada 

suatu hari, Ki Joko Slining akan mempersunting 

seorang putri bernama Putri Kencono Wungu yang 

merupakan keponakan dari Adipati Madiun yang 

disayembarakan untuk mencari jodoh. Mendengar 

berita itu, maka pada siang hari berangkat Ki Joko 

Slining dengan sahabatnya menuju Padepokan Putri 

Kencono Wungu dengan menaiki sebuah perahu 

sampan dari batu mulai dari puncak Gunung 

Wilis.Di tengah perjalanan perahu tersebut terjebak 

oleh pusaran air. Untuk mengenang tempat tersebut 

maka diberi namaSeran. Setelah berhasil melewati 

pusaran air, perjalanan dilanjutkan. Tapi karena 

teman Joko Slinning kelelahan, maka ia tertidur lama 

(suwe turu wae= bhs. Jawa). 
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Di suatu tempat di atas batu yang bernama 

Selo Bekel maka untuk mengingat tempat tersebut 

diberi namaSuweru.Setelah temannya bangun dari 

tidur, perjalanan dilanjutkan.Namun karena 

kecapekan dan baru bangun dari tidur maka kapal 

yang ditumpangi terpleset tapi masih selamat. Maka 

tempat terpleset itu diberi namaPlosorejo. Kemudian 

setelah berjalan beberapa saat, hari sudah menjelang 

sore dan tiba di suatu tempat melihat ada bunga 

Dipoyono yang sangat indah,maka bunga itu dipetik 

untuk tanda melamar Putri Kencono Wungu. Untuk 

mengenang tempat pemetikan bunga tersebut, maka 

daerah itu diberi nama Kare ( berasal dari kata Sekar 

Mekar Sore ). Setelah dilanjutkan perjalanan, tali 

kapal yang ditali wangsul berkali-kali putus. Oleh 

karena itu, tempat itu diberi nma Gondosuli( Gonta 

ganti tali Wangsul ). Tali yang terputus tadi 

disambung-sambung di suatu tempat yang kemudian 

dinamai Sambong.Dalam perjalanannya ternyata 

perahu yang ditumpangi tersangkut di suatu tempat 

sampai pagi tiba, sehingga Ki Joko Slining tak bisa 

mengikuti sayembara.Ia merasa gagal dan malu 

karena tak bisa mengikuti sayembara mempersunting 

Putri Kencono Wungu. Maka tempat itu dinamai 

Kuwiran (kewirangan = Bhs. Jawa) sehingga 

kapalnya ditinggal begitu saja di sana. Kapal tersebut 

sampai sekarang masih ada di tengah hutan di Desa 

Kuwiran. Ini lah legenda Desa Kare agar  anak cucu 
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warga Desa Kare mengetahui asal usul nama 

desanya. 

Asal usul penduduk Desa Kare menurut 

penuturan / dongeng orang tua secara turun temurun 

yaitu : 

Pada zaman dahulu datang serombongan 

petani dari daerah Caruban.Mereka hidup sebagai 

petani yang meninggalkan daerah asalnya karena 

ingin aman dari kekejaman bangsa Belanda. 

Rombongan ini dipimpin seorang bernama 

KARTODIPURO. Dengan hidup bertani secara tekun 

dan membawa pengalaman dari daerah asal maka 

hasil tani sangat memuaskan. Banyak petani yamg 

berbondong-bondong menuju daerah pak 

Kartodipuro. Namun sayangnya daerah yang 

ditempati pak Kartodipuro masih menjadi satu  

dengan Desa SALAK, yang sekarang menjadi dukuh 

Salak termasuk Desa Randualas. Berhubung makin 

banyak pengikut menuju daerah pak Kartodipuro 

maka diadakan pemekaran Desa Salak. Dengan 

demikian daerah yang ditempati pak Karto 

merupakan daerah baru “ Mekare Desa Salak “. Kata 

Mekare kemudian dikenal dengan Desa 

KARE.Daerah Kare merupakan daerah yang 

merupakan pelarian dari orang-orang yang tidak mau 

tunduk kepada Belanda.Selanjutnya, Desa Kare 

makin ramai dan didirikan pemerintahan tingkat 

Kawedanan yang bertempat di Dusun 
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Kare.Pemangku Wedono pada saat itu bernama 

