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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam, pendidikan bermakna luas, yaitu upaya sadar untuk 

membantu manusia menemukan jati dirinya sehingga bisa mengetahui dari 

mana ia berasal, tercipta dan ke mana kelak ia akan pergi dan akan 

mempertanggungjawabkan semua perilaku selama hidupnya. Idealnya, 

dengan pendidikan yang semakin baik, ia diharapkan dapat menemukan siapa 

sesungguhnya dirinya dan apa tugasnya. Dengan demikian manusia akan 

menyadari fungsinya sebagai khalifatullah fil aradh sekaligus sebagai 

abdillah untuk menciptakan rahmat bagi sekalian alam (Abu Bakar, 2007:13). 

Semenjak Adam tercipta sebagai khalifah fil-ardhi, semenjak itu pula 

pendidikan telah ada. Pada mulanya Allah langsung sebagai pendidik utama 

dan Adam sebagai si terdidik, sebagaimana tergambar pada cerita penciptaan 

Adam yang termuat didalam Q. S. Al-Baqarah ayat 30-31 
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Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.". dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. Al-Baqorah : 30-31). 

Islam sebagai agama wahyu semenjak Nabi pertama (Adam) hingga 

Nabi terakhir (Muhammad) telah ditegakkan melalui prinsip pendidikan dan 

pengajaran. Dan hal itu tidak saja untuk diri pribadi para nabi, tetapi juga 

diwariskan kepada  seluruh umatnya.  

Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak 

yang mempunyai tujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya 

(Hasbullah, 1999: 11). 

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali, mustahil 

suatu kelompok manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) 

untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional Bab II Pasal 2 dicantumkan tujuan pendidikan nasional 

yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
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keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

Adapun menurut Islam tujuan pendidikan ialah membentuk supaya 

manusia, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi 

larangan-larangannya. Sehingga hidupnya bahagia lahir dan batin, dunia 

maupun akhirat. 

Berbagai petunjuk Al Qur’an maupun Sunnah yang menyangkut 

pendidikan pada umumnya menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan 

adalah pendidikan moral (akhlak) dan pengembangan kecakapan atau 

keahlian. Pendidikan adalah sebuah penanaman modal manusia untuk masa 

depan dengan membekali generasi muda dengan budi pekerti yang luhur dan 

kecakapan yang tinggi.  

Islam mengajarkan untuk amar ma’ruf nahi mungkar terhadap 

lingkungan sekitar. Ajaran ini menunjukan bahwa pendidkan merupakan 

tanggungjawab sekolah, pemerintah dan lingkungan sosial. Lembaga 

pendidikan Islam digolongkan menjadi empat (catur pusat pendidikan), yaitu 

keluarga, masjid, sekolah dan masyarakat (Santoso, dkk, 2003: 234). 

Jadi, pendidikan itu sendiri tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan 

keluarga saja, melainkan di empat lingkungan pendidikan yaitu; lingkungan 

pendidikan keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal), 

masjid (pendidikan non formal) dan masyarakat (pendidikan non formal). 

Jadi baik buruknya akhlak seseorang dan tinggi rendahnya kecakapan atau 

keahlian seseorang dipengaruhi oleh empat lingkungan pendidikan tersebut, 
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yang mana keempat lingkungan tersebut terkenal dengan istilah Catur Pusat 

Pendidikan. 

Daerah Makamhaji merupakan daerah yang dimana banyak 

terselenggara berbagai macam pendidikan. Mulai dari keluarga, sekolah, 

masjid dan masyarakat itu sendiri. Hampir semua terorganisir dengan baik. 

Dan dari sekian banyak macam pendidikan yang terselenggara itu 

menimbulkan banyak tanggapan. Respon masyarakat, pemerintah setempat 

dsb. Tak terkecuali Elit muslim di Makamhaji.  

Semua respon atau tanggapan itu pasti berbeda-beda. Ada respon 

positif, ada juga yang merespon yang negatif. Tetapi terlepas dari itu, 

alangkah baiknya respon tersebut perlu dikaji dan ditanggapi dengan baik dan 

dijadikan pelajaran ke depan agar menjadi lebih baik.  

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul 

“Respon Elit Muslim Makamhaji Terhadap Konsep Catur Pusat 

Pendidikan”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam memahami judul 

skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dalam judul tersebut. 

1. Respon 

Respon adalah tanggapan atau reaksi bisa berarti jawaban. 

