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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah.  

Dalam perspektif  Islam pendidikan bermakna luas, yaitu upaya untuk 

membantu manusia mengembangkan seluruh potensinya dan jati dirinya 

sehingga bisa  mengetahui hakekat manusi itu sendiri, dari apa ia di ciptakan, 

mengapa ia dicipta dan kemana kelak ia akan pergi dan akan 

mempertanggungjawabkan semua perilaku selama hidupnya. Oleh karena itu 

dengan pendidikan yang semakin baik, diharapkan manusia menyadari siapa 

dirinya sebenarnya apa tugasnya dan fungsinya ia di ciptakan di muka bumi ini 

sebagai kholifah fil aradh dan sebagi hamba Allah untuk menciptakan rahmatan 

lil ‘alamiin. 

Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang esensial dalam 

kehidupan umat manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat membentuk 

kepribadiannya. Selain itu dapat memahami dan mampu menerjemahkan 

lingkungan yang dihadapinya sehingga dapat menciptakan suatu karya yang 

gemilang. Melalui penela’ahan terhadap alam yang diperoleh dengan cara dan 

proses pendidikan. 

Melihat begitu pentingnya peran pendidikan maka banyak sekali hadist 

Rasulullah yang menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu, diantaranya 

yaitu: 

 ”menuntut ilmu wajib bagi tiap-tiap orang muslim” (H.R. Ibnu Majah) 

(Ibnu Qudamah 2003: 11) 
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Kalau melihat kembali sejarah pertumbuhan pendidikan maka dapat 

diklasifikasikan jenis kegiatan pendidikan itu atas tiga periode yakni: (1) periode 

sebelum dikenalnya pendidikan sekolah, yakni periode prasekolah periode ini 

cukup panjang sejak manusia ada sampai ditemukannya sistem pendidikan 

sekolah. (2) periode pendidikan sekolah, yang waktunya masih relatif singkat. (3) 

periode permulaan masa depan yang ditandai dengan munculnya pendidikan luar 

sekolah atau sering disebut dengan pendidikan non formal disamping pendidikan 

persekolahan, Perkembangan baru pada jenis-jenis sistem pendidikan non formal 

ini lahir karena adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat, di mana 

sistem pendidikan persekolahan yang telah ada, tidak mampu lagi memenuhinya. 

Dalam ragka perkembangan ini maka perencanaan sektor pendidikan harus 

menciptakan berbagai kegiatan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut. (Nurdin Rahman 1989 : 18) 

Pendidikan non formal, banyak mengalami multi penafsiran dengan 

menggunakan istilah yang bermacam-macam, istilah-istilah itu antara lain: 

pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah, pendidikan orang dewasa, 

pendidikan latihan ketrampilan dan sebagainya. Munculnya berbagai istilah 

bermacam-macam itu, disebabkan karena luasnya cakupan pendidikan non 

formal itu sendiri yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik 

berupa penddikan umum, pendidikan ketrampilan maupun pendidikan-

pendidikan Islam yang berupa kajian kitab, pengajian agama (majelis ta’lim), 

kursus-kursus keagamaan dan laian sebagainya. 

Di Indonesia, jauh sebelum adanya pendidikan Islam formal di pesantren, 

sekolah, madrasah dan pendidikan tinggi, telah berlangsung pendidikan non 
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formal. Para mubaligh yang berdatangan ke Indonesia dari berbagai negara 

melaksanakan pendidikan Islam itu secara non formal. Pendidikan tersebut 

berpusat di masjid-masjid atau tempat-tempat lain sebagai wadah pembelajaran. 

Pendidikan non formal tersebut ditujukan kepada masyarakat ramai.  

Pada masa Rasulullah masjid menjadi pusat pendidikan dan pusat untuk 

menggembleng umat Islam menjadi pribadi yang tangguh dan mulia, Sejarah 

mencatat bahwa masjid pada zaman Rasulullah saw memiliki multi fungsi di 

samping fungsi utamanya sebagai pusat peribadatan. Pada masa itu masjid 

dipergunakan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi dan 

diskusi mengenai perang dan damai, tempat penyelesaian perkara dan pertikaian, 

pusat kegiatan dakwah, ekonomi, dan kegiatan sosial politik. (Zuhairini 1992: 99)  

Pada perkembangan selanjutnya dan bahkan pada beberapa dasawarsa 

yang lalu, terutama pada masa pasca kemerdekaan, kebanyakan masjid 

mengalami distorsi fungsi. Masjid hanya sebagai pusat peribadatan dan budaya 

yang berkaitan dengan perayaan hari besar Islam saja. Hal ini tentu saja 

merugikan umat Islam dan merupakan salah satu penyabab kemunduran umat. 

