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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam, dakwah amar 

ma’ruf nahi munkar yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Organisasi 

ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H 

bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta.1 Tujuan 

berdirinya Muhammadiyah yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi 

agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah memiliki struktur 

organisasi dalam menata kelembagaan. Pada dataran vertikal, “tubuh 

organisasi Muhammadiyah tersusun atas empat tingkatan, yaitu tingkat 

Ranting, Cabang, Daerah, dan Wilayah”.2 Adapun susunan organisasi tersebut 

dibentuk berdasarkan bidang kerja dan tugas untuk membangun masyarakat. 

Salah satu struktur organisasi tersebut adalah tingkat Cabang, yakni 

kesatuan Ranting Muhammadiyah dalam suatu tempat. Kabupaten Klaten 

memiliki Cabang Muhammadiyah yang tersebar di berbagai kecamatan, salah 

satunya Kecamatan Tulung. Cabang Muhammadiyah di Kecamatan ini telah 

menunjukkan kiprahnya di bidang pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan 

banyaknya lembaga pendidikan yang diselenggarakan, baik formal maupun 

                                                             
1Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam 

(Yogyakarta: LPPI, 2000), hlm. 70-71. 
2A. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2005), hlm. 8-9.  
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nonformal, seperti lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak, Madrasah 

Ibtidaiyah, dan pengajian-pengajian. 

Sebagian besar masyarakat di kecamatan ini menganut agama Islam. 

Masyarakat yang dulunya sangat percaya terhadap hal-hal ghaib yang tidak 

bersumber pada al-Qur’an, mengikuti ritual dan tradisi nenek moyang, kini 

berangsur-angsur sudah mulai ditinggalkan. Hal ini karena adanya upaya 

Cabang Muhammadiyah Tulung untuk memurnikan kembali ajaran agama 

Islam dengan meningkatkan pendidikan secara intensif. Selain itu, untuk 

menghadapi perubahan zaman yang semakin maju, pendidikan sangatlah 

penting sebagai bekal generasi penerus agar tidak terjerumus ke hal-hal yang 

negatif. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, Cabang Muhammadiyah 

Tulung melakukan upaya dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan 

formal yang dapat dijangkau masyarakat.  

Berdasarkan paparan di atas, Cabang Muhammadiyah Tulung Klaten 

memiliki peran penting dalam melaksanakan dakwah Islam di tengah 

masyarakat, yaitu dengan meningkatkan pendidikan masyarakat dalam rangka 

memperbaiki sumber daya manusia agar lebih berkualitas sesuai tuntunan al-

Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul Peran Cabang Muhammadiyah Tulung 

Klaten dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Tulung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apa usaha-usaha yang dilakukan Cabang Muhammadiyah Tulung Klaten 

dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Tulung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Cabang 

Muhammadiyah Tulung Klaten dalam meningkatkan pendidikan 

masyarakat Tulung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah: 

a. Mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan Cabang Muhammadiyah 

Tulung Klaten dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Tulung. 

b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat Cabang 

Muhammadiyah Tulung Klaten dalam meningkatkan pendidikan 

masyarakat Tulung. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritik dan praktis: 

a. Secara teoritik, yaitu untuk menambah wawasan dan khasanah 

keilmuan mengenai peran Cabang Muhammadiyah dalam 

meningkatkan pendidikan masyarakat.  

b. Secara praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi Cabang 

Muhammadiyah Tulung Klaten dalam mengembangkan program 

peningkatan pendidikan masyarakat, serta dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan referensi bagi penelitian sejenis. 