(Depdikbud, 2005: 952) Respon adalah Setiap tingkah laku pada 

http://pustakaaslikan.blogspot.com/2011/11/tripusat-pendidikan.html
http://pustakaaslikan.blogspot.com/2011/11/tripusat-pendidikan.html
http://pustakaaslikan.blogspot.com/2011/11/tripusat-pendidikan.html
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hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap 

rangsangan atau stimulus (Sarlito, 1995). Menurut Gulo (1996), respon 

adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau 

merupakan hasil stimulus tersebut. 

Respon di sini yang menjadi faktor utama dan terpenting sebagai 

sarana terhadap berhasilnya suatu permasalahan, yaitu  respon elit muslim 

terhadap konsep catur pusat pendidikan . 

2. Elit Muslim 

Elit adalah orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok 

atau kelompok kecil orang-orang terpandang atau derajat tertinggi  

(Depdikbud, 2005 : 294).  

Jadi yang dimaksud elit muslim adalah orang-orang terbaik atau 

pilihan dalam suatu kelompok yang mempunyai pengetahuan keislaman 

lebih tinggi. 

3. Konsep 

Konsep rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakan  dari 

peristiwa konkret (Depdikbud, 2005: 588). 

Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu objek. Melalui konsep, diharapkan akan dapat 

menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah. Seperti 

yang diungkapkan Nasution (2008:161) yang mengungkapkan bahwa 

”Bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu 

kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep”. 
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Dipertegas oleh dengan Soedjadi (2000:14) yang menyatakan 

bahwa “Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk 

mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya 

dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata”. 

4. Catur Pusat Pendidikan 

Catur adalah angka empat (dipakai dalam gabungan dengan bentuk 

lain) (Depdikbud, 2005: 197) 

Sedangkan Catur pusat pendidikan adalah empat lingkungan 

pendidikan yang menjadi pusat pendidikan yaitu lingkungan pendidikan 

keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal), masjid 

(pendidikan non formal) dan masyarakat (pendidikan non formal). 

Dari uraian di atas maka maksud  dari penelitian respon elit 

muslim makamhaji terhadap konsep catur pusat pendidikan tanggapan 

reaksi orang-orang terbaik atau pilihan di Makamhaji terhadap Catur Pusat 

Pendidikan. 

C. Rumusan Masalah 

Dari kajian pendahuluan terhadap Respon elit muslim Makamhaji 

terhadap catur pusat pendidikan maka perlu dirumuskan masalah penelitian. 

Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Apa pandangan elit muslim Makamhaji terhadap konsep catur pusat 

pendidikan ? 

2. Bagaimana keterkaitan respon Elit muslim terhadap konsep catur pusat 

pendidikan? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Penelitian respon elit muslim Makamhaji terhadap konsep catur pusat 

pendidikan sangat menarik untuk dikaji. Hal ini bertujuan: 

a.  Untuk mengetahui respon atau tanggapan terhadap konsep catur pusat 

pendidikan. 

b. Untuk menemukan  keterkaitan respon Elit muslim dengan konsep 

catur pusat pendidikan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Teoritis 

Kajian respon elit muslim Makamhaji terhadap konsep catur pusat 

pendidikan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan 

tentang konsep catur pusat pendidikan. 

b. Praktis 

Kajian memberikan manfaat bagi elit muslim Makamhaji untuk 

meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Selain itu juga 

memberikan manfaat kepada masyarakat bahwasannya pendidikan itu 

penting. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis 

hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan. 



8 
 

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Slamet Fuad (UMS, 2009), 

dengan judul ”Pemanfaatan Masjid sebagai Media pendidikan Islam Non-

Formal", mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari pemanfaatan masjid 

sebagai media pendidikan Islam (di masjid Al-Kautsar Mendungan Pabelan 

Kartasura) adalah memberikan bekal kepada jamaah khususnya dan 

masyarakat pada umumnya agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah swt memberikan bekal akhlak agar jamaah dan masyarakat 

dapat disiplin dan hidup mandiri serta dapat tercapainya kreatifitas jamaah 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Agus Effendi (UMS, 2007) dalam skripsinya yang berjudul “ Peran 

Yayasan Al-amin dalam Pembinaan Masyrakat”, menyimpulkan bahwa 

Yayasan Al-Amin adalah sebuah lembaga milik masyarkat (non pemerintah) 

yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Yayasan Al-

Amin berupaya mengadakan pembinaan keagamaan di masyarakat sekitar, 

diantara proses pembinaan keagamaan yang dilakukannya adalah mendirikan 

lembaga formal dan nonformal. 