KARTO HADIKUSUMO.Namun akhirnya pusat 

Kawedanan dipindahkan ke Kanigoro.
39

 

Menurut penuturan orang tua Islam di desa 

kare sudah ada sejak zaman penjajahan belanda yang 

dibawa oleh para tokoh kyai dan santri, dan di 

jelaskan juga pada zaman G30 S PKI kare 

merupakan tempat persembunyian pelarian dari para 

pengikut PKI. Pada zaman itu masyarakat islam desa 

kare melawan atau membantai PKI di desanya 

karena PKI membuat resah masyarakat dan 

menimbulkan banyak kekacauan di desa.  

Sebelum islam berkembang di desa kare 

masyarakat masih memeluk agama hindu ataupun 

masih memegang erat budaya kejawen.
40

 

2. Ragam Jam’iyah di Desa Kare 

a. Nahdlatul Ulama di Desa Kare 

 Menurut sumber yang peneliti temukan 

bahwa agama islam di desa kare sudah ada sejak 

zaman belanda ada di Indonesia. Untuk kejelasan 

bagaimana awal mula masuknya kurang jelas. 

Kemungkinan besar menurut cerita yang 

dituturkan oleh sesepuh desa bahwasanya di desa 

kare sudah berkembang agama islam yang 
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pahamnya sama dengan pemahaman Nahdlatu 

Ulama, 

 Dalam hal ini NU memiliki peranan dalam 

membangun masyarakat di desa Kare 

diantaranya mengadakan kegiatan-kegiatan yaitu, 

adanya jamaah ibu-ibu muslimat setiap satu 

minggu sekali, mengadakan bakti social, 

pengajian rutin, TPQ, jama‟ah sholawat dan lain-

lain.
41

 

b. Muhammadiyah di Desa Kare 

 Muhammadiyah masuk di desa Kare tahun 

1972 oleh bapak Arif Suyono. Muhamadiyyah 

juga memiliki beberapa tujuan dalam 

mengembangkan agama islam di desa kare.salah 

satu yaitu meningkatkan keimanan dan akidah 

yang murni di desa kare dan membangun 

lembaga pendidikan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas  keagamaan dan ilmu 

pengetahuan masyarakat.
42

 

 Muhammadiyah yang ada di desa kare 

mendirikan lembaga pendidikan TK ABA yang 

didirikan di tahun 2002 dan memiliki tanah 

wakaf. 
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c. Majlis Tafsir Al-Qur’an di Desa Kare 

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dalam lapangan bahwasanya masyarakat 

MTA ada didesa kare.Akan tetapi tidak ada 

lembaga MTA disana dan Masyarakat yang 

paham MTA hanya ada beberapa orang. MTA 

tidak mentafsiri AlQur‟an akan tetapi mengkaji 

kitab-kitab tafsir yang ada dalam rangka 

pemahaman Al Qur‟an agar dapat di hayati dan 

selanjutnya di amalkan. 

 MTA  juga memiliki pengaruh dalam 

kegiatan keagamaan hal ini di benarkan dengan 

adanya kegiatan keagamaan diantaranya 

pengajian Al Qur‟an yang memiliki dua jenis 

pengajian yaitu  pengajian khusus dan pengajian 

umum. Pengajian khusus yaitu pengajian yang 

pesertanya terdaftar dan setiap masuk mengisi 

daftar hadir.Pengajian umum adalah pengajian 

yang dilakukan seminggu sekali.
43

 

 Pengajian dilakukan di pusat maupun 

perwakilan dari cabang dengan guru yang 

dikirimkan dari pusat atau yang disetujui oleh 

pusat.
44
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d. LDII di Desa Kare 

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dalam lapangan bahwasanya LDII ada di 

desa Kare namun, juga ada beberapa orang yang 

mengikuti faham LDII.Jadi tidak ada lembaga 

resmi LDII disana. 

