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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peranan organisasi di zaman modern ini sangatlah penting dalam
membangun kemajuan sebuah Negara. Keberadaan suatu organisasi sebagai
wadah untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan Negara. Kaitannya
dengan organisasi di Indonesia banyak berdiri organisasi Islam yang salah
satunya yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini sangat berperan aktif
dalam berbagai bidang diantaranya yaitu dalam bidang Pendidikan, sosial
budaya, dan agama.
Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.
Muhammadiyah tumbuh dan berkembang hingga satu abad menjadi
organisasi Islam terbesar baik di Indonesia mapun di dunia Islam. Nurcholish
Majid (1990:331) dengan memakai sudut pandang karya amal usaha
Muhammadiyah yang berhasil menyatakan bahwa gerakan Islam yang
didirikan Kyai Ahmad Dahlan tersebut sebagai organisasi Islam modern
terbesar bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia muslim.
Muhammadiyah dalam perkembangannya dikenal luas oleh masyarakat.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan da‟wah amar
ma‟ru nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung
tinggi Agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
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benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut
seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq dan mu‟amalat
duniawiyah yang nantinya akan dapat mewujudkan Agama Islam sebagai
rahmatan lil-„alamin dalam kehidupan. gerakan da‟wah Muhammadiyah tidak
hanya dengan perkataan ataupun tulisan, tetapi lebih menonjolkan kepada
amalan atau perbuatan seperti Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial
ekonomi, dan amal usaha yang bermanfaat langsung dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dalam kerangka kebijakan program jangka panjang disebutkan bahwa
kebijakan program Muhammadiyah pada lima tahun ketiga (2015-2020)
difokuskan pada tahap pengembangan

dengan visi atau tujuan jangka

menengah sebagai berikut: (1) Terciptanya transformasi (perubahan cepat ke
arah kemajuan) sistem organisasi dan jaringan yang maju, profesional, dan
modern; (2) Berkembangnya sistem gerakan dan amal usaha yang berkualitas
utama dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung
terwujudnya

masyarakat

Islam

yang

sebenar-benarnya;

serta

(3)

Berkembangnya peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat,
bangsa, dan dinamika global.
Muhammadiyah saat ini menjadi organisasi yang berpengaruh dalam
bidang Pendidikan, Pendidikan telah menjadi salah satu ikon gerakan
Muhammadiyah. Tidak sulit untuk menemukan lembaga-lembaga Pendidikan
yang didirikan dalam naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan
dalam Islam ditempatkan sebagai hal yang penting dalam kehidupan manusia.
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Dengan melalui Pendidikan manusia dapat membentuk kepribadiannya.
Pendidikan yang benar adalah Pendidikan yang memberikan kesempatan
kepada keterbukaan terhadap pengaruh dari luar dan perkembangan dari
dalam anak didik.
Pendidikan merupakan hal yang erat kaitannya dengan pengertian
pengajaran. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengajaran.
Dalam pengajaran tersebut diarahkan kedalam tujuan Pendidikan Nasional
yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang
semokratis serta bertanggung jawab. (Suwarno, 2006:33)
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang yang mendapat banyak
perhatian dari para ilmuwan. Hal ini karena disamping peranannya yang amat
strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, juga karena di
dalam Pendidikan Islam terdapat berbagai masalah yang kompleks dan
memerlukan penanganan secepatnya. Bagi mereka yang akan terjun kedalam
bidang Pendidikan Islam harus memiliki wawasan yang cukup tentang
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Pendidikan Islam dan memiliki kemampuan untuk mengembangkannya
sesuai dengan tuntutan zaman. (Nata, 2009:333)
Pendidikan Islam sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan
jasmani

menurut

ajaran

Islam

dengan

hikmah

dan

mengarahkan,

mengajarkan, melatih, mengasuh dan megawasi berlakunya semua ajaran
Islam. Istilah tersebut mengandung pengertian usaha untuk mempengaruhi
jiwa anak didik melalui proses menuju tujuan yang ditetapkan yaitu
menanamkan ketakwaan dan akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga
menjadi manusia yang berbudi luhur sesuai dengan ajaran Islam. (Arifin,
2003:15)
Dari waktu ke waktu di Desa Toyareka Organisasi Muhammadiyah
telah menujukan kiprahnya di seluruh aspek terutama dalam bidang
Pendidikan Islam. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi di antaranya
didirikannya TK/BA Aisyiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah,
Lembaga Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur‟an, kajian Islam atau
pengajian yang diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah setempat,
adanya Majelis Taklim yang bekerja sama dengan Takmir Masjid setempat,
pembinaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah kepada Pimpinan Ranting
yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada pengurus dan warganya,
dan masih banyak pembinaan yang lainnya.
Pada Penulisan skripsi ini, akan difokuskan pada peran Muhammadiyah
dalam mengembangkan Pendidikan Islam baik secara formal, non formal
maupun informal. Ketertarikan penulis mengambil judul tersebut dikarenakan
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menurut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa tokoh Islam di Desa
Toyareka, Muhammadiyah di Desa tersebut sangat menonjol dan berperan
aktif dalam mengembangkan Pendidikan Islam, untuk itu peneliti tertarik
untuk meneliti sejauh mana peran Muhammadiyah dalam mengembangkan
Pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka rumusan masalah yang
peneliti ajukan yaitu :
1. Bagaimana peran persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan
Pendidikan Islam di Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga?
2. Apa

faktor

pendukung

dan

penghambat

yang

dihadapi

warga

Muhammadiyah dalam mengembangkan Pendidikan Islam di Desa
Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, peneliti memiliki tujuan
yaitu:
1. Untuk mendeskripsikan peran Muhammadiyah dalam mengembangkan
Pendidikan Islam di Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Muhammadiyah dalam
mengembangkan Pendidikan Islam di Desa Toyareka Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga
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D. Manfaat Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya :
1. Manfaat Secara Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
keilmuan yang berkaitan dengan peran Muhammadiyah dalam bidang
Pendidikan.
2. Manfaat Secara Praktis
a. Bagi Pengambil Kebijakan Pendidikan
Secara khusus dapat menjadi suatu masukan dalam mengambil
kebijakan Pendidikan nasional.
b. Bagi Pimpinan Ranting
Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan renungan bagi para
pimpinan dan simpatisan Muhammadiyah khususnya dalam bidang
Pendidikan.
c. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan
berbagai insprasi untuk menegakkan agama Islam melalui organisasi
Muhammadiyah khususnya dalam bidang Pendidikan.
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