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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pada masa dewasa ini, Radikalisme merupakan paham pemikiran yang 

menjadi isu secara global yang terus berkembang secara gerakan. Radikalisme 

Islam menjadi objek yang sering dibicarakan di kanca internasional. Isu 

radikalisme terdengar sudah lama, pasca Uni Sovyet melepaskan diri dari 

Afghanistan pada akhir tahun 1979an, saat ini dunia internasional secara nyata 

mengahadapi lahirnya ancaman baru seperti aksi kekerasan teroristik yang 

diduga kuat melibatkan golongan Islam radikal.1 Selain itu, banyak juga 

bermunculan gerakan Islam garis keras, fundamentalisme, yang bisa disebut 

newkhawarij.2 

Gerakan Islam keras ini tumbuh secara masif sampai menjamur ke pelosok 

nusantara, termasuk salah satunya gerakan Islam radikal yang menyebarkan 

paham-paham radikalisme. Seperti bom bunuh diri, serangan baku tembaki, 

serangan fisik, terorisme dan  yang lainnya. Ini menjadi bukti bahwa serangan 

kekerasan berbalut agama masih terus bermunculan.3 Konflik agama tersebut 

disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap ajaran agama. Agama 

dipahami dan di tafsiri secara tekstual dan litelatur, sehingga jalan tujuan Islam 

                                                             
1M. Zaki Mubarok, Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek 

Demokrasi (Jakarta : Pustaka LP3SP, 2007), 2. 
2Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia, (Jakarta: 

Teraju 2010), 87.  
3Zainuddin dkk, Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2002), 3. 
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menghadirkan kedamaian dan Rahmtanlilalamin distrufsi oleh pemahanan yang 

kerdil. 

Mulai munculnya dari sinilah pengertian radikalisme agama yang dikenal 

dengan sikap dan pemikiran yang kerdil karena tidak mau berdialog dengan yang 

berbeda agama.4 Hal ini tidak seharusnya terjadi, karena radikalisme yang 

seharusnya di hindari tetapi memiliki banyak pengikut seperti organisasi Islam 

Jama’ah Islamiyah (JI, 1993), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI, 1999), atau 

Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT), Front Pembela Islam (FPI), Front Pemuda 

Islam Surakarta (FPIS) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jundullah, 

Gafatar.  

Radikalisme tidak hanya membahas tentang kesalahan ideologi agama 

yang masyarakat terima, radikalisme menggambarkan sebuah fenomena sosial 

masyarakat yang begitu kompleks meliputi berbagai unsur, mulai persoalan 

keagamaan, kesenjangan sosial, politik, pendidikan, penegakan hukum hingga 

masalah perjuangan terhadap identitas tertentu.5 Multi tafsir keagamaan menjadi 

salah satu sebab lahirnya golongan radikal. Penafsiran secara persial terhadap 

Al-Qur’an dan Hadist.6 Mirisnya, serangan radikalisme maulai masuk untuk 

merekrut kalangan muda, Pelajar, Mahasiswa. dalam survai Wahid Foundation 

pada tahun 2017 menunjukan dari 150 juta umat muslim di Indonesia, secara 

                                                             
4 Bustanul Arifin, Implikasi Prinsip Tasamuh, (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama, 

(Jurnal Fikri  1, 2016), 395. 
5 Muhamad Arif, Revitalisasi Pendidikan Aswaja An Nahdliyah (Ke-Nu-An) Dalam Menangkal 

Faham Radikalisme Di Smk Al-Azhar Menganti Gresik, (J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 

5, no. 1, 2018), 6. 
6 Aron Gemilang Elyasar, Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam (Kajian 

Tematik Terhadap Ide-ide Deradikalisasi Paham Keagamaan, 2017), 4. 
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presentase 7,7% atau sekitar 11,6 juta jiwa bergriliya bertindak radikal dan 0,4 

persen atau 600 ribu jiwa pernah terlibat. 