 Dalam hal ini LDII memiliki beberapa 

kegiatan keagamaan berupa dakwah islam yang 

terjun ke masyarakat. Metode yang digunakan 

LDII dalam dakwah yaitu metode pengajian 

tradisional.Maksutnya guru- guru yang berasal 

dari beberapa alumni pondok pesantren di 

Indonesia. Mereka bersama- sama mempelajari 

ataupun bermusyawarah terlebih dahulu beru 

kemudian dimulailah dakwah.  
45

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Ragam Jami’yah dan Kontribusinya Bagi 

Pendidikan Keagamaan 

Dari setiap ormas Islam yang terdapat di desa 

kare ini mempunyai cara-cara tersendiri dalam 

pengembangan Hukum Islam itu tersendiri dan 

selalu berdasarkan kepada al-Qur‟an dan Sunnah 

serta Qias dan Ijma, sebagai rujukan pertama dalam 

setiap pengambilan (mengistinbathkan) suatu hukum 

                                                           
45

Lihat transkip wawancara nomor : 05/W/30-IV/2018 



68 
 

 

dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi 

dalam masyarakat itu sendiri. 

Peneliti ketika melakukan penelitian 

dilapangan menemukan beberapa fenomena didalam 

masyarakat yaitu ketika mereka bertemu satu sama 

lain saling menghormati saling sapa dan lain-lain. 

Akan tetapi ketika mereka di pertemukan dalam 

sebuah pembicaraan yang bersangkutan tentang 

hokum islam, terdapat sebuah perbedaan pendapat 

ataupun argumen. Dari situlah yang menyebabkan 

muncunya masalah-maasalah baru.Antara ormas 

yang ada di desa tersebut. 

Dalam hal ini dari sumber yang peneliti 

lakukan bahwa NU  sudah ada di desa kare sejak 

zaman penjajahan belanda.masyarakat pada zaman 

itu sudah banyak yang mengikuti ajaran NU. Di 

samping itu NU memiliki pengaruh besar dalam 

perkembangan agama isalm di dsa kare. Salah 

satunya yang dulu masyarakat belum mengerti 

tentang hukum islam dengan datangnya NU mereka 

jadi mengerti dan lebih paham dalam agama islam. 

Lembaga Pendidikan islam yang terdapat 

dalam desa kare salah satunya berdiri madrasah 

tsanawiyah Kare dan sekarang sudah menjadi MTs 

Negeri dan Madrasah Aliyah Kare.
46
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Nahdlatul Ulama memiliki beberapa kegiatan 

rutin yang dilakukan dalam masyarakat antara lain 

yaitu jamaah yasin yang dilakukan muslimat NU tiap 

1 minggu sekali.kemudian membantu kegiaan 

masyarakat lainnya seperti baksos, pengajian rutin, 

dll.
47

 

Sedangkan Muhammadiyah dalam hal 

pendidikan islam mendirikan TK ABA tahun 2012. 

Masyarakat di desa kare lumayan banyak juga yang 

mengikuti paham Muhamadiyah.
48

 

Mumculnya MTA dan LDII yang terdapat di 

desa kare merupakan fenomena yang menarik. 

perkembangannya pendidikan islam di desa Kare 

tidak sebesar NU dan Muhammadiyah. Masrayarakat 

yang mengikuti hanya beberapa orang saja.Kegiatan 

yang dilakukan yaitu pengajian yang di dalamnya 

membahas lebih dalam tentang al Qur‟an yang 

dilakukan setiap hari minggu di belakang polres 

madiun.Dalam hal ini kemunculannya mendapat 

respon baik dan buruk dari masyarakat.
49

 

Mumculnya MTA dan LDII yang terdapat di 

desa kare merupakan fenomena yang menarik. 

Perkembangannya pendidikan islam di desa Kare 

tidak sebesar NU dan Muhammadiyah. Masrayarakat 
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yang mengikuti hanya beberapa orang saja.Kegiatan 

yang dilakukan yaitu pengajian yang di dalamnya 

membahas lebih dalam tentang al Qur‟an yang 

dilakukan setiap hari minggu di belakang polres 

madiun.Dalam hal ini kemunculannya mendapat 

respon baik dan buruk dari masyarakat.
50

 

 

