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ABSTRAK 

 

Peranan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam Meningkatkan 

Pendidikan Islam Masyarakat Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2014/2015 

Oleh: Mujahid Sidik 

 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru merupakan salah satu Cabang 

Muhammadiyah yang berada dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Sukoharjo. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru berada di lingkungan 

masyarakat yang sebagian besar menganut agama Islam, akan tetapi kebanyakan 

masyarakat tersebut masih kurang dalam memahami Islam. Untuk itu, Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Weru melakukan usaha-usaha secara intensif dan terus-

menerus guna meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya lembaga pendidikan yang telah diselenggarakan, 

baik dalam bentuk pendidikan formal ataupun nonformal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam 

meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru tahun 2014/2015 

beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apa peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo 

dalam meningkatkan pendidikan Islam Masyarakat Kecamatan Weru dan apa 

faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun data 

penelitian diperoleh dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi yang 

kemudian data dianalisis dengan metode induktif. Sehingga data hasil penelitian 

diuraikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif sehingga mudah untuk difahami. 

Berdasarkan analisis data penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. Adapun peran 

Cabang Muhammadiyah Weru dalam meningkatkan pendidikan Islam adalah 

sebagai pembimbing (counselor), fasilitator, organisator, penggerak (activator), 

pengawas (controller) dan penilai (evaluator). Sedangkan faktor pendukungnya 

adalah sarana pendidikan yang memadai karena memiliki sumber dana yang cukup, 

pendidik yang kompeten, dan peserta didik yang senantiasa berpartisipasi dalam 

mengikuti berbagai kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya berasal dari 

sebagian pendidik dari sekolah Muhammadiyah yang tidak aktif dalam kegiatan 

dan lingkungan masyarakat yang sebagian beragama Kristen. 

 

Kata Kunci: Peran Pimpinan, Cabang Muhammadiyah, Pendidikan Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Weru 

merupakan PCM yang berada di bawah 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

(PDM) Sukoharjo yang dibentuk 

dengan maksud untuk  merealisasikan 

cita-cita dan tujuan dari persyarikatan 

Muhammadiyah khususnya di 

kecamatan Weru, sehingga nantinya 

akan terwujud masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya di kecamatan ini. 

Salah satu usaha dalam 

mewujudkan tujuan tersebut adalah 

dengan meningkatkan pendidikan 

Islam pada masyarakat. Dalam bidang 

pendidikan,  PCM Weru telah 

menunjukkan eksistensinya di 

kecamatan ini. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya lembaga pendidikan yang 

telah diselenggarakan, baik pendidikan 

formal, informal ataupun nonformal. 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh PCM 

Weru secara terus menerus tersebut 

sekarang sudah mulai menunjukkan 

hasil. Masyarakat yang dahulunya 

percaya dengan ritual-ritual keagamaan 

yang berbau kesyirikan, serta faham-

faham keagamaan tidak jelas 

landasannya sekarang sudah mulai 

ditinggalkan. Berdasarkan latar 

belakang diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan peran 

PCM Weru Sukoharjo dalam 

meningkatkan pendidikan Islam 

masyarakat kecamatan Weru serta 

faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaannya. 

Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa peran PCM 

Weru Sukoharjo dalam meningkatkan 

pendidikan Islam masyarakat 

kecamatan Weru serta faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya. 

Ada beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang 

penulis angkat sehingga dapat 

menunjukkan keorisinalitas penulisan 

antara lain: 

1. Jacky Rudianto (UMS, 2010) 

dengan skripsinya yang berjudul Peran 

Muhammadiyah dalam Pengembangan 

Pendidikan Islam di Masyarakat 

(Pendekatan Sosiologis di Desa Playen 

Gunung Kidul), menyimpulkan bahwa 

peran Muhammadiyah di Desa Playen 

terhadap pendidikan Islam ini 

dilakukan oleh setiap majelis yang ada 

di Muhammadiyah melalui berbagai 

kegiatan-kegiatannya. Muhammadiyah 

telah memajukan pendidikan formal 

melalui sekolah dan nonformal yang 

berupa kajian-kajian keislaman yang 

dilakukan sebulan sekali. 

