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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Penelitian mengenai “Peran Organisasi Islam NU (Nahdlatul Ulama) 

Dalam Upaya Pembinaan Literasi Politik Jam’iyyah Masyarakat”, penting dan 

menarik dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alasan. Pertama, 

Organisasi Islam Nahdatul Ulama merupakan salah satu dari tiga organisasi Islam 

dengan jumlah jami’yyah terbesar di Indonesia. Seperti hasil survey berikut:  

Survey IndoBarometer menemukan dari sekitar 191,4 juta penduduk 

Indonesia yang Muslim (mengadopsi data sensus tahun 2000), sekitar 75 

persen dari jumlah tersebut mengaku warga nahdliyin atau kader 

jam’iyyah NU. Sehingga, jumlah warga NU pada tahun 2000 sekitar 143 

juta. Pada tahun 2016 ini, jumlah warga NU diperkirakan sudah mencapai 

170 juta lebih, (Wahid, 2016, NU, Perubahan Sosial Dan Peradaban, 

http://www.arrahmah.co.id/2016/10/nu-perubahan-sosial-dan-

peradaban.html, diakses tanggal 8 Januari 2017). 

 

Dari data tersebut dapat diketahui  bahwa NU memiliki kuantitas yang 

besar. Dengan jumlah  kurang lebih 170 juta  kader jam’iyyah, maka Organisasi 

Islam NU memiliki potensi dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih 

bermutu. Dengan  jumlah jam’iyyah yang sangat besar tersebut apabila memiliki 

pemahaman politik yang baik maka dapat menjadi potensi dalam pembagunan 

demokrasi di Indonesia.   

Kedua. Jumlah masyarakat NU yang besar ini ternyata masih belum 

diimbangi dengan pemahaman literasi politik yang baik seperti masih adanya 

ketimpangan pengetahuan antara kader jam’iyyah NU dengan para elit politik NU 

mengenai pemahaman politik. Jumlah masyarakat NU yang besar tetapi tidak 

diimbangi dengan literasi politik yang baik mengakibatkan mudahnya jamiyyah 

NU dimobilisasi suaranya untuk kepentingan politik yang salah. Pada akhirnya 

banyak terjadi kecurangan dalam proses politik seperti pada pemilihan umum. 

Masyarakat mudah untuk dimobilisasi dengan menggunakan uang maupun 

barang-barang tertentu oleh aktor-aktor politik yang tidak bertanggung jawab.  

http://www.arrahmah.co.id/2016/10/nu-perubahan-sosial-dan-peradaban.html
http://www.arrahmah.co.id/2016/10/nu-perubahan-sosial-dan-peradaban.html


 

Anwar Hidayat, 2017 
PERAN ORGANISASI  ISLAM NU (NAHDLATUL ULAMA) DALAM UPAYA PEMBINAAN LITERASI 
POLITIK JAM’IYYAH MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Ketiga, lemahnya literasi politik pada masyarakat NU mengakibatkan 

mudah masuknya doktrin-doktrin golongan Islam radikalis maupun fundamentalis 

seperti ISIS dan Jemaah Islamiyah. Masuknya doktrin-doktrin yang salah tentang 

Islam bukan hanya karena lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai agama 

saja, melainkan juga karena lemahnya pemahaman politik khususnya tentang 

Ideologi politik yang menjadi pegangan masyarakat. Dengan adanya pembinaan 

dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di berbagai daerah diharapkan mampu 

memberikan pengaruh yang kuat dalam menangkal berbagai paham yang 

bertentangan dengan Islam khususnya paham politik yang menjadi orientasi NU 

yaitu Ideologi Pancasila. 

Berdasarkan berbagai alasan di atas, permasalahan yang penting untuk 

diteliti yakni mengenai peran organisasi Islam NU (Nahdlatul Ulama) dalam 

upaya pembinaan literasi politik jam’iyyah  masyarakat. Salah satunya mengenai 

kualifikasi sumber rujukan  literasi politik, sehingga dengan adanya kualifikasi 

sumber rujukan  mengenai literasi politik yang baik dalam proses pembinaan 

kader jam’iyaah dapat membentuk kader-kader jam’iyyah yang memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang bagus khususnya dalam pemahaman politik. 