2. Upaya Masyarakat Dalam Membangun Toleransi 

Antar Jami’yah  

Dalam memantapkan kerukunan hidup umat 

beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang 

mendorong terjadinya kerukunan hidup umat 

beragama secara mantap dalam bentuk : 

a. Nahdlatul Ulama 

 Nahdlatul Ulama dalam memantapkan 

kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan 

suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya 

kerukunan hidup umat beragama secara mantap 

diantaranya; saling memahami, saling 

menghormati,menghargai pendapat, menciptakan 

suasana aman dan harmoni.
51

 

b. Muhammadiyah 

 Dalam hal ini Muhammadiyah memiliki 

upaya dalam membangun toleransi yang dimana 

untuk menciptakan suasana yang tenang antar 
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masyarakat diantaranya : Adanya komunikasi 

antar jamiyah, saling menghorati, menghargai 

pendapat orang lain, saling membantu sesama 

masyarakat, hindari kontak fisik.
52

 

c. MTA 

 Pada hakekatnya penganut paham MTA di 

desa Kare tidak terlalu banyak di bandingkan 

dengan Muhammadiyah dan NU.maka dari itu 

MTA memiliki upaya-upaya agar terciptanya 

lingkungan yang harmonis yaitu, Diam itu lebih 

baik dari pada kita saling adu mulut dengan 

orang lain, saling menghargai pendapat orang 

lain, jangan menbeda bedakan satu sama lain, 

jangan mudah terprovokasi
53

 

d. LDII 

 Mengingat bahwasanya LDII didesa kare 

tidak banyak juga masyarakat yang berpaham 

LDII hanya ada beberapa masyarakat yang 

mengikuti didalamnya. LDII di desa kare  juga 

memiliki beberapa upaya agar tidak terjadi 

sesuatu hal yang tidak diinginkan. Diantaranya, 

Adanya komunikasi antar jamiyah, saling 

menghorati, menghargai pendapat orang lain, 

saling membantu sesama masyarakat, hindari 
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kontak fisik.,rendah hati,saling membantu 

masyarakat.
54

 

3. Relevansi Dengan Karakter Remaja 

Dalam hal ini ormas islam memiliki 

hubungan yang sangat kuat dalam membangun 

karakter remaja. Sebab remaja merupakan penerus 

nya. Apabila remaja zaman sekarang sudah lupa 

akan jati dirinya dan sudah tidak bisa terkontrol 

maka akan negeri ini akan lemah dan rusak. 

Terdapat beberapa pengaruh dari ormas islam yang 

terdapat di desa Kare yang memiliki pengaruh dalam 

pendidikan karakter remaja. Pengaruh yang 

diberikan bersifat positif dan membangun 

,diantaranya sebagai berikut: Mengatasi kenakalan 

remaja, Meningkatkan iman dan taqwa, Menambah 

wawasan, Meningatkan pola berfikir. Dari beberapa 

pernyataan tersebut setiap ormas  memililki beberapa 

cara meningkatkan karakteristik remaja dengan cara 

mereka masing-masing yang diantaranya sebagai 

berikkut: 

a. Nahdlatul Ulama 

 Dengan pendidikan yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan yang didirikan oleh NU di 

harapkan dapat menjadi wadah kegiatan bagi 

remaja, dengan mengisi kegiatan memperdalam 

dan memperluas pengetahuan dan pemahaman 
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agama. Sekaligus pula memperkuat karakter 

remaja yang berlandaskan nilai dan norma religi 

yang kokoh. Penguatan karakter remaja yang 

berlandaskan pada nilai dan norma religi 

tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya 

pemanfaatan waktu luang yang mengarah pada 

kegiatan yang tidak bermanfaat yang diwujudkan 

dalam kegiatan TPQ, jama‟ah sholawat, 

pengajian rutin muslimat dan bakti social.
55

 

b. Muhammadiyah 

 Dengan pembangunan dan lembaga 

pendidikan yang dilakukan oleh muhammadiyah 

seperti didirikannya TK ABA  diharapkan dapat 

dijadikan harapan bagi calon generasi remaja 

untuk mengembangkan potensi untuk menjadi 

penerus dari orang tua mereka dan sekaligus 

penerus bangsa, jadi ketika mereka tidak 

memiliki landasan karakter yang  baik sejak kecil 

pasti akan jadi seperti apa Negara ini.
56

 

c. MTA 

 Ketika kita kembali kepada Al-Quran akan 

lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT. 