Sebagian mereka memisahkan antara ibadah dan muamalah sehingga cenderung 

menekankan urusan dunia dan meninggalkan akhirat atau sebaliknya 

meninggalkan urusan dunia sama sekali. Akibat dari pemahaman sekuler ini, 

masjid yang semula berfungsi ganda untuk tempat ibadah dan muamalah berubah 

fungsi hanya sebagai tempat ibadah. (Hasbullah 1999 : 136) 

Untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana masjid pada masa 

Rasulullah dan masa dimana Islam mengalami kemajuan yang pesat, maka mulai 

muncullah gagasan dikalangan masyarakat muslim Indonesia untuk mendirikan 
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suatu wadah berupa suatu lembaga yang mampu menampung berbagai kegiatan 

pengajian, pembinaan dan pengembangan agama serta kebudayaan, yang bersifat 

non formal. Lembaga ini berupa pusat kegiatan islam atau disebut Islamic 

Center. 

Secara umum konsep dan proses perkembangan Islamic Center  sangatlah 

berkaitan erat dengan proses pembinaan dan pengembangan masyarakat Islam 

yang telah di contohkan pada masa pemerintahan Rasulullah dimana Beliau 

menjadi salah satu pelopor utama dalam membentuk masyarakat Islam sekaligus 

memelihara dan mempertahankannya. Hal tersebut mengacu pada firman Allah 

ta’ala dalam surat Al Mudatsir 1-7: 

             

            

 

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah lalu berilah peringatan 

dan Tuhanmu agungkanlah dan pakianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa 

tinggalkanlah dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh 

(balasan) yang lebih banyak dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu 

bersabarlah. ( Q.S Al Mudatsir 74:1-7) 

Wahyu ini merupakan penjelasan secara umum tentang tugas dalam 

menyampaikan risalahNya yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah 

semata.  

Adapun usaha-usaha yang terlebih dahulu dikerjakan oleh Rasulullah pada 

permulaan turunnya Al-Qur’an, sewaktu Nabi Muhammad SAW mengajarkan 
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Islam secara sembunyai-sebumyi adalah menjadikan rumah Arqam bin Abi Al 

Arqam sebagai pusat kegiatan dan penyebaran dakwah Islam dimana para 

sahabat pada waktu itu mempelajari Al-Qur’an mereka berkumpul membaca Al-

Qur’an, memahami kandungan setiap ayat yang diturunkan Allah dengan cara 

bermudarasah dan bertadarus.    

Sementara pada masa periode Madinah konsep Islamic Center nampak 

pada usaha yang dikerjakan oleh Rasulullah pertama kali ketika sampai di 

Madinah adalah mendirikan masjid sebelum mengerjakan bangunan-bangunan 

lainnya, sebab masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan 

umat dan menyusun kekuatan lahir dan batin untuk membina masyarakat Islam 

berlandaskan semangat tauhid. Selesai masjid dibangun, maka sekitarnya 

dibangun pula tempat-tempat tinggal sederhana, dan disesuaikan dengan 

petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW yang di gunakan sebagai tempat 

pendidikan sekaligus tempat tinggal kaum Muhajirin yang miskin yang tidak 

mampu membangun tempat tinggalnya sendiri yang kemudian mereka dikenal 

dengan sebutan Ahl al suffah. (Zuhairini 1992: 34) 

Pada masa Bani Abbas masa dimana kebudayaan Islam mengalami 

kemajuan yang sangat pesat masjid memiliki peran penting di dalam 

meningkatkan kemajuan peradaban Islam terutama dalam bidang pendidikan, 

sebagaimana pada masa itu masjid-masjid yang didirikan oleh para pengusaha 

pada umumnya diperlengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk 

pendidikan. Tempat pendidikan anak-anak, tempat-tempat untuk pengajian dari 

ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok (khalaqah), tempat untuk 

berdiskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu-ilmu pengetahuan, dan juga 
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dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku berbagai macam ilmu 

pengetahuan yang cukup banyak (Zuhairini, 1992: 99). 

Islamic Center yang merupakan bentuk usaha untuk mengembalikan 

peranan masjid sebagaimana masjid pada masa Rasulullah seharusnya memiliki 

tujuan yang jelas sebagai kontrol kegiatan, menjadi pusat dari segala kegiatan. 