2. Joko Nugroho (UMS, 2012) 

dalam skripsinya yang berjudul 

Peranan Ranting Muhammadiyah 

dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus 

di Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo 

Selatan Bantul Tahun 2011), 

menyimpulkan bahwa Ranting 

Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan 

Bantul mempunyai peranan sangat 

penting dalam pelaksanaan pendidikan 

Islam. Terbukti dengan banyaknya 

kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan pimpinan Ranting 

Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan 

Bantul yang bekerja sama dengan 

Takmir Masjid setempat untuk 

mengajak masyarakat kembali kepada 

Al-Quran dan As-Sunah. 

3. Ari Nur Azizah (UMS, 2014) 

dalam skripsinya yang berjudul Peran 

Cabang Muhammadiyah Tulung Klaten 

dalam Meningkatkan Pendidikan 

Masyarakat Tulung Tahun 2010-2015, 

menyimpulkan bahwa Muhammadiyah 

memiliki peran yang sangat penting 

dalam pengembangan pendidikan 

nonformal yang berupa pengajian-

pengajian dan latihan ketrampilan bagi 

masyarakat. Adapun faktor pendukung 

pelaksanaan pendidikan adalah antusias 
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peserta didik dalam mengikuti kegiatan, 

sedangkan yang menghambat adalah 

kurang konsistennya peserta didik 

dalam mengikuti berbagai kegiatan 

yang telah ada. 

4. Heni Rohmani (UMS, 2014) 

dalam skripsinya yang berjudul Peran 

Ranting Aisyiyah Sangkrah dalam 

Pengembangan Pendidikan Islam di 

Masyarakat Periode 2010-2015, 

menyimpulkan bahwa Ranting 

Aisyiyah Sangkrah merupakan bagian 

dari sistem masyarakat dapat 

membantu menciptakan keseimbangan 

dengan mengembangkan pendidikan 

Islam di masyarakat melalui proses 

sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai 

keislaman ditempuh dengan jalur 

pendidikan formal, nonformal dan 

informal dengan membuat program 

kerja dan kegiatan dalam rangka 

memotivasi dan menumbuhkan 

kecintaan masyarakat terhadap 

pendidikan  Islam. 

5. Yanti (UMS, 2015) dalam 

skripsinya yang berjudul Peran 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Ngembatpadas I Dalam Pembinaan 

Masyarakat di Desa Dempul, 

Kelurahan Ngembatpadas Tahun 2014, 

menyimpulkan bahwa Pimpinan 

Ranting Ngembatpadas mempunyai 

lima peran penting dalam pembinaan 

masyarakat. Adapun pebinaan tersebuat 

dapat digolongkan menjadi empat 

bidang, agama, pendidikan, sosial, dan 

ekonomi. 

Berdasarkan beberapa hasil 

penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ada penelitian yang serupa 

dengan yang penulis lakukan. Namun 

demikian,  apabila dilihat dari segi 

kasus dan lokasi penelitian terdapat 

perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, dimana objek penelitian 

ini memfokuskan pada peran Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Weru 

Sukoharjo dalam meningkatkan 

pendidikan Islam pada masyarakat 

Weru. Selain itu, analisis data dalam 

penelitian sebelumnya menggunakan 

teori pendidikan sedangkan penelitian 

ini menggunakan teori peran pemimpin 

secara fungsional. Dengan demikian, 

penelitian ini telah memenuhi kriteria 

kebaruan. 