Berbagai peristiwa terjadi seperti peledakan bom di beberapa tempat di 

Indonesia. Peristiwa pengeboman 3 gereja di surabaya (13 mei 2018), pada (12 

juni 2020). terjadi penusuakan terhadapat Bapak Wiranto yang dilakukan oleh 

pasangan suami istri pada saat bapak Wiranto menjabat sebagai Menteri 

Koordinator Politik, Hukum dan Ham di alun-alun Pandeglang, di Medan 

Sumatera Utara seorang pemuda melakukan bom bunuh diri di Markas 

Kepolisian Resor Kota Besar (MAPOLRESTABES) pada 14 November 2019, 

dan penusukan Syech Ali Jaber (5 September 2020) saat kegiatan pengajian 

dilampung. Polri mengunggap alasan pelaku penusukan kepada Menteri 

Koordinator Politik, Hukum dan Ham Wiranto adalah karena takut ditangkap. 

Dalam keterangan Budi Gunawan kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Budi 

pelaku sudah terpapar radikalisme dan terjaring dengan kelompok teroris 

Jamaah Anshorut Daulah (JAD) di Bekasi. dan hasil invertigasi mereka semua 

adalah pemuda yang rata-rata berumur 18 tahun sampai 30 tahun terpapar 

radikalisme.7  

Berdasarkan Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamian (LaKIP) telah 

ditemukan hasil yaitu 49% pelajar sudah menunjukan respon sependapat dengan 

aksi radikal agama. Seperti pendangan terhadap orang yang berbeda agama atau 

non muslim sebagai kafir yang harus di musuhi dan diberlakukan tidak adil, tidak 

hanya itu gerakan radikalisme terus menjalar hingga ke dunia pendidikan, 

                                                             
7 Sumber : Kutipan Kompas, CNN, MetroTV, SCTV, di akses 14 Januari 2021 
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terkhusus pada lembaga pendidikan formal dan juga non formal. Dan juga 

menjadi temuan dalam konten materi pembelajaran sudah masuk hal-hal yang 

berbau arah ke radikalisme. 

Masuknya Paham radikal ke kalangan muda, khususnya pelajar dan 

mahasiswa. melalui Survei Alvara Research Center dan Mata Air Fondation 

menunjukkan 24,3% pelajar SMA dan 25,4% mahasiswa sependapat terhadap 

jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Penetrasi ajaran intoleran yang 

sudah masuk pada pelajar, kemudian diperdalam saat menjadi mahasiswa 

melalui kajian-kajian di kampus, tutur CEO Alvara Research Center, 

Hasanuddin Ali, dalam pemaparannya di Jakarta, Selasa (31 Oktober 2020). 

Pelajar SMA dan mahasiswa adalah masa pencarian jati diri yang muda disusupi 

dengan ajaran yang berpotensi radikalisme dengan ajaran intoleransi.8 

Dalam perkembangannya secara nyata dalam dunia pendidikan secara 

perlahan terpapar paham radikalisme melalui doktrin-doktrin yang mudah 

diterima oleh anak muda dan pelajar melalui pendidikan organisasi di sekolah 

seperti Rohani Keislaman, Osis dan dan lain-lain. Dilihat dari pembelajaran dan 

kajian sudah mulai mengarah ke radikalisme dengan pemahaman jihad Islam 

untuk tidak menerima siapa yang berbeda dengan mereka. Sebagai organisasi ke 

pelajar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sangat konsen dengan 

isu deradikalisasi khususnya ke palajar Nahdlatul Ulama dan pelajar umum 

secara luas. Dengan meluasnya gerakan radikal Islam di Indonesia, suatu 

                                                             
8 Durrotul Wardah Ulfiyyah And Agus Satmoko Adi, “Pembentukan Sikap Nasionalisme Sebagai 

Upaya Menangkal Paham Radikal Pada Anggota Pkpt Ipnu-Ippnu Unesa” 06 (2018): 15. 
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gerakan Islam yang bermaksud terciptanya Negera Kilafah Islamiah yang 

menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) 

dan ideologi Pancasila. Bahkan juga menjadi ancaman Kebinekhaan negara 

Indonesia yang kaya akan budaya, bahasa serta prinsif gotong royong yang 

menjadi pondasi kestabilan bangsa Indonesia. Maka dari itu upaya revitalisasi 

lembaga pendidikan umum maupun berbasis madrasah atau pesantren sebagai 

penangkal gerakan radikal yang mengatasnamakan agama islam.9 

Bicara tentang peran organisasi berbasis pelajar, Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama (IPNU) yang merupakan badan otonomi organisasi Islam terbesar di 

negeri ini, yaitu Nahdlatul Ulama  (NU) yang sudah banyak memiliki peran di 

negara Indonesia. Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA dalam bukunya 