Sehingga bukan hanya sebagai tempat ibadah secara khusus seperti shalat i’tikaf 

tetapi merupakan pusat pendidikan, kebudayaan atau tempat kegiatan-kegiatan 

mu’ammalat, tempat dimana lahirnya kebudayaan dalam Islam yang demikian 

kaya dan berkah.  

Disamping tujuan yang jelas, Islamic Center juga harus berfungsi sebagai 

pusat pembinaan dan pengembangan agama serta kebudayaan Islam serta 

mempunyai kegiatan-kegiatan yang dapat menarik jama’ah di tempat tersebut. 

Salah satu contoh kegiatan berupa diskusi, yang berfungsi untuk menambah ilmu 

pengetahuan bagi jama’ah. Kemudian bisa juga dengan mengadakan acara jumpa 

remaja yang merupakan salah satu generasi ke depan dalam memakmurkan 

masjid dan lain sebagainya. 

Islamic Center Al-Barokah Purwantoro Wonogiri merupakan salah satu 

contoh Islamic Center yang didirikan dengan tujuan sebagai media da’wah dan 

pendidikan Islam pada masyarakat sekitar  yang banyak terdapat kegiatan kajian 

untuk berbagai kalangan baik dari anak-anak sampai orag dewasa, laki-laki 

maupun perempuan yang di dalamnya membahas masalah-masalah aqidah, 

ibadah dan mu’amalah serta pengajaran-pengajaran membaca Al-Qur’an. 

Sehingga pemanfaatan Islamic Center sebagai media da’wah dan pendidikan 
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Islam berjalan baik dengan banyaknya kegiatan di Islamic Center tersebut serta 

tanggapan positif dari masyarakat sekitar. 

Maka dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengetahui secara mendalam peranan Islamic Center dalam pendidikan Islam di 

Islamic Center Al-Barokah purwantoro wonogiri dan dampak peranan tersebut 

dalam peningkatan pengajaran ilmu-ilmu Islam. 

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul skripsi 

tentang “Pemanfaatan Islamic Center Sebagi lembaga Pendidikan Islam Non 

Formal (Studi Kasus di Islamic Center Al-Barokah Purwantoro Wonogiri)”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari maksud penulisan judul 

serta memperjelas judul di atas, penulis perlu menjelaskan arti-arti istilah judul 

tersebut: 

1. Islamic Center 

Dalam buku petunjuk pelaksanaan proyek Islamic Center di seluruh 

Indonesia oleh Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departeman 

Agama R.I menyatakan bahwa Islamic Center adalah merupakan lembaga 

keagamaan yang dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan dan 

pengembangan Agama Islam yang berperan sebagai mimbar pelaksanan 

Da’wah dalam era pembangunan.  (Abdul Muis 2010: 12) 

Sedangkan menurut Prof. Syafii Karim Islamic Center merupakan 

istilah yang berasal dari negara-negara barat yang dimana minoritas 

masyaraktnya beragama Islam. Jadi untuk memenuhi segala kebutuhan  

kegiatan-kegiatan Islam mereka kesulitan untuk mencari tempat. Untuk itu 
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aktivitas-aktivitas Islam tersebut di pusatkan dalam suatu wadah yang di 

sebut Islamic Center (Abdul Muis 2010: 12) 

2. Pendidikan Islam 

Artinya: proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan (Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1989:204 ). 

Ahmad Tafsir, (2007: 31) dalam bukunya ”Ilmu Pendidikan Dalam 

Prespektif Islam” menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama dan baik. 

3. Non formal 

Artinya: suatu aktifitas pendidikan yang diatur di luar system 

pendidikan formal baik yang berjalan tersendiri ataupun sebagai suatu bagian 

yang penting dalam aktifitas yang lebih luas yang ditujukan untuk melayani 

sasaran didik yang dikenal untuk tujuan-tujuan pendidikan. (Kadir Sarjan, 

1982: 49). Dalam bukunya ”perencanaan pendidikan non formal”. 

 Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud 

judul penelitian dari pemanfaatan Islamic Center sebagai lembaga pendidikan 

Islam non formal adalah mengetahui kegiatan-kegiatan pendidikan Islam 

yang dilaksanakan dan pemanfaatan Islamic Center tersebut dalam 

memajukan pendidikan Islam. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang permasalahan tersebut di atas 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan Islamic Center sebagai lembaga pendidikan Islam 

non formal ? 