Dian Eka Priyantoro (UMS, 2005),  dalam skripsinya yang berjudul 

“Strategi Pendidikan Islam Dalam Keluarga di Kelurahan Karang Asem 

Kecamatan Laweyan Kodya Surakarta” yang mengungkapkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan Islam dalam keluarga di Kelurahan Karang Asem 

melalui 2 hal, yaitu pendidikan yang dilakukan secara langsung oleh orang 

tuanya dengan misi keteladanan, pembiasaan, nasehat dan pendidikan 

hukuman serta pendidikan lainnya yang mengarah pada pendidikan 
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ketauhidan, akhlak dan ibadah. Pendidikan yang dilakukan secara tidak 

langsung dilakukan dengan memberikan pendidikan melalui pendidikan 

formal dan pendidikan di pesantren atau TPA. Semua diberikan kepada anak 

yang intinya bertujuan agar anaknya menjadi anak yang shaleh-shalehah. 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Leswono (UMS, 2001) dengan 

judul “Masjid dalam Strategi Pengembangan Pendidikan Agama Islam” 

menurutnya masjid manual Islam telah ditampilkan sebagai pusat kegiatan 

yang dilakukan bersifat mengembangkan pendidikan agama Islam melalui 

berbagai macam bentuk aktifitas kependidikan yang berorientasi kepada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik yang terdapat pada program 

kurikulum masjid manual Islam maupun yang berada di luar program 

kurikulumnya. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, nampaknya belum ada yang 

meneliti tentang Respon Elit muslim Makamhaji terhadap Catur pusat 

pendidikan. Dengan demikian masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

memenuhi unsur kebaruan. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

diskriptif yaitu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan atau status fenomena (Arikunto, 1997: 245). Penelitian ini 

dikategorikan pada jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

kualitatif. 
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Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, kepecayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok (Syaodih, 2008: 60). 

2. Metode Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah tempat memperoleh informasi yang dapat 

diperoleh dari seorang maupun sesuatu, yang mengenainya agar diperoleh 

keterangan (Arikunto, 1996: 113). 

Adapun yang dimaksud subyek dalam penelitian ini adalah sumber 

data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka 

penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang akan 

dipilih peneliti adalah yang jujur, taat pada janji, patuh pada perturan, suka 

berbicara, tidak termasuk orang yang bertentangan dengan latar penelitian, 

dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang 

terjadi, sehingga informasi yang diharapkan akan dapat terungkap dengan 

cepat. Informan yang dimaksud adalah: 

a. Kepala Desa Makamhaji, kecamatan Kartasura, kabupaten 

Sukoharjo beserta perangkatnya. 

b. Ketua RT yang ada di desa Makamhaji 

c. Ketua Takmir masjid di lingkungan Makamhaji 

d. Elit  muslim di lingkungan Makamhaji 

e. Tokoh organisasi Islam di lingkungan Makamhaji 
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Sedangkan Obyek penelitian ini adalah respon elit muslim 

Makamhaji terhadap konsep catur pusat pendidikan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-

hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian 

atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung 

penelitian (Hasan, 2002: 83). 

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, 

maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode Interview / Wawancara 

Metode interview sering juga disebut wawancara atau kuesioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interview) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai 

(Arikunto,2002: 132). 

Wawacara akan dilakukan dengan pembicaraan informal dimana 

pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri. 

Jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan 

kepada yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan 

biasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode wawancara dilakukan dengan berbagai pertimbangan 

antara lain: 

a. Karakteristik responden dan informan yang berbeda. 
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b. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kecakapan 

pewawancara itu sendiri. 

c. Pokok-pokok isi wawancara yang telah direncanakan dapat 

tercakup seluruhnya sehingga menghilangkan kemungkinan 

terjadinya bias. 

Metode wawancara yang akan penulis lakukan untuk 

memperoleh data dan informasi tentang respon elit muslim Makamhaji 

terhadap konsep catur pusat pendidikan. Metode ini ditujukan kepada 

subyek-subyek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian 

sebagaimana telah disebutkan.  

b.  Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenali hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, bulletin, buku-buku, majalah, surat kabar, notulen rapat 

dan sebagainya (Arikunto, 1997: 132). 