Kepemimpinan menurut Islam 

adalah suatu  proses atau kemampuan 

orang untuk mengarahkan dan 

memotivasi tingah laku orang lain, 

serta ada usaha menyeru manusia 

kepada amar makruf nahi mungkar 

sebagai perwujudan dari keimanan dan 

amal shaleh sesuai dengan Al-Qur’an 

dan Al-Hadits untuk mencapai tujuan 

bersama yaitu ridlo Allah SWT.
1
 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-

Sajdah (32) ayat 24: 

ا َصبَُروا  ةً يَْهُدوَى بِؤَْهِرًَا لَوَّ ٌْهُْن أَئِوَّ َوَجَعْلٌَا ِه

 (٤٢َوَكاًُىا بِآيَاتٌَِا يُىقٌُِىَى )

Artinya: Dan Kami jadikan di antara 

mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah 

Kami ketika mereka sabar dan adalah 

mereka meyakini ayat-ayat Kami (QS. 

Al-Sajdah (32): 24).
2
 

Pemimpin secara bahasa 

mempunyai arti orang yang 

memimpin.
3
 Sedangkan menurut Istilah 

secara umum, Kartini mengungkapkan 

bahwa pemimpin adalah seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya dalam suatu 

bidang, sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk 

bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu untuk mencapai 

                                                           
1

 Veithzal Rivai, dkk. Pemimpin Dan 

Kepemimpinan Dalam Organisasi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 65. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 

2004), hlm. 589. 
3
 KBBI V1.1 (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) diakses pada 20 Mei 2015. 
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tujuan organisasi.
4

Adapun menurut 

sudut pandang Islam, sebagaimana 

diungkapkan oleh Veithzal Rivai dalam 

Pemimpin dan Kepemimpinan dalam 

Organisasi bahwa pemimpin dalam 

Islam sering disebut sebagai Imam, 

yaitu seseorang yang penuh dengan 

keteladanan sehingga menjadi tuntunan 

dan tumpuan bagi banyak 

orang.
5

Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemimpin dalam 

Islam adalah seseorang yang memiliki 

keteladanan sehingga menjadi panutan, 

serta memiliki kelebihan dalam 

menggerakkan orang lain untuk 

mencapai sebuah tujuan bersama. 

Peran pemimpin dalam Islam 

dapat diartikan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan dari seseorang 

dalam posisi tertentu untuk 

menjalankan organisasi demi 

tercapainya suatu tujuan.
6

Dalam 

menjalankan tugas kepemimpinan 

seorang pemimpin harus mempunyai 

beberapa peran, sehingga organisasi 

tersebut dalam mencapai sebuah tujuan 

yang telah ditentukan bersama. Adapun 

peran-peran dari pemimpin menurut 

Islam adalah sebagai pembimbing 

(counselor), yaitu pemimpin harus 

mampu menarik, mengembangkan dan 

mempertahankan anggota terbaik 

dalam organisasi, serta membimbing 

dan mengarahkannya kepada hal-hal 

yang mendorong pengembangan 

kemampuan dan kinerja anggota. 

Sehingga pemimpin mempunyai tugas 

mengarahkan dan memberikan 

pemahaman kepada anggotanya 

tentang tugas yang harus dilaksanakan 

masing-masing bagian dalam 

organisasi.
7

 Sebagai fasilitator, yaitu 

                                                           
4

Veithzal Rivai, dkk. Pemimpin dan 

Kepemimpinan dalam Organisasi  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 241. 
5
 Ibid., 1-2. 

6
 Ibid., hlm. 393. 

7
 Ibid., hlm. 222-223. 

pemimpin harus bisa memfasilitasi 

anggotanya dalam mengembangkan 

kemampuan dan kinerja anggota. 

