
 

 

 
 
 

 
ABSTRAK 

 
Indah Rahmawati : Penyebaran Damai Islam melalui Literasi Islam Cinta (Studi 

terhadap Organisasi “Gerakan Islam Cinta” di Tangerang Selatan). 
 

Penelitian yang berjudul Penyebaran Damai Islam melalui Literasi Islam 

Cinta (Studi terhadap Organisasi Gerakan Islam Cinta di Tangerang Selatan) ini 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan metodologi deskriptif 

analitik  yang berusaha  memberikan  gambaran  terkait  Gerakan  Islam  Cinta  di 

Tangerang Selatan. Berangkat dari paradigma sosiologi, Tindakan Sosial Max 

Weber, teori Interaksionisme Simbolik yang diusung oleh George Herbert Mead, 

dia mengatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong 

oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Ini yang menjadi 

ketertarikan awal penulis terhadap program literasi garapan Gerakan Islam Cinta 

yang berusaha  membentuk  makna  di  masyarakat  bahwa  Islam  itu  ramah  dan 

menenangkan. Sehingga hasil pemaknaan tersebut nantinya pada setiap individu 

dapat menghasilkan pemikiran bahwa Islam adalah agama perdamaian. 
 

Gerakan Islam Cinta (GIC) merupakan organisasi buah hasil pemikiran 

individu sebagai respon dari maraknya fenomena intoleransi dan radikalisme di 

Indonesia. Dengan begitu, program-program yang tersusun di dalamnya bertujuan 

untuk mempromosikan Islam sebagai agama yang penuh cinta dan kedamaian. 

Salah satu program GIC yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Literasi 

Islam Cinta dalam bentuk buku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penyebaran Literasi Islam Cinta garapan GIC. Penyebaran damai ini 

yang dalam teori Mead dianggap dapat membuat seorang individu melakukan 

suatu tindakan berdasarkan makna yang dia peroleh dari lingkungan tersebut. 

Penelitian ini melibatkan pengurus, penulis dan peserta yang ada dalam setiap 

kegiatan Gerakan Islam Cinta. 
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

Sosiologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada 

generasi muda dari setiap kegiatan GIC, pengurus GIC dan penulis buku serial 

Gen Islam Cinta. Kemudian penulis melakukan penelitian observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: 1) 

Adanya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda bahwa Islam adalah 

agama yang memiliki berbagai alternatif, tidak kaku dan tidak arogan seperti yang 

kebanyakan  orang salah  dalam  memahami.  2)  Tema-tema  dalam  pembahasan 

Literasi Islam Cinta berhasil membentuk makna di lingkungan masyarakat bahwa 

Islam adalah agama yang ramah, penuh cinta dan perdamaian. 3) Strategi yang 

digunakan GIC membuat generasi muda tertarik untuk turut terlibat melakukan 

kegiatan perdamaian. 
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