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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada 
di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar 
kamu mendapat petunjuk” (Qs. Ali-Imran: 103). 
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali-
Imran: 104). 
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ABSTRAKSI 
 

Latar belakang perkembangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama 
adalah hubungan sosial antara warga Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di 
Desa Plompong terwujud dalam hubungan sosial terjadi karena hal-hal yang 
berhubungan dengan masyarakat luas, di mana warga Muhammadiyah dan 
Nahdatul Ulama melakukan segala aktivitas yang sudah menjadi norma-norma 
kemasyarakatan dan kesepakatan bersama. Pelaksanaan hubungan sosial yang 
berkaitan dengan sosial kemasyarakatan terwujud dalam bentuk kerja sama, 
akomodasi, dan kompetisi. Pelaksanaan tersebut terwujud dalam bentuk adanya 
kerjasama dalam kerja bakti, dan juga tolong menolong jika ada anggota 
masyarakat yang terkena musibah. Namun dibalik itu semua masih terjadi 
problem, masalah dan perselisihan dalam hal organisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta mengetahui 
tentang sejarah perkembangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang ada di 
desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal 
tersebut hendak diketahui juga kesuksesan dan peran amal usaha yang dikelola 
dua organisasi tersebut terhadap masyarakat sekitar, gambaran yang lebih 
terperincinya lagi dapat pula diketahui hubungan sosial antara Muhammadiyah 
dan Nahdatul Ulama, juga faktor- faktor yang mendukung dan menghambat 
sejarah perkembangannya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu dengan mengetahui 
peristiwa masa lampau dengan menggunakan metode induktif komparatif yang 
digunakan sebagai proses pengambilan kesimpulan yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran sesuatu keadaan dilapangan secara objektif, dengan 
metode tersebut digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi 
lapangan, dokumentasi dan interview atau wawancara dengan para responden. 
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembentukan 
hipotesis yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti yang ada. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan sosial antara keduanya 
terlihat sangat berbeda, adapun perbedaan itu dilihat dari hasil analisis yaitu 
tentang pemahaman agama serta jalur dakwahnya baik yang dilakukan oleh 
Muhammadiyah ataupun Nahdatul Ulama, perbedaan yang lain juga pada satu sub 
pembahasan yaitu tentang amal usaha walaupun amal usaha dari segi pendidikan 
sama tapi dari segi sosial atau dakwah Muhammadiyah lebih banyak memiliki 
mejlis Ta’lim atau pengajian-pengajian yang diagendakan dari pada Nahdatul 
Ulama. Perbedaan pengikut dilihat dari segi organisasi antara Muhammadiyah dan 
nahdatul Ulama disebabkan karena adanya akomodasi minoritas terhadap 
mayoritas, adanya hubungan ketegangan dan pemahaman keagamaan. Meskipun 
keduanya sebagian dari pengurus dan anggotanya memilIki hubungan darah atau 
keluarga yang berbeda akan tetapi tidak menjamin adanya kerjasama yang lebih 
baik. 

 
Kata kunci: muhammadiyah, nahdatul ulama, sejarah perkembangan  
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KATA PENGANTAR 

ΟŠÏm§�9 $# Ç≈uΗ÷q§�9 $#  !$#Οó¡ Î0 
Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Alhamdulillahhirabbil’alamin, Puji Syukur kita haturkan kepada Allah 

SWT, Dzat yang selalu memberikan pertolongan, sehingga skripsi ini bisa 

terselesaikan dengan segala doa, usaha, dan ikhtiar selalu kepadaNya. Shalawat 

dan salam semoga tercurah kepada Sang Revolusioner sejati, Rasulullah SAW 

yang telah mencerahkan dunia dengan risalah yang dibawanya menuju kehidupan 

yang beradab, sehingga tumbuhlah para generasi intelektual yang turut mewarnai 

ilmu pengetahuan yang terus berkembang di dalam dunia, khususnya bidang 

pendidikan. 

Skripsi ini disusun sebagai wacana bagi seluruh civitas akademika, 

khususnya mahasiswa Perbandingan Agama (Ushuluddin) tentang sejarah 

perkembangan yang ada pada setiap organisasi masyarakat di dunia, khususnya 

organisasi masyarakat yang ada di desa Plompong Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini, 

tetapi setidaknya kekurangan tersebut bisa djadikan sebagai motivasi bagi penulis 

ataupun pembaca untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dan berusaha 

melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut dengan selalu membuat karya. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
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