“ASWAJA” bahwa kelompok generasi yang menimba ilmu di pondok pesantren 

akan lebih risisten terhadap pegaruh aliran lain dibandingkan dengan mereka 

yang mengeyam pendidikan dilembaga formal. 

Dalam lingkungan hidup yang heterogen dan terbuka, para generasi 

penerus Pelajar Nahdlatul Ulama yang berada pada lembaga pendidikan formal 

akan mudah melebur dengan komunitas sekelilingnya melalu interaksi langsung 

maupun dunia maya via internet dalam pelbagai bentuk jejaring sosial. 

Sementara itu, mereka yang hidup di lembaga tradisional akan terbentengi oleh 

aturan ketat pondok pesantren dan terfilter oleh beragam materi rutin pengajian 

keagamaan. masih ada fenomena gesekan sosial yang melibatkan kaum 

                                                             
9 Arif, “Revitalisasi Pendidikan Aswaja An Nahdliyah (Ke-Nu-An) Dalam Menangkal Faham 

Radikalisme Di Smk Al-Azhar Menganti Gresik.” 
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Nahdliyin dengan pihak lain. Jika dicermati, maka dengan jujur harus diakui 

bahwa sesungguhnya gesekan tersebut tidak lain karena kekurang pahamanan 

pelajar Nahdlatul Ulama terhadap esensi  dan makna Alh-Ikhlash, al-‘adalah, at-

tawasuth, at-tawazun, dan at-tasamuh sebagai prinsif gerakan jam’iyyah 

Nahdlatul Ulama dalam merajut persaudaraan dengan mengambil prinsip 

ukhuwahnya, membangun toleransi antar ummat beragama untuk memahami 

nilai-nilai mederanisasi agama di Indonesia.10 

Terpaparnya kalangan muda terhadap paham radikalisme tentu menjadi 

isu yang harus di counter di tengah banus demografi yang sedang berlangsung 

dinegeri ini. Bagi para tokoh radikal, usia remaja menjadi potential rekrut yang 

muda dibujuk melalui narasi ideologi radiklasme. Pelajar adalah segmen usia 

yang rentan terhadap keterpaparan paham keagamaan radikal. Sehingga tidak 

heran jika pelajar saat ini kerap menjadi pelaku lapangan kaderisasi paham  

radikal khususnya bom bunuh diri. 

Dari sini kita melihat elemen terpenting dalam gerakan radikalisme di 

Indonesia dengan adanya keterlibatan kaum muda. Menjadi masuk akal ketika 

proses kaderisasi radikalisme kaum muda jadi segmentasi karena menghadapi 

beberapa problem sosial secaca finansial, dihadapkan dengan pengangguran, 

dikriminasi dan masih labil menentukan sikap. Pelajar yang masih 

mengedepankan rasionalitas seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama memegang 

perinsip-perinsip yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, Maka toleransi antar 

                                                             
10Asep Saifuddin Chalim, ASWAJA, Pedoman untuk Pelajar, Guru, dan Warga NU, (Surabaya : 

Erlangga, 2017), 2. 
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ummat beragama akan bisa terbangun dengan baik dan tidak ada lagi kekerasan 

yang dilatar belakangi agama.11 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam sejak 1954 sudah mewarnai 

dinamika organisasi berbasis pelajar di Indonesia yang sudah banyak 

menorehkan prestasi dan sumbangsi dalam perjalanan keberadaannya. Statusnya 

sebagai organisasi keterpelajaran di dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang 

fokusnya pada basis kaderisasi ideologis terdepan dalam meneruskan ajaran 

Islam Rahmatallil Alamin yang mengedapankan nilai-nilai, toleransi, 

demokerasi dikalangan pelajar yang selama menjadi kiprahnya khas Islam ala 

Nahdlatul Ulama. Komitmen Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ke depan yang 

sasaran orientasinya ada 3 pokok. Pertama, melakukan klasifikasi kader pada 

semua tingkatan dari tingkat Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren dan 

