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ABSTRAK 


Dalam penelitian im membahas tentang latar belakang sosial politik 
munculnya gerakan Islam pada masa Orde Baru, yang berimplikasi pula bagi 
bennunculannya gerakan Islam pada masa sekarang. Permasalahan utama adalah 
pertanUl, faktor yang mendorong kemunculan "Gerakan Islam Tarbiyah" beserta 
aktivitas yang dijalankan pada masa era dan pasca Orde Baru; kedua, 'Sikap 
gerakan terhadap hubungan Islam dan Negara di Indonesia dan pelaksanaan nilai
nilai gerakan ketika masuk ke areal politis. 

T eori-teori yang dipergunakan diambil dari Teori-teori tentang dimensi 
keberagamaan, Perkembangan suatu Gerakan Sosial dan gerakan keagamaan, dan 
Teori Konflik 

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif dengan unit analisa 
adalah "Gerakan Tarbiyah" sebagai suatu komunitas yang diwakili oleh individu
individu yang memahami dan terlibat langsung dalam aktivitas didalamnya. 
Sehingga pemilihan informan ditentukan dengan cara purposive, yaitu informan 
di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan dipilih 
sebanyak delapan orang berlatar belakang dari gerakan tersebut dipilih dengan 
pertimbangan memiliki kemampuan dalam menjelaskan atas realitas yang ada. 
Selain itu penelitian ini ditunjang oleh pengamatan langsung terhadap beberapa 
kegiatan gerakan ini. Dalam menggali dan menganalisis data yang didapat 
dipergunakan pendekatan kualitatif dan didiskripsikan dalam bentuk yang 
kronologis karena menyangkut perkembangan suatu gerakan. 

Beberapa hal yang diketemukan dari penelitian ini. Pertama, bahwa 
gerakan Islam muncul sebagai bentuk sikap perlawanan terhadap kebijakan negara 
yang membawa dampak sosial budaya bagi umat Islam, usaha tersebut dilakukan 
dengan radikal maupun moderat dengan memanfaatkan wahana-kampus bagi 
penyemaian benih intelektual Islam. 

Kedua, Semakin berkembangnya gerakan Islam pada masa akhir 
kekuasaan Orde Baru, merupakan pendorong utama bagi gerakan Islam pada masa 
pasca Orde Baru. Dan hal tersebut terbukti dengan makin maraknya gerakan Islam 
pada pasca Orde Baru dan bermunculannya partai-partai Islam. 

Ketiga, sebagai Partai yang menyerukan diri partai Dakwah, "Gerakan 
Tarbiyah" yang membentuk Partai Keadilan, ingin membuktikan diri sebagi partai 
yang memiliki basis massa kader yang kuat dengan program-program yang 
dilaksanakan untuk kebaikan umat. Dan PK ingin menunjukkan bahwa partai 
dipergunakan sebagai alat bagi mendapatkan kekuasaan bagi individu-individu. 
Tapi, partai dipergunakan untuk mendapatkan kekuasaan yang kemudian 
kekuasaan tersebut dipergunakan untuk melindungi dan mensejahterakan umat. 

Mltl. 
P.ll.tPDn'UA.A,.

-W]l'Ia",,-YS"'ItSITAS AQlLANoa.. 
SUR ••• );'11 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN ISLAM INDONESIA PADA ARIEF BUDI NUGROHO