Memfasilitasi anggota dengan media-

media yang menunjang serta 

memberikan peluang anggota untuk 

mengembangkan diri dan selalu 

memberi dorongan kepada anggotanya 

untuk lebih maju. Tugas pemimpin 

sebagai fasilitator adalah 

memanfaatkan dirinya dan instrumen 

yang ada untuk membuat anggota yang 

difasilitasinya berhasil.
8

Sebagai 

organisator, yaitu pemimpin harus 

cakap dalam hal pengorganisasian 

kinerja anggotanya. Memberikan tugas 

yang telah terperinci sesuai dengan 

tugas masing-masing bidang dalam 

organisasi, sehingga dengan adanya 

pengorganisasian tersebut kinerja 

setiap bidang lebih terarah dan kegiatan 

telah direncanakan berjalan dengan 

baik. Hal ini dikarenakan sudah 

terperincinya tugas-tugas yang harus 

diselesaikan oleh masing-masing 

bagian, sehingga tidak ada yang akan 

mendapatkan pekerjaan ganda (double 

job).
9

 Sebagai penggerak (activator), 

yaitu pemimpin harus bisa mnggerakan 

anggotanya karena hal ini mempunyai 

fungsi yang sangat penting, penggerak 

merupakan fungsi yang berhubungan 

langsung dengan sebuah pelaksanaan. 

Sehingga seorang pemimpin harus 

menggerakkan para anggota untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya yang 

telah dibagikan kepada mereka, 

sehingga tugas-tugas tersebut dapat 

terselesaikan tepat waktu. Pergerakan 

ini merupakan faktor penentu 

kelancaran sebuah prgram kerja dan 

kegiatan yang sebelumnya sudah 

                                                           
8

 Local Governance Support Program, 

Kepemimpinan Fasilitatif (Jakarta: Local 

Governance Support Program, 2009), hlm. 16 
9
 Rosyad Sholeh,  Manajemen Dakwah 

Islam (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2010), hlm. 81-104. 
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direncanakan dan diorganisir dengan 

baik.
10

Sebagai pengawas (controller) 

dan penilai (evaluator), yaitu 

pemimpin harus cakap dalam 

pengendalian perumusan pendefinisian 

masalah dan pemecahannya, melalukan 

pengawanan dalam pendelegasian 

wewenang serta pengawasan dalam 

setiap uraian kerja. Dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana tugas-

tugas yang telah dilaksanakan, 

bagaimana tugas itu dilaksanakan dan 

apakah tidak terjadi penyimpangan dan 

sebagainya.
11

 Apabila mendapatkan 

masalah dalam kegiatan pemimpin 

harus cepat melakukan evaluasi untuk 

mengambil tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan sebagai bentuk 

pencegahan ataupun perbaikan 

kekeliruan yang sedang maupun telah 

terjadi.
12

 

Muhammadiyah adalah 

organisasi Islam yang didirikan oleh 

K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 

Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 

tanggal 18 November 1912 M di kota 

Yogyakarta. Tujuannya adalah 

menegakkan dan menjunjung tinggi 

agama Islam sehingga terbentuknya 

masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. Untuk mencapai maksud dan 

tujuan tersebut, Muhammadiyah 

melaksanakan dakwah amar ma’ruf 

nahi mungkar dan tajdid yang 

diwujudkan dalam usaha di segala 

bidang masyarakat.
13

  

Dalam menjalankan roda 

pergerakan Muhammadiyah membagi 

                                                           
10

Ibid., hlm. 107. 
11

 Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai 

Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2011), hlm. 28. 
12

 Rosyad Sholeh,  Manajemen Dakwah 

Islam (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2010), hlm. 145-146. 
13

Syamsul Hidayat, dkk., Studi 

Kemuhammadiyahan Kajian Historis, 

Ideologis dan Organisatoris (Surakarta: LPID 

UMS, 2011), hlm. 29. 

kepemimpinan menjadi lima jenjang 

kepemimpinan, salah satunya adalah 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 

Cabang Muhammadiyah adalah 

kesatuan Ranting di suatu tempat yang 

terdiri atas sekurang-kurangnya tiga 

Ranting yang mempunyai tiga fungsi, 

yaitu melakukan pembinaan, 

pemberdayaan, dan koordinasi Ranting, 

penyelenggaraan pengelolaan 

Muhammadiyah, dan penyelenggaraan 

amal usaha.
14

 