Perguruan Tinggi. Kedua, Optimalisasi dan pengembangan kerja organisasi 

yang bertujuan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, 

Penanaman ideologi yang kuat yang selama ini dipegang teguh oleh Nahdlatul 

Ulama, yang menjadi aqidah manhaj Nahdliyah, ini merupakan upaya 

menguhkan tradisi Nahdlatul Ulama yang khas dan natural.12 

Dari ketiga orientasi diatas, yang menjadi program kerja IPNU kedepan, 

maka pekerjaan rumah yang harus segera digarap ada dua hal, yaitu penataan 

kelembagaan dan pengembangan kaderisasi. Keduanya menjadi hal yang 

fundamental yang terus dibenahi untuk stabilitas eksistensi Ikatan Pelajar 

                                                             
11Asef Bayat, “Muslim Youth and the Claim of Youthfulness, dalam Tien Rohmatin, Nilai-nilai 

Pluralisme dalam Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)”, 

jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 3, No. 1, Januari 2016, 13. 
12 Chairul Anwar, Pedoman Kaderisasi IPNU, (Jakarta : Cetakan 1, PP IPNU, 2018), 14. 
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Nahdlatul Ulama yang menjadi supplier sehingga kader Nahdlatul Ulama tetap 

memegang prinsip-prinsip ala manhaji Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah. 

Melalui kaderisasi yang penguatan secara akidah Ahlusunnah Wal 

Jama’ah dan ideologi Pancasila bentuk religious dan Nasiolisme pemuda sebagai 

generasi masa depan bangsa. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) merupakan 

organisasi pelajar terbesar di Indonesia dengan memiliki kader lebih dari 5,7 juta 

diseluruh tanah air yang terdiri dari 29 Pimpinan Wilayah (PW) yang 

mencangkup provinsi, 402 Pimpinan Cabang (PC) di Kota maupun Kabupaten 

dan Pimpinan cabang Istimewa (PCI) yang berada di luar negeri seperti 

Hongkong, Mesir, Korea Selatan dan lain-lain. Yang terorganisir dengan 

terstruktur dalam manajemen organisasi dan kaderisasi.13 

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, pengawasan serta pengendalian upaya anggota organisasi dengan 

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan diorganisasi. Jika dipelajari dari literatur manajemen, maka akan 

nampak bahwa istilah manajemen mempunyai tiga pengertian, Pertama: 

Manajemen sebagai proses. Kedua: Manajemen sebagai kolektifitas orang yang 

melakukan manajemen. Ketiga: Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai ilmu. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpukan bahwa manajemen adalah seni 

dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan 

pengawasan, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menggunakan teori 

                                                             
13 Hasan Malawi, Peoman Klasterisasi, Akreditasi dan Database, (Jakarta : PP IPNU, 2020), 3. 
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Manajemen POAC Planning (Perencanaan), Organazing (Peroraganisasian), 

Actuating (Penggerakan), dan Controlling (Pengawasan).14 

Dalam hal ini kaderisasi secara terminologis adalah proses percetakan 

kader dan Ikatan pelajar Nahdlatul Ulam menjadi candradimuka distributor bagi 

Nahdlatul Ulama. Kader yang diartikan sebagai pemegang tongkat estapet kerja-

kerja organisasi atau dengan kata lain tahap mencetak manusia yang memiliki 

kemampuan yang sanggup melanjutkan kepemimpinan organisasi. Ada tiga poin 

penting yaitu manusia, kemampuan dan organisasi. Arti manusia dalam satu 

kesatuan menjadi tiga aspek potensi ialah intelektual, emosional, dan spiritual, 

kaderisasi yang dilakukan terhadap manusia harus memenuhi persyaratan 

pengembangan tiga aspek tersebut. 