Ketika seorang remaja sejak dini sudah diajarkan 

akan norma-norma islam ataupun pendidikan 

islam maka akan menjadi penerus bangsa yang 

baik. Dalamh lini MTA memberikan kesempatan 
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pada masyarakat dengan membuka peluanguntuk 

anak-anak dengan membuka les mengajar 

mengaji di mushola masyarakat sekitar.
57

 

d. LDII 

 Mengenal lebih dalam tentang agama islam, 

menguatkan aqidah dan akhlah, menguatkan 

iman dll. Dalam halpengemmbangan LDII 

mereka sangat senang dalam memberikan kultum 

ataupun ceramah singkat pada waktu tertentu dan 

hari tertentu.
58

 

4. Problematika Dalam Interaksi Antar Jam’iyah 

Islam adalah agama rahmatan alamin.Sejak 

awal diturunkannya, ajaran Islam penuh dengan 

kedamaian, tanpa unsur kekerasan dan 

pemaksaan.Sikap toleransi yang ditanamakan Islam 

kepada umatnya tidak hanya dilingkungan sesama 

penganut agama Islam saja, tapi juga terhadap non-

muslim. Namun dibalik semua nilai-nilai kedamaian, 

kemanusian, dan toleransi yang ajarkan dalam 

agama Islam,  

Jika melihat kenyataan yang terjadi di 

lingkungan eksternal umat Islam saat ini, masih 

terdapat berbagai problematika yang mungkin 

terlihat sepele tapi sulit untuk diselesaikan.Di balik 

nilai-nilai keindahan yang terkandung di dalamnya, 
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di sisi lain Islam juga sering dianggap sebagai agama 

yang keras, kejam, oleh pihak-pihak tertentu. 

Jamiyah yang ada di desa kare memiliki 

beberapa permasalahan atau problematika dalam 

interaksi masyarakat. Pemasalahan yang biasa di 

temui menurut jami‟iyah Nahdlatul Ulama 

diantaranya pemahaman akan suatu pendapat tentang 

agama islam. Biasanya berdampak pada kegiatan 

masyarakat ketika ada salah satu dari mereka beda 

aliran pasti akan terjadi sebuah permasalahan ibarat 

kata perang batin.
59

Sedangkan Muhammadiyah juga 

memiliki beberapa permasalahan dimasyarakat 

seperti terjadi perbedaan pendapat, banyak 

mayarakat yang membandingkan bahwa pendidikan 

ini dengan yang lainnya.
60

MTA memiliki 

permasalah dalam masyarakat adanya beberapa 

warga yang tidak suka terhadap kegiatan kami di 

karenakan perbedaan akan pendapat tentang 

islam‟adanya beberapa warga yang tidak suka 

terhadap kegiatan kami di karenakan perbedaan akan 

pendapat tentang islam‟begitu pula dengan LDII
61

\ 

Hal ini disebabkan karena adanya kelompok-

kelompok dari partai Islam yang sering melakukan 

aksi-aksi yang dianggap mengganggu ketentraman 
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masyarakat. Bukan hanya masalah teroris yang 

diklaim mengganggu ketentraman umat manusia, 

perdebatan-perdebatan yang terjadi di lingkungan 

internal umat Islam yang mengundang terjadinya 

perpecahan antar umat Islam itu sendiri juga dapat 

menurunkan citra Islam di mata agama lain. 

Dalam fiqih atau hukum Islam muncul 

madzhab-madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan 

Hambali. Dalam bidang politik muncul aliran-aliran: 

Sunni, Syi'ah, dan Khawarij. Dalam tasawuf tampil 

aliran-aliran: Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyd. 

Dalam praktek keagamaan, dengan demikian, 

tampil ragam bentuk atau tata cara beribadah. Juga 

ragam sikap dan pandangan terhadap berbagai 

masalah.Semuanya sama-sama mengklaim benar, 

karena berdasarkan Quran dan Sunnah.Wajar, ada 

ungkapan "Islam itu satu, tetapi Muslim banyak. 

Asalkan tidak mengklaim sebagai pihak yang paling 

benar dan yang lain salah.  

Dalam hal ini terdapat permasalah yang terjadi 

antar jami‟iyah. permasalahan yang terjadi dalam 

lingkungan ini kebanyakan ialah masalah perbedaan 

pendapat tentang menyikapi sebuah permasalahan 

agama. 