Cabang Muhammadiyah ini 

mempunyai tugas (1) Menetapkan 

kebijakan Muhammadiyah dalam 

Cabangnya berdasarkan kebijakan 

Pimpinan di atasnya, keputusan 

Musyawarah Cabang, dan Musyawarah 

Pimpinan tingkat Cabang. (2) 

Memimpin dan mengendalikan 

pelaksanaan kebijakan / instruksi 

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, 

Pimpinan Daerah, serta Unsur 

Pembantu Pimpinannya. (3) 

Membimbing dan meningkatkan amal 

usaha serta kegiatan Ranting dalam 

Cabangnya sesuai kewenangannya. (4) 

Membina, membimbing, 

mengintegrasikan, dan 

mengkoordinasikan kegiatan Unsur 

Pembantu Pimpinan dan Organisasi 

Otonom tingkat Cabang.
15

 

Sebagaimana rumusan 

Konferensi Pendidikan Islam yang 

kedua pada tahun 1980 di Islamabad, 

pendidikan Islam adalah usaha yang 

ditujukan untuk mencapai pertumbuhan 

manusia secara menyeluruh, dengan 

cara mengarahkan manusia dalam 

mengembangkan seluruh aspek yang 

ada pada dirinya, baik spiritual, 

intelektual ataupun fisik dengan tujuan 

                                                           
14

 Tim Suara Muhammadiyah dan Majelis 

Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Manhaj 

Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah 

dan Langkah (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2010), hlm. 288. 
15

 Ibid., hlm. 325. 
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merealisasikan pengabdian kepada 

Allah pada tingkat individual atau 

masyarakat luas.
16

 

Sedangkan menurut Syed 

Muhammad al-Naquib al-Attas, 

pendidikan Islam adalah ta’dib, yaitu 

suatu proses penanaman dan 

pengembangan pengetahuan (kognitif), 

pengasuhan yang baik (afektif) dan 

psikomotorik kedalam diri manusia.
17

 

Adapun dasar pendidikan Islam 

adalah Al-Qur’an dan Hadits.
18

 

Sebagaimana telah disebutkan dalam 

Q.S Al-Nisa’(4) ayat 59: 

َ َوأَِطيُعىا  يَا أَيُّهَا الَِّريَي آَهٌُىا أَِطيُعىا َّللاَّ

ٌُْكْن فَئِْى تٌََاَزْعتُْن فِي  ُسىَل َوأُولِي اْْلَْهِر ِه الرَّ

ٌْتُْن  ُسىِل إِْى ُك ِ َوالرَّ وٍُ إِلَى َّللاَّ َشْيٍء فَُردُّ

ِ َواْليَْىمِ  اْْلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُي  تُْؤِهٌُىَى بِاَّللَّ

 )٩٥(تَؤِْويًًل 

Artinya: Hai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa’(4): 

59).
19

 

Tujuan pendidikan Islam menurut 

Nur Ubiyati adalah untuk 

merealisasikan cita-cita agama Islam 

yang mencakup pengembangan 

kepribadian Muslim yang bersifat 

menyeluruh secara harmonis 

                                                           
16

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 30-31. 
17

 Sudarno Shobron, Studi Islam 3 

(Surakarta: LPID UMS, 2010), hlm. 267-268. 
18

 Ibid., hlm. 269-270. 
19

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 

2004), hlm. 114. 

berdasarkan potensi psikologis dan 

fisiologis (jasmani) manusia, yang 

mengacu pada keimanan dan berilmu 

pengetahuan secara berkeseimbangan 

sehingga terbentuklah manusia Muslim 

yang paripurna (insan kamil) yang 

berjiwa takwa dan tawakal 

(menyerahkan diri) secara total kepada 

Allah SWT.
20

 Sedangkan menurut M. 