Pelatihan kader ada dua yakni formal dan non formal. Pelatihan formal 

yakni (MOP) Masa Orientasi Pelajar, sebagai wahana pengenalan lingkungan 

sekolah kepada pelajar secara materil maupun moril dalam berbagai situasi 

untuk dapat beradaptasi saat belajar. Keberadaan organisasi menjadi penting 

untuk memfasilitasi, membina dan mengembangkan minta, bakat serta potensi 

yang dimiliki pelajar dan mahasiswa untuk disalurkan. Pimpinan Pusat Ikatan 

Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) sudah menampakan keberadanya pada 

segman kaderisasi mula dari level Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, dan 

Pimpinan Wilayah di Indonesia, dengan melakukan kaderisasi seperti 

(MAKESTA) Masa Kesetiaan Anggota, (LAKMUD) Latihan Kader Muda 

(LAKUT), Latihan Kader Utama dan (LATIN) Latihan Instruktur menjadi 

                                                             
14Agus Suherman Tanjung, Observasi Awal, 12 Januari 2021 
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wahana kaderisasi dalam penguatan generasi muda untuk menangkal paham 

radikalisme.15 

Sebagai organisasi pengkaderan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam 

mengoptimalkan potensi kader yang betul-betul mengarah kepada tujuan 

organisasi tentu kurikulum kaderisasi yang dimanajemen dengan sangat baik 

agar menjadi formulasi dari orientasi pengkaderan sebagai penguatan pelajar 

Nahdlatul Ulama.16 Manajemen kurikulum salah satu komponen yang harus 

diperkuat organisasi kaderisasi seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi 

barometer kualitas kader dalam menghadapi isu terkini yang berkembang secara 

massif dan akan dianggap berkualitas jika mampu memaknai output dari tujuan 

yang telah di tetapkan organisasi. 

Oleh karena itu, sebagai organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama pada 

level pelajar dan mahasiswa penanganan paham radikalisme harus menjadi 

kajian serius dan memberikan solusi kongkrit untuk menyelematkan generasi 

muda karena pemahaman radikalisme ini terus berkelanjutkan yang menjadi 

ancaman nyata bagi kerukunan bernegara sebagaimana terjadi perang antar 

saudara di Afghanistan. Maka pembinaan ditingkatan sekolah menengah atas 

dan tingkat perguruan Tinggi dengan pola pendekatan persusif dan 

komperehensif. Ajaran Islam moderat harus didorong untuk lebih aktif dalam 

membimbing pelajar dan mahasiswa baru agar mereka tidak gampang tergiur 

dengan ajakan Islam radikal yang disampaikan dengan cara menarik. 

                                                             
15 Sumber : www.Ipnu.or.id/ diakses 15 Januari 2021 
16Ulfiyyah and Adi, “Pembentukan Sikap Nasionalisme Sebagai Upaya Menangkal Paham Radikal 

Pada Anggota Pkpt Ipnu-Ippnu Unesa.” 

http://www.ipnu.or.id/
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Beranjak dari Konteks Penelitian diatas, oleh karena itu menarik bagi 

penelitian untuk mengetahui lebih jauh peran dan upaya pencegahan 

Radikalisme oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sehingga 

penelitian mengambil judul “MANAJEMEN KURIKULUM KADERISASI 

PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 

DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME PADA PELAJAR 

NAHDLATUL ULAMA” 

 

B. Fokus Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan dalam konteks 

penelitian, maka pokok dalam penelitian ini di fokuskan pada beberapa 

permaslahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Desain Perencaaan Kurikulum Kaderisasi Pimpinan Pusat Ikatan 

Pelajar Nahdlatul Ulama ? 

2. Bagaimana Manajemen Kurikulum Kaderisasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar 

Nahdlatul Ulama dalam Pencegahan paham Radikalisme ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan Menganalisis Desain Kurikulum Kaderisasi Pimpinan Pusat 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ? 

2. Menganalisis Manajemen Kurikulum Kaderisasi Pimpinan Pusat Ikatan 

Pelajar Nahdlatul Ulama dalam Pencegahan Radikalisme ? 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dalam penelitian secara teoritik dan juga secara praktik adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoretik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontibusi dan juga sebagai sarana 

mendapatkan informasi, Khazanah keilmuan dan wawasan pengatahuan yang 

sangat penting dalam pencegahan paham Radikalisme pada Pelajar Nahdlatul 

Ulama. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan informasi perbendaharaan perpustakaan Institut Pesantren KH. 