Sekali lagi, kita yang awam tidak perlu heran 

dan bingung akan realitas tersebut. Perbedaan 

pendapat merupakan sebuah kewajar dan 
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ditolerir.Menurut hadits, jika suatu pendapat hasil 

ijtihad itu benar, maka pahalanya dua.Jika 

pendapatnya salah, pahalanya cuma satu, yakni 

pahala untuk amal ijtihadnya.Jadi, sama-sama 

mendapat pahala. 

Dalam  menyikapi perbedaan pendapat, adalah 

seyogianya diperhatikan sikap toleran atau 

menghargai pendapat orang lain, lapang dada 

(tasamuh), serta tidak merasa paling benar, apalagi 

sampai menyalahkan pendapat yang lain. Karena 

kebenaran sepenuhnya milik Allah SWT. 

Perbedaan pendapat adalah realitas tak 

terelakkan dan bukan untuk menyebabkan 

perpecahan umat Islam.Dan kita pun tak mungkin 

dapat menghapuskan perbedaan pendapat itu.Upaya-

upaya untuk menghapuskan perbedaan pendapat 

dalam masalah-masalah furu' bertentangan dengan 

hIkmah rabaniyaah dan tadbir (rekayasa) Ilahi dalam 

syari‟atnya. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Ragam Jami’yah Bagi Pendidikan Keagamaan 

Dari persoalan-persoalan yang terjadi di 

masyarakat tidak terlepas dengan pengaruh modernisasi, 

begitu pula dengan pengambilan beberapa keputusan 

yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam tidak terlepas 

dengan pengaruh mazhab-mazhab yang berkembang. 

Berdasarkan hasil data di lapangan ragam jam‟iyah dan 

kontribusinya bagi pendidikan keagamaan memiliki 

beberapa maacam, diantaranya terdapat beberapa ormas 

islam yang ada di desa kare antara lain Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah, MTA dan LDII. 

Keberadaan MTA di Indonesia tidak asing lagi. Ia 

adalah sebuah lembaga kajian tafsir al-Qur‟an yang 

semula adalah kelompok pengajian yang dibentuk atas 

dasar kepribadian akan adanya kenyataan bahwa umat 

muslim memiliki kitab suci, yaitu al-Qur‟an, namun 

banyak di antara umat muslim di Indonesia yang tidak 

memahaminya bahkan membaca saja masih banyak 

yang belum mampu. Di samping al-Qur‟an, juga 

terdapat sunnah Nabi SAW, yang sama nasibnya, sama-

sama tidak banyak dipelajari oleh umat muslim, juga 
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memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.
62

 

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur 

kehidupan masyarakat atau social control, juga 

berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau 

socialengineering.Kedua fungsi itu diharapkan berjalan 

serempak, dapat menjaga dan mengatur masyarakat agar 

tidak terpengaruh dan menjadi korban globalisasi.
63

 

Hukum Islam bukan suatu yang statis, tetapi 

mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus 

globalisasi yang bergerak cepat. Fleksibilitas yang 

dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam 

mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi 

karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran 

melalui hasil ijtihad. Hukum Islam tanpa pengembangan 

akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu 

yang bergerak. Maka diperlakukan usaha untuk 

mengembangkan hukum Islam sehingga mampu 

menjawab perkembangan zaman 

Dalam hal ini ormas islam yang terdapat di desa 

kare memiliki beberapa kontribusi dalam pendidikan 

keagamaan. Berdasarkan data dilapangan peneliti 

menemukan sebuah hasil yang dimana di desa kare 
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perkembangan agamaislam sangat kuat bahkan ormas-

ormas islam disana memiliki banyak kegiatan dalam 

masyarakatterutama dalam kegiatan keagamaan. Di 

antaranya seperti adanya pengajian rutin, bakti social, 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an, Rohani Islam (Rohis), 

jama‟ah solawat Nabi dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Selain itu di desa kare tiap-tiap ormas islam memiliki 

tujuan dan peran terhadap kemajuan agama islam di desa 

kare. Pada hakikatnya mereka berbeda pendapat dalam 

menyikapi suatu hal. Akan tetapi mereka sama dalam 

mengambil sebuah keputusan berdasarkan Al-Qur‟an 

dan Sunnah. 