Arifin, tujuan pendidikan Islam adalah 

menanamkan kesadaran dalam diri 

manusia terhadap dirinya sendiri selaku 

hamba Allah dan anggota masyarakat 

yang harus memiliki rasa tanggung 

jawab sosial terhadap pembinaan 

masyarakat, menanamkan kemampuan 

manusia untuk mengelola dan 

memanfaatkan alam sekitar ciptaan 

Allah bagi kepentingan kesejahteraan 

umat manusia dan kegiatan ibadah 

kepada Khalik.
21

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah membentuk pribadi 

Muslim yang sempurna, bertakwa 

kepada Allah dan berserah diri kepada-

Nya serta bermanfaat bagi manusia dan 

alam sekitarnya. 

Pelaksanaan sebuah pendidikan 

ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi jalannya proses 

pendidikan antara lain, (1) tujuan 

pendidikan, (2) pendidik, (3) peserta 

didik, (4) sarana pendidikan, dan (5) 

lingkungan. Dalam Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa ada tiga jalur dalam 

pendidikan, yaitu: (1) pendidikan 

formal yaitu pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Jenis pendidikan 

                                                           
20

 Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan Islam 2 

(Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 59. 
21

 Sudarno Shobron, Studi Islam 3 

(Surakarta: LPID UMS, 2010), hlm. 272-273. 
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mencakup keagamaan, profesi, vokasi 

dan kejuruan, (2) pendidikan 

nonformal yaitu pendidikan yang 

membekali ketrampilan-ketrampilan 

praktis yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah atau pelengkap 

dari pendidikan formal. Seperti, 

pengajian, kursus, dan kelompok 

belajar, (3) pendidikan informal yaitu 

pendidikan yang diberikan dalam 

lingkungan keluarga secara mandiri. 

Pada jalur pendidikan informal ini 

tidak ada jenjang dan tidak 

terorganisasi.
22

 

Dalam Islam, pusat-pusat 

pendidikan dapat digolongkan dalam 

catur pusat pendidikan Islam, 

diantaranya:
23

 (1) Keluarga, yaitu pusat 

pendidikan pertama dan utama. 

Pertama karena anak akan mengenal 

baik dan buruk sebagaimana ajaran 

Islam dimulai dari keluarga. Utama 

karena yang paling bertanggung jawab 

atas pendidikan anak adalah orang tua 

mereka. (2) Masjid, Masjid memiliki 

banyak fungsi, selain fungsi sosial 

masjid juga dapat dijadikan pusat 

pendidikan Islam. Masjid menjadi 

pusat syiar Islam karena umat Islam 

menjadikan masjid sebagai tempat bagi 

orang-orang mempelajari Islam dan 

bertanya jawab masalah agama. (3) 

Sekolah atau Madrasah, Sekolah atau 

madrasah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang dirancang 

secara berjenjang dan 

berkesinambungan serta tersetruktur 

secara rapi dari tingkat Sekolah Dasar 

(SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). (4) 

Masyarakat, lembaga-lembaga 

pendidikan yang dibentuk di dalam 

masyarakat yang diadakan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat seperti kursus, pelatihan, 

                                                           
22

 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi 

Modern (Jakarta: PT Indeks, 2013) Ibid., hlm 8. 
23

 Sudarno Shobron, Studi Islam 3 

(Surakarta: LPID UMS, 2010), hlm. 271. 

majelis taklim dan lain sebagainya. 

Pendidikan pada jalur ini tidak 

berjenjang dan berkesinambungan. 

Lembaga pendidikan ini biasa disebut 

dengan pendidikan nonformal. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan 

dilapangan atau lokasi penelitian, suatu 

tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala obyektif yang 

terjadi di lokasi tertentu.
24

 Adapun 

penelitian ini dilakukan di lingkungan 

Pimpinan cabang Muhammadiyah 

Weru, Kecamatan Weru, kabupaten 

Sukoharjo. 