Abdul Chalim Mojokerto dan juga dapat menjadi bahan acuan dan bahan 

bacaan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, serta refrensi dan 

kutipan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktik 

a. Bagi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 

Menjadi bahan evaluasi bagi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama untuk lebih masif dan komperehensif dalam penguatan kaderisasi 

dan juga dalam pencegahan paham Radikalisme pada Pelajar  Indonesia. 

b. Bagi Mahasiswa / Masyarakat umum 

Penelitian ini berguna untuk masyarakat umum guna untuk mengetahui 

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan 

Radikalisme dikalangan Pelajar dan sebagai informasi penting bagi 

masyarakat untuk pencegahan paham radikalisme didalam kehidupan 

sehari-hari untuk orang terdekat dan anak-anak di lingkungan kita. 
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E. Orisinalitas Penelitian 

Untuk mengetahui teori yang sudah ada baik juga yang belum diteliti pada 

penelitian sebelumnya, maka perlu adanya komporasi untuk melihat unsur-unsur 

persamaan serta perbedaan konteks penelitian. Adapun penelitian terdahulu 

yaitu : 

Pertama Ade Nurwahyudi “Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah dalam menangkal Radikalisme di Kabupaten Bondowoso, 

2020, berangkat dari bentuk prihatin atas beberapa kasus radikalisme yang 

terjadi di Indonesia dan Bondowoso virus ini mulai masuk malalui peserta didik 

Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil 

Penelitian ini antara lain 1). Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan 

pemahaman dalam kegiatan dakwah kepada seluruh pengurus terkait tentang 

radikalisme. 2). Nahdlatul Ulama berdakwah mewaspadai gerakan radikalisme 

disegala tingkatan, sedangkan Muhammadiyah melalui media sosial, 3). 

Nahdlatul Ulama mengadakan Pendidikan Kader Penggeruk Nahdlatul Ulama 

(PKPNU dan Muhammadayah mengadakan kajian nutin. 4). Nahdlatul Ulama 

mengadakan Pelatihan Kader Dakwah (PKD), pelatihan kader pancasila dan 

Muhammadiyah mengadakan Dakwah Sosial, 5). Nahdlatul Ulanma 

mengadakan pengajian, Scminar dan Muhammadiyah melalui khotbah jum'at.17 

Kedua Imam Olichun “Peran Organisai Kepemudaan dalam menangkal 

Radikalisme (Studi kasus pada PC GP Ansor Kota Surabaya periode 2017-

                                                             
17Ade Nurwahyudi, “Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Menangkal 

Radikalisme Di Kabupaten Bondowoso,” Indonesian Journal of Islamic Communication 3, no. 2 

(January 17, 2021), 93–115. 
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2021), 2018. Pristiwa yang booming setelah aksi terror di Kota Surabaya yang 

ikut terlibat anak muda yang berstatus pelajar. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan kualitatif deskriptid dan jenis penelitian adalah studi kasus. Dalam 

penelitian ini menggambarkan, 1). Melalui kaderisasi untuk menangkal proses 

penyembaran radikalisme yang sistematis dan berkembang cukup signifikan, 2). 

Optimalisasi (MDS) Majelis Dzikir dan Sholawat, perkuat kaderisasi dalam 

keterampilan dan komitmen PC GP Ansor mencegah arus radikalisme dengan 

menggerakan BANSER (Barisan Ansor Serba Guna) serta melaksanakan 

seminar ilmiah, 3).  PC GP Ansor Kota Surabya merevitalisasi nilai-nilai Islam 

Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya 

pencegahan radikalisme serta melalui sinergitas dengan berbagai unsur salah 

satunya pemerintahan dan tokoh masyarakat.18 

Ketiga Iin Atiqoh “Kontribusi Organisasi Pelajar dalam menangkal 

Radikalisme (Studi kasus pada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan 

Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamongan)” 2019. Dalam 

penelitian ini menggunakan jennis penelitian kualitatif. Dengan pengumpulan 

data dari berbagai sumber, melalui sumber utama ialah Pengurus  PC IPNU-

IPNU Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menghasilakan beberapa poin, 1). 