 

B. Upaya Masyarakat Dalam Membangun Toleransi 

Antar Jami’yah  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dilapangan terdapat beberapa ormas-ormas 

islam di desa kare, Di antaranya terdapat Nahdlatul 

ulama, Muhammadiyah, MTA, LDII. Secara tidak 

langsung para ormas-ormas islam ini memiliki berbagai 

perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu hal terutama 

dalam bidang agama islam. Untuk menyikapi hal-hal 

tersebut mereka memiliki cara dalam membangun 

toleransi antar jam‟iyah diantaranya:  

1. saling menghargai dalam berpendapat 

2. menerima atas pendapat orang lain dan tidak 

menjustis orang lain tanpa ada kejelasan.   
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3. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional 

dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan 

seluruh umat islam untuk hidup rukun dalam bingkai 

teologi dan implementasi dalam menciptakan 

kebersamaan dan sikap toleransi. 

4. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang 

kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman 

dan penghayatan agama serta pengamalan agama 

yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup 

intern dan antar umat beragama. 

5. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya 

nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural 

umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai 

pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-

prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama 

lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap 

keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil 

hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu 

tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas 

kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang 

dalam komunitas masyarakat mulya (Makromah), 

yakni komunitas warganya memiliki kualitas 

ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas social. 

6. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang 

implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan 

kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. 
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7.  Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan 

umat muslim dengan cara menghilangkan rasa saling 

curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan 

tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

8. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita 

dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu 

hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat 

memperindah fenomena kehidupan 

 

C. Relevansi DenganKarakter Remaja 

Toleransi merupakan konsep modern untuk 

menggambarkan sikap saling menghormati dan saling 

bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat 

yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, 

maupun agama.Toleransi, karena itu, merupakan konsep 

agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian 

organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama 

Islam. 

Remaja sebagai aset Negara yang memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses pembangunan Negara, 

Hubungan ormas terhadap pendidikan karakter remaja 

sangatlah berpengaruh, karena sebelum kemendikbud 

berdiri ormas-ormas islam di Indonesia khususnya di 

desa kare, pendidikan islam sudah ada di lingkungan 

masyarakat terutama pendidikan karakter 

remaja.pendidikan karakter remaja dimulai dari 
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lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat. 

Dengan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan yang didirikan oleh ormas islam di harapkan 

dapat menjadi wadah kegiatan bagi remaja, dengan 

mengisi kegiatan memperdalam dan memperluas 

pengetahuan dan pemahaman agama. Sekaligus pula 

memperkuat karakter remaja yang berlandaskan nilai 

dan norma religi yang kokoh. Penguatan karakter remaja 

yang berlandaskan pada nilai dan norma religi tersebut, 

diharapkan dapat mencegah timbulnya pemanfaatan 

waktu luang yang mengarah pada kegiatan yang tidak 

bermanfaat. 

Selain itu, lingkungan sangatlah berpengaruh dan 

berperan penting dalam proses perkembangan remaja, 

sebab lingkungan akan dijadikan media eksperimen oleh 

para remaja dalam mengimplementasikan pengetahuan 

yang di dapatkan, implementasi tersebut berdampak baik 

dan juga buruk bagi diri dan lingkungannya. Sehingga 

perlu adanya pendidikan karakter yang mengarahkan 

pengetahuan remaja agar mereka tidak melakukan 

tindakan-tindakan yang berakibat buruk, dan mengotori 

nilai norma yang terkandung dalam masyarakat. 

D. Problematika Dalam Interaksi Antar Jam’iyah 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

menemukan beberapa permasalahan atau problematika 

antar ormas yang ada di desa kare.Permasalahan yang 
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biasanya sering terjadi adalah perbedaan pendapat 

tentang menyikapi sebuah permasalahan terutama dalam 

bidang keagamaan. 

Jika melihat kenyataan yang terjadi di lingkungan 

eksternal umat Islam saat ini, masih terdapat berbagai 

problematika yang mungkin terlihat sepele tapi sulit 

untuk diselesaikan.Di balik nilai-nilai keindahan yang 

terkandung di dalamnya, di sisi lain Islam juga sering 

dianggap sebagai agama yang keras, kejam, oleh pihak-

pihak tertentu. 