Metode penelitian dalam penelitian 

ini adalah (1) Observasi, yaitu suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang 

berlangsung.
25

Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data letak geografis 

Cabang Muhammadiyah Weru, amal 

usaha Cabang Weru dalam pendidikan 

dan beberapa jenis kegiatan yang 

dilakukan oleh PCM Weru, seperti 

pengajian-pengajian Cabang (2) 

Wawancara, yaitu percakapan antara 

peneliti dan orang yang mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek 

yang diteliti untuk mendapatkan data-

data penelitian yang diperlukan. 

Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dari sumbernya.
26

 Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data 

                                                           
24

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi 

Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96. 
25

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode 

Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 220. 
26

 Sugiyono, Memahami Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 82. 
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secara langsung tentang sejarah 

berdirinya PCM Weru, kegiatan-

kegiatan yang diadakan PCM Weru 

terkait dengan pendidikan keislaman, 

serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam meningkatkan 

pendidikan Islam pada masyarakat 

kecamatan Weru. Adapun narasumber 

dalam penelitian ini adalah ketua 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Weru beserta pengurus lainnya. (3) 

Dokumentasi, yaitu metode yang 

digunakan untuk mencari data yang 

diperoleh dari catatan, transkip, buku-

buku, notulen, dan sebagainya.
27

 

Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan gambaran umum PCM Weru 

yang meliputi struktur organisasi, 

tujuan, visi dan misi, keadaan pengurus 

dan program kerja PCM Weru yang 

terkait dengan pendidikan keislaman. 

Teknik analisis data pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dan analisis 

induktif. Adapun langkah – langkahn 

dalam analisis data kualitatif deskriptif: 

(1) pengumpulan data (data collection), 

(2) pemilahan data (data reduction), (3) 

penyajian data  (data display), (4) 

penarikan kesimpulan (conclucion 

drawing/verivication). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Muhammdiyah masuk kecamatan 

Weru sekitar tahun 1944, tepat satu 

tahun sebelum diproklamasikannya 

kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi 

pada waktu itu Muhammadiyah belum 

terbentuk sebagai organisasi yang 

tersetruktur sebagaimana mestinya. 

Sampai pada tahun 1951 

Muhammadiyah mulai berkiprah dalam 

pendidikan, hal ini ditandai dengan 

                                                           
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2007), hlm. 231. 

perubahan nama sekolah Al-Islam di 

Ngepungsari dengan nama sekolah 

Muhammadiyah Ngepungsari.
28

Secara 

resmi PCM Weru mulai didirikan pada 

tahun 1962 oleh Sadimin Atmo 

Wahyono yang menjabat sebagai ketua, 

Samsuri B.A sebagai sekretaris, dan 

Rakidi sebagai juru bicara. Pendirian 

PCM Weru ini merupakan dorongan 

pribadi dari bapak Suhut Rais sebagai 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Surakarta, yang waktu itu menjabat 

sebagai pengawas sekolah dari 

pemerintah. Akan tetapi, kiprah PCM 

Weru setelah resmi didirikan pada 

tahun 1962 belum menunjukan sebuah 

perkembangan dan respon dari 

masyarakat Weru, sampai pada tahun 

1964 dengan semangat keikhlasan 

PCM Weru mulai berkembang di 

kecamatan Weru dan masyarakat 

mendukung setiap kegiatan yang 

diadakan oleh PCM Weru. Berdirinya 

PCM Weru pada saat itu merupakan 

salah satu bentuk respon pemuda-

pemuda Weru terhadap paham 

Nasakom (Nasionalis, Agama, dan 

Komunis) dari pemerintah dan paham 

komunisme yang dibawa Partai 

Komunis Indonesia (PKI) yang mulai 

berkembang dikalangan masyarakat 

kecamatan Weru. Sehingga 

pembentukan PCM Weru dibawah 

PDM Sukoharjo mempunyai tujuan 

untuk mempertahankan aqidah umat 

Islam dari paham-paham yang 

bertentangan dengan ajaran Islam dan 

berupaya mengembalikan ajaran Islam 

sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-

Hadits.
29

 