2. Bagaimana program kegiatan Islamic Center dalam peningkatan pendidikan 

Islam pada masyarakat  

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Islamic Center Al-

Barokah sebagai lembaga pendidikan Islam ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini di laksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pemanfaatan dan kegiatan Islamic Center sebagai 

lembaga pendidikan Islam di Islamic Center Al-Barokah Purwantoro. 

b. Untuk mengetahui program kegiatan Islamic Center dalam peningkatan 

pendidikan Islam pada masyarakat  

c. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Islamic 

Center Al-Barokah dalm peningkatan pendidikan Islam. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan tentang dunia pendidikan, terutama 

mengenai fungsi Islamic Center dalam pendidikan Islam dan di harapkan 
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akan  bermanfaat dalam pengembangan pendidikan Islam di luar jalur 

sekolah formal, khususnya bagi lembaga pendidikan di Indonesia dan 

sekaligus berguna pula bagi lembaga jalur sekolah formal, agar suasana 

kehidupan spiritual dapat dikondisikan di masyarakat sebagai alternatif 

pemanfaatan Islamic Center sebagai lembaga pendidikan. 

b. Secara Praktis  

Memberikan masukan, sumbangan pemikiran dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan pendidikan terutama fungsi Islamic 

Center dalam pengembangan  pendidikan di Islamic Center Al-Barokah 

Purwantoro Wonogiri 

E. Kajian Pustaka 

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dapat penulis kumpulkan sebagai kajian pustaka 

Tri Novitasari (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas taman 

pendidikan Al-Qur’an (TPA) sebagai lembaga pendidikan Islam non formal (di 

taman pendidikan Al-Qur’an An Nadwah desa Trayang kabupaten nganjuk)” 

menyatakan bahawa dari hasil penelitian diketahui bahwa TPA An Nadwah 

memiliki komponen pendidikan yang efektif dalam pembelajarannya Faktor yang 

mendorong orangtua santri menyekolahkan anaknya adalah adanya kesadaran 

dari para orang tua santri akan pentingnya pendidikan agama sejak dini. Faktor 

penghambat yang dialami oleh TPA An Nadwah dalam perkembangannya adalah 

kurangnya tenaga pendidik, keaktifan santri dan kurangnya dana yang dimiliki 

TPA AnNadwah, sedangkan tantangan awal perkembangan TPA An Nadwah 

adalah beratnya meyakinkan orang tua santri akan pentingnya ilmu pengetahuan 
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agama, tantangan dan sekaligus keinginan TPA An Nadwah pada saat sekarang 

ini adalah membangun gedung sekolah untuk dijadikan Madrasah Ibtidaiyah. 

Dan dapat disimpulkan bahwa TPA AnNadwah adalah lembaga Pendidikan 

Islam yang efektif bagi anak-anak untuk belajar agama. 

Joko Susilo (IAIN Sunan Ampel, 2001), dalam tesisnya “Peranan 

Aktivitas Pemuda Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Non Formal Di Desa 

Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo” menyimpulkan bahwa peranan 

Aktivitas pemuda mempunyai konstribusi dalam pengembangan pendidikan 

Islam non formal, baik secara Individu maupun melalui perkumpulan Organisasi 

yaitu Organisasi yang ada: IPNU-IPPNU, Remaja Masjid Dan Karang Taruna. 

Dan Pendidikan Non Formal berupa TPA/TPQ, Jam’iyah Dan lembaga Kursus. 

Endang Triyani (2005) dalam skripsinya “Pendidikan Islam Luar Sekolah 

pada Pengajian Wanita Mar’atus Shaliha Desa Geneng Kecamatan Gatak 

Sukoharjo” hasil penelitiannya pelaksanaan pendidikan Islam luar sekolah di 

Desa Geneng cukup baik karena semua pragram dapat terlaksana. Sedangkan 

faktor pendukung penddikan Islam luar sekolah  antara lain kesadaran jama’ah 

untuk mempelajari agama, dukungan masyarakat Desa Geneng dan kurangnya 

pengetahuan masyarakat Geneng dalam bidang agama dan factor penghambatnya 

adalah kelalain jama’ah, kesehatan jama’ah dan faktor alam. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, nampaknya belum ada yang 

meneliti tentang peran Islamic Center dalam peningkatan pendidikan Islam. Dan 

dalam hal ini, penulis mengambil studi kasus di Islamic Center Al-Barokah 

Purwantoro demikian masalah yang diangkat dalam penelitian ini memenuhi 

unsur kebaruan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena penelitian ini 

berusaha terjun langsung untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok 

lembaga atau masyarakat, adapun metode pendekatan yang digunakan adalah 

metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan 

mengamati dan meneliti orang kondisi alamiah dalam lingkungan hidupnya. 