Mengingat jumlah kader jam’iyyah NU yang begitu banyak dan memiliki potensi 

untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia agar menjadi lebih bermutu, 

maka dalam proses pelaksanaan pemberiaan pembinaan literasi politik kepada 

kader jam’iyyah NU, harus memperhatikan berbagai aspek seperti kualitas sumber 

rujukan yang akan gunakan oleh NU khususnya dalam mendukung kebutuhan 

akan literasi politik  jam’iyyah. Jika jumlah kader jam’iyyah NU semakin 

bertambah maka dengan adanya sumber rujukan yang memilki kualifikasi dan 

kualitas yang bagus dapat memenuhi kebutuhan literasi politik jam’iyyah. Pada 

akhirnya, harapan dari pelaksanaan pembinaan literasi politik ini mampu 

membentuk kader jam’iyyah NU yang melek politik. 

Seperti yang dikemukakan oleh Crick dan Porter (dalam Fyfe, dan Yudha, 

2014, hlm. 66) bahwa warga negara/ masyarakat yang melek politik ialah: 

A person who has a fair knowledge of what are the issues ot contemporary 

politics, is equipped to have some influence, whether in school, factory, 

voluntary body or party, and can understand amt respect, while not 

sharing, the values of others, can reasonably be called 'politically 
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literate.” Seseoran yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu politik 

kontemporer, yang dilengkapi untuk memiliki sejumlah pengaruh, baik di 

sekolah, pabrik, sukarela tubuh Partai, dan dapat memahami, 

menghormati, sambil tidak berbagi, mengenai nilai-nilai lain, dapat cukup 

disebut melek politik. 

    

Berkaitan dengan pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa indikator  atau 

tolak ukur seseorang dikatakan memiliki kemampuan melek politik ialah 

seseorang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang isu-isu politik 

yang baik. Artinya orang tersebut sudah mampu memfilter isu-isu politik yang ada 

saat ini melalui pemahaman politik yang dimikiliknya sehingga dapat 

mengkontruksikan isu-isu politik yang ada ke-dalam pikiran rasionalnya. Tetapi, 

tidak mudah  dalam membentuk kader yang memiliki pemahaman politik yang 

baik. organisasi Islam Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosisal keagamaan, 

harus memiliki kurikulum pembinaan yang ideal dalam membina pendidikan 

politik kader jam’iyyah. Selain itu, peran dan figur tokoh politik NU sering kali 

dijadikan teladan bagi pendidikan politik kader jam’iyyah NU, khusunya 

mengenai pemikiran-pemikiran politiknya yang kerap kali dijadikan sumber 

rujukan literasi politik kader jam’iyyah NU. Karena membina kader lebih mudah 

melalui habituasi atau kebiasan-kebiasan sering dilakukan oleh organisasi dari 

pada harus menjejali kader dengan teori-teori yang bukan menjadi kultur dari 

organisasi NU.  

 Menurut Mangunhardjana dikutip oleh Sapitri (2015, hlm. 38) bahwa:  

„tujuan pembinaan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu fungsi 

atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas 

tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien‟. 

 

 Berkaitan dengan tujuan pembinaan tersebut, maka organisasi Islam NU 

(Nahdlatul Ulama) berusahan untuk melakukan pembinaan kepada kader 

jam’iyyah masyarakat agar mampu mengembangkan dan meningkat pengetahuan 

dan sikap khususnya pada pengetahuan politik yakni kultur yang ada pada NU. 

Terdapat habituasi dalam membina kader jam’iyyah NU terutama dalam 

pembinaan di bidang politik NU yang memiliki ciri khas sendiri dalam membina 

kader jam’iyyah yang berbeda dengan organisasi Islam lain. Hal tersebut perlu 
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dikaji salah satunya dengan meneliti bentuk habituasi pembinaan literasi politik 

jam’iiyah masyarakat NU.  

 Dalam organisasi Islam NU (Nahdlatul Ulama) perlu diperhatikan tipe 

pembinaan literasi politik yang dilakukan oleh organisasi NU. Mengingat 

pembinaan dalam suatu organisasi merupakan aspek yang sangat penting dan 

perlu dilaksanakan karena pembinaan terhadap kader merupakan sentral dalam 

sebuah organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Pembinaan 

literasi politik di organisasi NU sendiri dapat dilihat dari peran dan fungsi NU 

dalam mengembangkan sumber daya manusia kader jam’iyyahnya, yakni dengan 

upaya peningkatan kualitas dan wawasannya politik kader  jam’iyyah NU.  