Pendapat pengurus PC IPNU-IPPNU terhadap radikalisme yang di judge mereka 

mengedepanakan kepentingan golongan dan menganggap mereka yang paling 

benar. 2). Terkait isu radikalisme bersumber dari 3 hal : yaitu Pendidikan, 

                                                             
18Imam Olichun, (Peran organisasi kepemudaan dalam menangkal radikalisme (studi kasus pada 

GP Ansor kota Surabaya Periode 2017-2021), 2018 
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kesejahteraan ekonomi dan sosial. 3). PC IPNU-IPPNU melaksanakan program 

deradikalisasi, majelis dzikir atau sholawat serta pelaksaaan kaderisasi 4). 

Pelatian IT untuk menagkal gerakan radikal melalui media sosial.19 

Keempat Zaimah “Strategi menangkal Radikalisme melalui pembelajaran 

PAI di Skolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalamah Bandarjo, Kecamatan 

Ungaran Barat,Kabupaten Semarang, 2019. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kepala Sekolah , Guru PAI dan Peserta 

didik menjadi instrument utama. Hasil penelitian ini mengungkapkan SDIT 

Assalamah melakukan upaya menangkal radikalisme, 1). Memfilter buku 

pelajaran, pengembangan modul, dan merumuskan kurikulum serta melakukan 

kegiatan Kebangsaan, 2). Implementasi pembelajaran PAI diluar kelas yang 

meliputi tujuan kurikulum, pedoman serta melakukan kegiatan ekstrakulikuler.20 

Kelima Durrotul Wardah Ulfiah “Pembentukan sikap Nasionalisme 

sebagai uapaya menangkal pham Radikal pada Anggota PKPT IPNU-IPPNU 

Unesa. 2018. Penelitian ini bertujuan menerangkan peran yang dilakukan 

pengurus PKPT IPNU-IPNNU Unesa dalam membentuk Sikap Nasionalisme 

kepada para anggota sebagai upaya menangkal paham radikal. Menggunakan 

landasan teori peran dari biddle dan Thomas. Hasil penelitian memberikan hasil 

peran yang dilakukan pengurus PKPT IPNU-IPPNU Unesa ialah berbagai 

fungsi, seperti : Konsolidasi, Monitoring, Pengembangan dan pengoptimalan 

                                                             
19Iin A Iin Atiqoh, Kontribusi Organisasi Pelajar Dalam Menangkal Radikalisme (Studi pada Ikatan 

Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamongan),,” 

Journal of Sunan Ampel Surabaya, (2020) 14 
20 Zaimah “Strategi menangkal radikalisme melalui pembelajaran pai di sekolah dasar islam terpadu 

(sdit) assalamah, bandarjo, kec. Ungaran barat, kab. Semarang”. 2019. UIN Walisongo semarang 
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SDM. melalui: 1). Sosilaisasi kepada anggota baru dengan mengenalkan nilai 

Nasionalisme, 2). Mebudayakan menyanyikan lagu wajib pada setiap kegiatan, 

Seperti lagu Indonesia Raya. Yalal Wathon, Mars IPNU-IPPNU, 3). Pengurus 

PKPT IPNU-IPPNU Unesa melakukan kaderisasi MAKESTA (Masa Kesetian 

Anggota), LAKMUD (Latihan Kader Muda). 4). Membentuk peltihan non 

formal seperti kajian Rama-Tama untuk menanamkan nilai Toleransi setiap 

bulanya, serta. 5). Melaksanakan kegiatan Halaqah Kebangsaan yang dilakukan 

sekali dalam setahun.21 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No Nama 

Penelitian, 

Tahun 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Orisinalitas Penelitian 

1 Ade 

Nurwahyudi, 

2020. 

Strategi Dakwah 

Nahdlatul Ulama 

dan 

Muhammadiyah 

dalam menangkal 

Radikalisme di 

Kabuapeten 

Bondowoso 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dan Objek 

Pembahasan 

Tenatang 

Radikalisme 

Kajian 

Teori dan 

isi materi 

dakwah 

dalam 

pecegahan 

radikalisme 

Substansi pembahasan 

menganalisis manajemen 

kurikulum kaderisasi 

dalam pencegahan 

radikalisme pada pelajar 

Nahdaltul Ulama 

2 Imam 

Olichun, 

2018. 

