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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan 

kebudayaan. Dalam perkembangannya, pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa. Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh  pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama
1
. 

Pendidikan yang diselenggarakan oleh (warga) masyarakat atau 

lebih dikenal dengan jalur pendidikan nonformal salah satunya dapat 

berupa pendidikan keluarga dan pendidikan melalui masjid. Berdasarkan 

akar katanya masjid mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikat dari 

masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas berkaitan dengan 

kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan 

lebih jauh, bukan hanya tempat shalat dan berwudhu namun juga sebagai 
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tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslimin berkaitan dengan 

kepatuhan kepada Allah SWT
2
. 

Masjid merupakan institusi pendidikan yang pertama dibentuk 

dalam lingkungan masyarakat muslim. Pada dasarnya masjid mempunyai 

fungsi yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Sebagai lembaga 

pendidikan, berfungsi sebagai penyempurna pendidikan dalam keluarga, 

agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup dalam 

masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan masjid, sebagai lembaga 

pendidikan nonformal, dan sekaligus lembaga pendidikan sosial
3
.  

Dengan demikian maka tidak salah jika masjid digunakan sebagai 

sarana pengembangan pendidikan Islam untuk memberikan aspek-aspek 

efektif dan psikomotorik kepada peserta didik. Masyarakat dalam suatu 

wilayah tidak akan lepas dengan adanya peranan masjid dalam kehidupan 

kesehariannya. Seperti halnya Warga Muhammadiyah Ranting Randu, 

contoh masyarakat yang memerankan masjid sebagai sarana peningkatan 

pendidikan Islam. Dengan adanya kegiatan-kegiatan praktik pembelajaran 

keislaman banyak melalui peran masjid sebagai sarana peningkatan 

pendidikan Islam melalui pendidikan anak-anak atau TPA, pengajian 

Pemuda Muhammadiyah, pengajian Ahad pagi. Terkait hal ini, maka 

penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi “Peran Masjid Bagi 

Warga Muhammadiyah Sebagai Sarana Peningkatan Pendidikan Islam 
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(Studi Kasus di Ranting Muhammadiyah Randu, Kec. Pecalungan, Kab. 

Batang) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran masjid  bagi warga Muhammadiyah dalam 

peningkatan pendidikan Islam? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi bagi warga Muhammadiyah 

dalam peningkatan pendidikan Islam melalui peran masjid? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a)  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana warga 

Muhammadiyah dalam meningkatan pendidikan Islam melalui 

peran masjid. 

b)  Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melakukan pendidikan melalui peran masjid. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Secara teoritis atau akademi, hasil penelitian ini dapat 

menyumbangkan serta menambah khazanah keilmuan tentang 

pendidikan, khususnya tentang peningkatan pendidikan melalui 

pendidikan nonformal melalui peran masjid. 



4 

 

 

b) Secara praktis, sebagai tambahan informasi dan memberikan 

masukan, sumbangan pemikiran dalam pengembangan pendidikan 

melalui pendidikan nonformal. 