Seperti yang dikemukan oleh Muaddab (2015, hlm. 24), bahwa  

pembinaan kader jam’iyyah NU dilakukan melalui beberapa fungsi lembaga 

politik NU yakni : 

a. Fungsi kultural sosial NU (social culture), yaitu untuk membangun 

kepercayaan kader jam’iyyah NU pada persamaan wacana dan 

komitmen kebangsaan dalam rangka memperkuat kelembagaan NU 

terhadap representai demorasi 

b. Fungsi advokasi dan literasi politik (advocacy and politic literacy), 

yaitu untuk mengawal proses politik demokrasi dan membangun 

literasi politik anggota kader jam’iyyah dan masyarakat luas. 

c. Fungsi jejaring sosial (social networking),yaitu untuk memperkuat 

kultural NU, memperkuat modal sosial NU, dan sebagai penyalur 

aspirasi masyarakat. 

 

Dari beberapa fungsi lembaga pembinaan tersebut, diharapakan dapat 

membentuk kader-kader jam‟iyyah NU yang memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap baik sehingga kader-kader NU dapat menjadi masyarakat yang unggul 

baik dalam bidang ilmu ke agamaan, ekonomi, dan politik. Kemudian, orientasi 

dan jalur pembinaan literasi politik dalam tubuh organisasi Nahdatul Ulama 

menjadi perhatian karena inti penelitian ini adalah pembinaan literasi politik 

kepada jam’iyyah masyarakat, sebab sebuah organisasi harus memiliki orientasi 

dan jalur pembinaan yang jelas dalam melakukan suatu konsep pembinaan agar 

pembinaan tersebut menjadi terarah dan terstruktur secara sistematis. Sehingga 

melalui orientasi dan jalur pembinaan yang baik dan benar maka dapat 

menciptakan seorang kader yang memiliki kompetensi yang ideal.  
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Dari permasalahan di atas, perlu dikaji mengenai peran organisasi Islam 

NU (Nahdlatul Ulama) dalam upaya pembinaan literasi politik Jam’iyyah 

masyarakat. Hal tersebut didasari masih kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap literasi politik, khusunya bagi kader jam’iyyah NU. Oleh karena itu 

penulis akan meneliti bagaimana gambaran mengenai peran organisasi NU dalam 

membina literasi politik jam’iyyah masyarakat NU, khususnya di Pengurus 

Cabang Kota Bandung. Dengan melihat kualifikasi sumber rujukan literasi politik 

yang digunakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dalam melakukan pembinaan, 

tipe pembinaan literasi politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, orientasi dan 

jalur pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat, dan habituasi pembinaan 

literasi politik kepada jam’iyyah masyarakat khususnya di Pengurus Cabang Kota 

Bandung.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

kajian mengenai suatu penelitian dengan judul “peran organisasi Islam NU 

(Nahdlatul Ulama) dalam upaya pembinaan literasi politik jam’iyyah 

masyarakat” (Studi Deskriptif Pengurus Cabang  NU Kota Bandung). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

a. Rumusan Masalah Umum  

  Secara Ideal, organisasi Islam memiliki peran strategis dalam melakukan 

pembinaan literasi politik kepada masyarakat khususnya yang menjadi anggota 

organisasi tersebut. Hal itu karena Organisasi Islam merupakan salah satu 

Infrastruktur politik yang memiliki tugas untuk menciptakan masyarakat Islam 

yang mengerti tentang hak dan kewajiban politiknya masing-masing. Tetapi, 

kenyataannya peran strategis tersebut masih belum terlaksana secara optimal. 

