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ABSTRAK 

 

Meylinda Afifah Nurfauziah. Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam Kegiatan 

Sosial Keagamaan di kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2015. 

 

 Gerakan Pemuda Ansor merupakan organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama’ 

yang menjunjung tinggi dan membela Negara Indonesia yang sah berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan  Gerakan Pemuda Ansor ini senantiasa 

mengembangkan paham Ahlussunnah wal jama’ah yang sangat mengedepankan 

prinsip toleransi, keseimbangan, jalan tengah dan prinsip keadilan dan bersifat 

keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, nasional, demokratis serta kebangsaan 

yang berwatak kerakyatan sepanjang ajaran-ajaran Islam serta merupakan organisasi 

kader dan alat perjuangan Partai Nahdlatul Ulama yang terpercaya. Berfungsi juga 

sebagai wadah aspirasi masyarakat yang membentuk dan mengembangkan generasi 

muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, 

terampil, patriotik, ikhlas dan beramal salih. 

 Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Latarbelakang berdirinya 

Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Tasikmalaya, serta Peran Pemuda Ansor dalam 

Kegiatan Sosial Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah 

yang terdiri dari empat tahapan, yaitu Pertama, Heuristik. Kedua, kritik yang meliputi 

Kritik Ekstern dan Kritik Intern. Ketiga, Interpretasi. Keempat, Historiografi. 

Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya didirikan sebagai Jami’iyah, 

yaitu sebagai organisasi sosial dan keagamaan, yang mana lebih terfokuskan untuk 

masyarakat juga para pemuda lebih menjaga keutuhan NKRI. Setelah berdirinya 

Gerakan Pemuda Ansor di Tingkat Pusat yang di resmikan pada tahun 1949, atas 

usulan dari KH. Ilyas Ruhiat yang pada waktu itu selaku Ketua PCNU Kabupaten 

Tasikmalaya mengusulkan untuk didirikannya GP Ansor di kabupaten Tasikmalaya 

sebagai bagian dari NU. Usulan tersebut kemudian di musyawarahkan dengan para 

anggota NU kabupaten Tasikmalaya, setelah saran tersebut disepakati, maka pada 

tahun 1980 segera diresmikan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya 

sebagai bagian dari PCNU Kabupaten Tasikmalaya. 

 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Kontribusi yang 

sangat penting bagi masyarakat. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya 

mengalami Kemajuan secara perlahan, dapat terlihat dari peran Gerakan Pemuda 

Ansor Kabupaten Tasikmalaya sendiri, baik kegiatan dibidang sosial, bidang 

keagamaan maupun bidang pendidikan. Kontribusi yang Gerakan Pemuda Ansor 

Kabupaten Tasikmalaya berikan kepada masyarakat salah satunya seperti dengan 

diadakannya kegiatan BPUN (Bimbingan Pasca Ujian Nasional) sangat bermanfaat 

sekali bagi para siswa-siswi. 


