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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap fenomena 

keagamaan yang tercermin dalam keberadaan dua organisasi keagamaan terbesar  

di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU. keberadaan kedua organisasi ini telah  
banyak mewarnai kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang pada satu saat 

bersifat kompetitif, konfliktual tetapi disatu sisi juga menunjukkan bentuknya 
yang asosiatif. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

bagaimana kedua organisasi ini memberikan referensi kehidupan kepada 
pengikutnya? 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bakung kecamatan Kanor, Bojonegoro 

metode  penelitian menggunakan metode kulaitatif. Teknik pengambilan subyek 
menggunakan metode purposif artinya pemilihan informan didasarkan pada 

kapasitas yang dimiliki subyek dalam menuntun peneliti untuk mendapatkan 
jawaban atas masalah yang diangkat. Informan diambil dari kalangan pengikut 

NU dan Muhammadiyah. Pengertian pengikut merupakan orang yang secara 
organisasi berafiliasi atau setidaknya menjabat secara struktural dalam pengurusan 

NU maupun Muhammadiyah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awal mula perbedaan diantara 
NU dan Muhammadiyah terletak pada bagaimana kedua organisasi ini mengambil 

hukum agama. Muhammadiyah bersikap skriptual artinya tidak ada perantara 
dalam memahami Qur’an dan hadits sedangkan untuk NU tetap mempertahankan 

jalur intelektual ulama yang bermuara kepada Nabi. Dengan perbedaan tersebut 

kemudian lahir-lahir perbedaan dalam beragama yang meliputi penolakan warga 
Muhammadiyah terhadap keberadaan orang suci yang mampu memberi berkah 

dan safaat yang oleh NU justru di yakini dan amini. Selain itu dalam bidang kerja 
dan oragnisasi juga ikut membentuk karakter dalam bekerja dan beroganisasi. 

Organisasi yang dibangun oleh NU lebih menggambarkan sebagai representasi 
dari hirarki orang sholeh dimana pengikutnya lebih terikat pada orang sholeh dari 

pada organisasinya sehingga menyebabkan NU secara stuktural pada tingkatan 

desa kurang mampu menghimpun modal untuk mengelola sebuah amal usaha. 
Amal usaha yang bercorak NU dikelola secara mandiri oleh tokoh suci berbeda 

sekali dengan Muhammadiyah yang mampu menghilangkan pesona orang suci 
sehingga mampu medistribusikan kebutuhan organisasi kepada setiap anggota 

oleh sebab itu Muhammadiyah di Desa secara organisasi lebih mampu 
membangun amal usaha daripada NU. dibidang kerja keberadaan orang suci  

dikalangan NU berperan untuk membujuk Tuhan terkait masalah hasil usaha 

sedangkan untuk kalangan Muhammadiyah hanya sedikit yang menyerupai 
kepercayaan orang NU tentang keberadaan orang suci    
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