2. Penentuan sumber data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. pengertian 

sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Dengan adanya sumber, maka data yang di perlukan 

dalam penelitian ini akan mudah diperoleh. 

3. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1992: 102). Adapun dalam penelitian ini yang akan menjadi 

populasi adalah semua warga masyarakat sekitar Islamic Center Al-Barokah 

Purwantoro. Adapun jumlah masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan di 

Islamic Center adalah lebih dari 100 orang 

4. Sampel dan sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

1992: 104), Untuk mengambil sampel sebagai pedoman adalah apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, tetapi apabila subjeknya besar maka dapat 
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diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 1992: 107). Sedangkan 

dalam penelitian ini akan diambil sampel 20% dari jumlah populasi yaitu 

sebanyak 120 orang, jadi berjumlah 24 orang 

5. Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Metode interview atau wawancara 

Metode wawancara dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan secara 

sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan (Hadi, 1986: 

193). Wawancara yang dilakukan bersifat lentur, terbuka dan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan semakin terfokus, rinci, dan mendalam.  

Penulis menggunakan metode interview untuk mengumpulkan 

data-data tentang sejarah berdirinya Islamic Center, struktur 

organisasinya, sedangkan yang menjadi nara sumber adalah; ketua dan 

jajaran pengurus Islamic Center Al-Barokah, dan masyarakat Islamic 

Center Al-Barokah Purwantoro Wonogiri. 

b. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986:136), menyatakan metode observasi sebagai 

tekhnik utama, dimaksudkan sebagai pengambilan data dengan cara 

melalui pemungutan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-

fenomena yang di selidiki.  

Metode observasi digunakan untuk mengetahui keadaan atau 

kondisi Islamic Center, letak geografisnya, pelaksanaan pendidikan Islam 
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sarana dan prasarana yang ada di Islamic Center Al-Barokah Purwantoro, 

Wonogiri. 

c. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto (1992: 188), menyatakan bahwa 

“dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menyalin dan mencatat 

langsung dari data yang ada dalam objek penelitian seperti surat-surat, 

buku induk, catatan biografi”.  

Metode dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui sumber-

sumber dari dokumen baik berupa arsip-arsip dan catatan-catatan yang 

diperlukan. Metode dokumentasi yang penulis gunakan untuk 

memperoleh data mengenai sejarah berdirinya Islamic Center Al-Barokah 

Purwantoro Wonogiri, struktur organisasi, sarana-prasarana, keadaan 

Islamic Center Al-barokah, keadaan-keadaan jama’ahnya, jadwal kajian 

yang ada di Islamic Center tersebut. 

6. Metode analisa data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data dan 

sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

(Miles&Haberman, 1992: 16). Pertama, setelah pengumpulan data selesai 

kemudian melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data 

terpilahpilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk 

narasi. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan 

pada tahap kedua dengan mengambil kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan Sekripsi 

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk mempermudah 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 dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II Pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka mengenai pengertian dan 

pokok ajaran islam, Tinjauan Umum Islamic Center mengenai pengertian Islamic 

Center, Islmic Center dalam lilasan sejarah, tujuan dan fungsi Islamic Center, 

kegiatan Islamic Center, Klasifikasi, sifat, status dan pengeloalan Islamic Center. 

pendidikan Islam non formal, serta pemanfaatan Islamic Center sebagi lembaga  

pendidikan Islam.  

BAB III, Pemanfaatan Islamic Center sebagai lembaga pendidikan Islam 

di Islamic Center Al-Barokah yang terdiri dari: Letak geografis Islamic Center 

Al-Barokah, struktur organisasi, visi dan misi, pemanfaatan Islamic Center Al-

Barokah sebagai lembaga pendidikan Islam, serta faktor pendukung dan 

penghambat Islamic Center sebagai lembaga pendidikan Islam. 

BAB IV Analisis Data, yang berisi analisis data tentang pemanfaatan 

Islamic Center sebagai lembaga pendidikan Islam Pada bab ini akan diuraikan 

analisis tentang pemanfaatan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan Islamic 

Center dalam mendidik masyarakat sekitar.  

BAB V Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran-saran, Kata 

penutup, Daftar pustaka, dan Lampiran. 