Berdasarkan alenia di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mencari 

dan mengumpulkan data melalui informasi tertulis yang berhubungan 

dengan masalah-masalah penyelidikan. Dukumen digunakan sebagai 

sumber data yang diamanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan. 

Penggunaan metode dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi dan memperkuat data dari informan sehingga dapat 

diperoleh data yang lengkap menyeluruh dan memuaskan 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen 

keadaan masyarakat Makamhaji.  

c. Metode Observasi 

Kegiatan mengamati adalah kegiatan menatap kejadian, gerak 

atau proses. Mengamati adalah bukan pekerjaan yang mudah karena 

manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-

kecenderungan yang ada padanya. Ada beberapa alasan metode 

pengamatan dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif seperti yang 

dikemukakan oleh Guba dan Linoln dalam Meleong (1998: 125) 

a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. 

b. Memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengawasi sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebenarnya. 

c. Memungkin peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 

d. Pengamatan akan lebih menekankan pada kepercayaan data. 

e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang 

rumit. 

f. Pengamatan dimungkinkan lagi teknik komunikasi lain yang tidak 

dimungkinkan dalam kasus tertentu. 

Metode observasi yang akan penulis lakukan untuk mengenal 

lokasi tempat penelitian, sehingga dapat diperoleh deskripsi tentang 
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sesuatu yang berkaitan dengan  respon elit muslim Makamhaji terhadap 

konsep catur pusat pendidikan. 

4. Metode Analisis Data 

Menurut Pattaon (Meolong : 2005; 280), metode analisis data 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Untuk dapat mengatur sambil 

menghasilkan uraian dasar dipergunakan metode analisis. Sesuai 

dengan ciri pendekatan kualitatif, metode analisa data dilakukan sejak 

awal, dan dikembangkan selama proses pengambilan data sampai 

proses penyusunan laporan. 

Dalam proses analisis data, penulis mengklasifikasikan data 

menurut temanya, kemudian dipilah-pilah. Data yang diperlukan 

dikategorikan menjadi beberapa tema utama untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan analisis secara deskriptif. 

Sedangkan data yang kurang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut disimpan. Setelah itu dicoba menginterpretasikan melalui 

metode alur seperti yang disarankan oleh Miles dan Michael Huberman. 

Metode ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung seacara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Pada langkah reduksi, penulis memilih dan menyederhanakan 

data dari catatan lapangan. Catatan lapangan yang banyak 

disederhanakan, disingkat, dirangkum dan dipilih sesuai pokok 

permasalahan yang telah ditetapkan. Proses reduksi data ini, penulis 
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melakukan pengulangan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. 

Hanya data yang berkaitan dengan pokok permasalahan saja yang 

dipilih, sedangkan yang lain dikeluarkan dari proses analisis. 

Pada proses penyajian data, data yang telah penulis pilih melalui 

reduksi, penulis sajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang 

sistematis, sehingga mudah untuk disimpulkan, selanjutnya penarikan 

kesimpulan yang penulis lakukan selama proses penelitian berlangsung. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitatif. Metode 

pendekatan deskriftif kualitatif pada hakekatnya adalah memperhatikan 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang wajar, 

berinteraksi dengan mereka, melakukan wawancara dengan mereka 

serta berusaha memaknai bahasa, kebiasaan dan perilaku yang 

berhubungan dengan fokus penelitian (Moleong, 2005: 127). 

Kondisi diatas mengakibatkan kehadiran peneliti dalam 

kehidupan subjek penelitian menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat 

dihindari. Ditegaskan oleh Noeng Muhadjir bahwa dengan 

mengakibatkan dalam kehidupan subjek penelitian (informan), peneliti 

akan dapat menjalin hubungan akrab dengan informan, melakukan 

wawancara mendalam dengan baik serta memahami subjek dengan latar 

yang alami.  
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan 

yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi tentang Respon elit muslim Makamhaji, konsep Catur 

Pusat Pendidikan. 

Dalam bab III terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu, a) Gambaran 

umum Desa Makamhaji b) Gambaran umum Elit Muslim Makamhaji c) Catur 

pusat pendidikan dalam wacana Elit muslim Makamhaji. 

Bab IV berisi tentang analisis terhadap data yang telah terkumpul 

sehingga dapat diketahui bagaimana respon elit muslim Makamhaji terhadap 

catur pusat pendidikan, dan bagaimana keterkaitan respon Elit muslim dengan 

konsep catur pusat pendidikan. 

Bab V berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran.  

 