Hal ini disebabkan karena adanya kelompok-

kelompok dari partai Islam yang sering melakukan aksi-

aksi yang dianggap mengganggu ketentraman 

masyarakat. Bukan hanya masalah teroris yang diklaim 

mengganggu ketentraman umat manusia, perdebatan-

perdebatan yang terjadi di lingkungan internal umat 

Islam yang mengundang terjadinya perpecahan antar 

umat Islam itu sendiri juga dapat menurunkan citra 

Islam di mata agama lain. 

Dalam praktek keagamaan, dengan demikian, 

tampil ragam bentuk atau tata cara beribadah. Juga 

ragam sikap dan pandangan terhadap berbagai 

masalah.Semuanya sama-sama mengklaim benar, karena 

berdasarkan Quran dan Sunnah.Wajar, ada ungkapan 

Islam itu satu, tetapi Muslim banyak. Asalkan tidak 

mengklaim sebagai pihak yang paling benar dan yang 

lain salah.  
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Dalam  menyikapi perbedaan pendapat, adalah 

seyogianya diperhatikan sikap toleran atau menghargai 

pendapat orang lain, lapang dada (tasamuh), serta tidak 

merasa paling benar, apalagi sampai menyalahkan 

pendapat yang lain. Karena kebenaran sepenuhnya milik 

Allah SWT.  

Perbedaan pendapat adalah realitas tak terelakkan 

dan bukan untuk menyebabkan perpecahan umat 

Islam.Dan kita pun tak mungkin dapat menghapuskan 

perbedaan pendapat itu.Upaya-upaya untuk 

menghapuskan perbedaan pendapat dalam masalah-

masalah furu' bertentangan dengan hIkmah rabaniyaah 

dan tadbir (rekayasa) Ilahi dalam syari‟atnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Di Desa Kare terdapat berbagai jenis ragam jamiyah 

yang sangat berpengaruh di dalamnya diantaranya 

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA dan LDII.  

2. Upaya masyarakat dalam membangun toleransi antar 

jam‟iyah terlihat sangat jelas dan harmonis 

diantaranya. Saling menghargai pendapatorang lain, 

Membangun harmoni social, persatuan nasional, 

Menciptakan suasana beragama kondusif, 

pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif  

3. Dalam hal ini ormas memilii relevansi yang baik 

terhadap pendidikan karakter remaja, karena mereka 

memprioritaskan remaja sebagai ujung tombak 

mereka, pendidikan islam sudah ditanamkan di 

lingkungan masyarakat sejak dini terutama 

pendidikan karakter. 

4. Peneliti menemukan problematika dari penyapaian 

antar ormas jika terjadi permasalahan atau perbedaan 

pendapat di suatu bidang karena dari beberapa 

mereka tidak enak untuk menyampaikan  di desa 

kare. Permasalahan yang biasanya sering terjadi 

adalah perbedaan pendapat tentang menyikapi 

sebuah permasalahan terutama dalam bidang 

keagamaan.  
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B. Saran  

1. Dalam  menyikapi kemajemukan antar ormas islam, 

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA dan LDII 

agar menghargai perbedaan pendapat satu sama lain, 

sebaiknya  diperhatikan sikap toleran atau 

menghargai pendapat orang lain, lapang dada 

(tasamuh), serta tidak merasa paling benar, 

2. Jami‟iyah sebaiknya terus memegang teguh 

keharmonisan dan Tidak mudah terprovokasi oleh 

kalangan tertentu,karena pabila kita masih bias 

terprovokasi mungkin pemahaman keilmuan kita 

masih kurang. 

3. Masyarakat dalam mempertahankan hubungan 

sebaiknyamemahami terlebih dahulu dalam 

menyikapi sebuah permasalahan sehingga tidak 

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.  

4. Dari pihak desa maupun lembaga yang berwenang di 

desa kare agar diadakannya beberapa musyawarah 

terbuka guna menampung aspirasi dari berbagai 

kalangan sehingga tidak terjadinya miis komunikasi. 

adakan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan.karena dengan musyawarah 

permasalahan akan bias di pecahkan dengan baik. 

Hindari kekerasan dalam pemecahan masalah agar 

tidak timbul korban. 
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