Pembinaan literasi politik yang dilakukan organisasi Islam masih parsial dan 

hanya berfokus pada kalangan tertentu saja. Peran yang tidak optimal ini 

berdampak pada kesadaran politik masyarakat Islam masih rendah. Dari 

permasalahan tersebut rumusan masalah umum dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana peran Organisasi Islam Nahdatul Ulama (NU) dalam upaya pembinaan 

literasi politik jam’iyyah (anggota) masyarakat di Pengurus Cabang  NU Kota 

Bandung ? 
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b. Rumusan Masalah Khusus 

     Adapun rumusan masalah khusus pada penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana kualifikasi sumber rujukan yang digunakan oleh PCNU Kota 

Bandung dalam pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat ? 

2. Bagaimana tipe pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat yang 

digunakan oleh  PCNU Kota Bandung ? 

3. Bagaimana orientasi dan jalur pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat 

yang dilakukan oleh PCNU PCNU Kota Bandung ? 

4. Bagaimana bentuk habituasi pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat di 

PCNU Kota Bandung ? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian Umum 

 Untuk mengkaji peran organisasi Islam NU (Nahdalatul Ulama) dalam upaya 

pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat di Pengurus Cabang NU Kota 

Bandung. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui kualifikasi sumber rujukan yang digunakan oleh PCNU 

Kota Bandung dalam pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat. 

2. Untuk mengetahui tipe pembinaan literasi politik jam’iyyah masyarakat yang 

digunakan oleh  PCNU Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui orientasi dan jalur pembinaan literasi politik jam’iyyah 

masyarakat yang dilakukan oleh PCNU PCNU Kota Bandung 

4. Untuk mengetahui bentuk habituasi pembinaan literasi politik jam’iyyah 

masyarakat di PCNU Kota Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat 

teoretik dan praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

  Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam tataran teoritis dibidang Pendidian Kewarganegaraan khususnya 

dalam kajian tentang literasi politik warga negara. Penelitian ini dapat 
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memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman politik jam’iyyah masyarakat 

NU (Nahdlatul Ulama). Sesuai dengan tujuan PKN yaitu menjadikan warga 

negara yang baik (to be good citizenship). 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi mahasiswa  

 Bagai mahasiswa penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan 

dorongan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan politik 

masyarakat. 

b. Bagi Kader Jam’iyyah NU (Nahdlatul Ulama) 

 Bagi jam’iyyah NU penelitian dapat menajdi refernsi untuk dijadikan acuan 

dalam memberikan pembinaan kepada kader jam’iyyah NU terkait 

pentingnya melek politik. Melaui pembinaan literasi politik, sehingga dapat 

menciptakan kader jam’iyyah NU yang memiliki kemampuan melek politik 

yang baik 

c. Bagi mayarakat  

 Penelitian ini bagi mayarakat dapat dijadikan doronagan dan referensi untuk 

membentuk pengtahauan terutama dalam bidang politik. 

d. Bagi pembaca  

 Penelitian dapat dijadikan referensi terkait perkembangan tingkat kemampuan 

melek politik ditatanan dimasyarakat. Dan dapat menjadi perbandingan 

tingkat pengetahuan politik antara masyarakat kota dan masyarakat lokal. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berisi rincian mengenai urutan dari setiap bab 

dan bagian bab dalam seluruh penulisan skripsi, yang terdiri dari bab satu sampai 

bab lima. Adapun rincian urutan dari setiap bab adalah sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab I sebagai pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

b. Bab II Kajian Pustaka 

  Bab II sebagai kajian pustaka, akan dipaparkan mengenai teori-teori yang 

mendukung terhadap masalah yang akan dikaji. Pada bab ini, akan dijelaskan teori 
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tentang organisasi kemasyarakan dan hubunganya dengan membina literasi politik  

jam’iyyah masyarakat. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Bab III berisi penjelas mengenai pendekatan dan metode penelitian, 

termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, metode 

penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data seperti wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, serta analisis data: reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data. 

d. Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Bab IV berisi temuan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji 

berdasarkan kajian pustaka. Pada Bab IV ini akan dijelaskan mengenai deskripsi 

data hasil penelitian, serta pembahasan dari analisis data yang ditemukan penulis 

di lapangan. 

e. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Bab V ini berisi Simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah 

dikaji oleh penulis berdasarkan kajian pustaka dan temuan peneliti di lapangan. 

Implikasi dan rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan ditunjukan kepada 

Organsisasi Islam NU (Nahdlatul Ulama), Departemen Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 


