
RELIGIUSITAS ETNIS TIONGHOA MUSLIM 
(Studi Deskriptif Pada Anggota Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Surabaya) 

SEPTIAN GALUH ADIGUNA 
Drs. Budi Setiawan, MA. 

KKB KK 2 Fis. Ant. 10/11 Adi r 
 

ABSTRAK 
Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang mampu menunjukkan eksistensinya di 

Indonesia. Contoh nyata dari hal tersebut adalah etnis Tionghoa yang berada di Kota 

Surabaya. Pengaruh etnis Tionghoa di Surabaya dapat dilihat melalui corak arsitektur 

bangunan yang mengadopsi gaya Cina. Keyakinan yang ada pada etnis Tionghoa di 

Surabaya juga bermacam-macam, salah satunya adalah etnis Tionghoa yang memilih 

untuk memeluk agama Islam. Proses kepemelukan agama Islam yang dilakukan oleh 

etnis Tionghoa di Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya faktor pernikahan 

hingga panggilan Illahi merupakan faktor yang tampaknya menjadi latar belakang 

seorang etnis Tionghoa di Surabaya memeluk agama Islam. Permasalahan muncul ketika 

etnis Tionghoa tersebut memeluk agama Islam sebagai pilihan agamanya. Pertentangan 

dengan budaya leluhur hingga penolakan keluarga besar merupakan sesuatu yang tidak 

mungkin bisa terhindarkan oleh etnis Tionghoa tersebut. Masalah lain yang tampak 

adalah bagaimana etnis Tionghoa mampu menjalankan ajaran agama Islam di dalam 

kehidupannya sehingga mereka mampu menjadi sosok yang saleh di dalam 

kehidupannya. Alasan peneliti memilih obyek penelitian tersebut karena Surabaya 

merupakan sebuah kota besar dimana etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam dapat 

terlihat dengan mudah di Kota tersebut. Di Kota Surabaya juga terdapat sebuah 

organisasi bernama PITI sebagai wadah dari komunitas etnis Tionghoa muslim yang 

berada di Kota Surabaya. Sehingga dengan adanya hal tersebut, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana bentuk religiusitas yang ada pada etnis Tionghoa muslim anggota PITI 

Surabaya melalui dimensi-dimensi religiusitas.  
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara pada 

anggota PITI Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang membahas 

tentang bentuk religiusitas yang ada pada etnis Tionghoa Muslim anggota PITI di 

Surabaya berikut segala permasalahan yang ada ketika mereka memutuskan memilih 

masuk ke dalam agama Islam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Seorang etnis 

Tionghoa muslim menunjukkan bentuk religiusitasnya dalam tingkatan yang berbeda dan 

hal tersebut juga menunjukkan bahwa apa yang dimata seseorang merupakan sebuah 

tindakan yang saleh bisa berarti berbeda di mata orang lain. 
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