Peran 

Ogananisasi 

Kepemuddan 

dalam menangkal 

Radikalisme 

(Studi kasus pada 

PC GP Ansor 

Kota Surabaya 

periode 2017-

2021) 

Objek 

Pembahasan 

Tentang 

Radikalisme 

Pada Objek 

Penelitian 

da isi materi 

penelitian 

Substansi pembahasan 

menganalisis manajemen 

kurikulum kaderisasi 

Dalam pencegahan 

radikalisme pada pelajar 

Nahdaltul Ulama 

                                                             
21Ulfiyyah and Adi, “Pembentukan Sikap Nasionalisme Sebagai Upaya Menangkal Paham Radikal 

Pada Anggota Pkpt Ipnu-Ippnu Unesa.” 
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3 Iin Atiqoh,  

2019 

Kontribusi 

Organisasi Pelajar 

dalam menangkal 

Radikalisme 

(Studi kasus pada 

Ikatan Pelajar 

Nahdlatul Ulama 

dan Ikatan Pelajar 

Puteri Nahdlatul 

Ulama di 

Kabupaten 

Lamongan). 

Isi materi, 

Metode 

penelitian 

dan Objek 

Penelitian 

dan 

Pembahasan

Tenatang 

Radikalisme 

Pada kajian 

penelitian 

dan objek 

yang lebih 

banyak dan 

subsantasi 

kajian 

Substansi pembahasan 

menganalisis manajemen 

kurikulum kaderisasi 

dalam pencegahan 

radikalisme pada pelajar 

Nahdaltul Ulama 

4 Zaimah, 

2019 

Startegi 

menangkal 

Radikalisme 

melalui 

pembelajaran PAI 

di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu 

(SDIT) 

Assalamah 

Bandar, 

Kecamatan 

Ungaran Barat, 

Kabupaten 

Semarang. 

Pembahasan 

penelitian 

Objek 

Penelitian 

dan materi 

penelitian 

Substansi pembahasan 

menganalisis manajemen 

kurikulum kaderisasi 

dalam pencegahan 

radikalisme pada pelajar 

Nahdaltul Ulama 

5 Durrotul 

Wardah 

Ulfiah, 2018. 

Pembentukan 

sikap 

Nasionalisme 

sebagai upaya 

menangkal paham 

Radikal pada 

anggota PKPT 

IPNU-IPPNU 

Unesa 

Objek 

penelitian 

dan 

pembahasan 

penelitian 

Isi materi 

penelitian 

dan 

substansi 

penelitian 

Analisis menajemen 

kurikulum kaderisasi dan 

materi kaderisasi dalam 

pencegahan radikalisme 

pada paelajar Nahdatul 

Ulama 
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F. Definisi Istilah 

Untuk memberikan kemudahan pemahan dalam menhidari kesalahan 

dalam penelitian Manajemen Kurikulum Kaderisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama dalam pencegahan paham radikalisme pada pelajar Nahdlatul Ulama. 

1. Manajemen Kurikulum adalah mengatur perencanaan dan modul menagenai 

tujuan, isi dan materi untuk mencapai sebuah esensi dari organiasi serta 

langkah-langkah yang pergunakan sebagai pedomaan pelaksanaan kegaiatan 

kaderisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. 

2. Kaderisasi Pelajar Nahdlatul Ulama 

Kaderisasi merupakan pendidikan rekrutmen dan pembinaan karekter kepada 

calon anggota Pelajar Nahdlatul Ulama  yang merupakan pelajar terkhusus 

kalangan santri di pondok pesantren yang mulai sejak 24 februari 1954 santri 

dihimpun dalam sebuah organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). 

Yang berakidah ahlusunah wal jama’ah. 

3. Paham radikalisme 

Radikalisme diartikan suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, 

meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tapi dengan 

menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam artian bahasa berarti 

paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial 

dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam artian lain, esensi 

radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Yang 

dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan 

sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. 