Struktur organisasi PCM Weru 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

pimpinan harian dan pembantu 

pimpinan harian. Pengurus pimpinan 

                                                           
28

 Hasil wawancara dengan Samsuri B.A 

(Sekretaris PCM Weru tahun 1962-1970), 

28/06/2015, 15.30 WIB. 
29

 Ibid. 
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harian terdiri dari ketua, sekretaris dan 

bendahara. Sedangkan pembantu 

pimpinan terdiri dari delapan majelis 

dan dua lembaga yang bertugas 

membantu pimpinan harian 

melaksanakan program kerja yang telah 

ditentukan. 

Kinerja Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Weru mengacu pada 

program kerja yang telah ditetapkan 

dalam Rapat Kerja PCM Weru pada 

awal periode kepemimpinan. Program 

kerja tersebut diuraikan dalam berbagai 

kegiatan, yang dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut dibagi menjadi dua 

bagian. Pertama, kegiatan yang 

langsung ditangani oleh pimpinan 

terpilih PCM Weru dan yang kedua, 

kegiatan yang dilimpahkan kepada 

majelis atau lembaga. 

Berdasarkan data yang diperoleh 

selama penelitian yang kemudian data 

tersebut dianalisis, dapat disimpulkan 

ada beberapa peran PCM Weru dalam 

meningkatkan pendidikan Islam 

masyarakat kecamatan Weru, 

diantaranya: Pertama, sebagai 

pembimbing (counselor). Hal ini sesuai 

dengan kegiatan PCM Weru dalam 

melakukan bimbingan kepada 

masyarakat dengan mengadakan 

berbagai pengajian. PCM Weru 

bekerjasama dengan Pimpinan Cabang 

Aisiyah (PCA) Weru dan Nasyiatul 

Aisiyah (NA) Weru mengadakan 

pengajian Ahad Pon yang dibuka untuk 

masyarakat luas. Sedangkan untuk 

pengurus Muhammadiyah sendiri, 

PCM Weru melalui majelis Tabligh 

melakukan pembinaan dengan 

mengadakan pengajian khusus 

Keluarga Besar Muhammadiyah setip 

Ahad pertama dengan penceramah 

ustadz Imam Waladi dengan materi 

Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah (PHIWM). 

Adapun bimbingan yang 

dilakukan untuk warga sekolah 

Muhammadiyah, PCM Weru melalui 

majelis Dikadasmen mengadakan 

pengajian khusus bagi kepala sekolah 

setiap tiga bulan sekali dan untuk guru 

serta pegawai sekolah Muhammadiyah, 

pembinaan dilakukan satu bulan satu 

kali. Sedangkan untuk siswa-siswa 

sekolah Muhammadiyah pembinaan 

dilakukan setiap awal dan akhir tahun 

ajaran sekolah. Selain itu PCM Weru 

dalam rangka meningatkan pendidikan 

Islam mengadakan serasehan 

pendidikan Muhammadiyah bagi warga 

sekolah Muhammadiyah se-Kecamatan 

Weru. Semua bentuk bimbingan yang 

dilakukan PCM Weru tersebut 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

semangat ibadah, serta menumbuhkan 

rasa persaudaraan dalam masyarakat 

serta bermanfaat bagi orang lain. 

Kedua, sebagai fasilitator. Hal ini 

sesuai dengan usaha yang dilakukan 

PCM Weru melalui majelis Dikdasmen 

dengan menyelenggarakan pendidikan 

formal berupa sekolah sebagai sarana 

penunjang masyarakat Weru dalam 

melangsungkan pendidikan. Selain itu, 

PCM Weru juga memberikan tempat 

serta mendatangkan penceramah dari 

luar Kecamatan Weru guna manambah 

wawasan keislaman masyarakat Weru, 

seperti (1) pengajian Jum’at Malam di 

SMA 3 Watukelir oleh ustadz 

Sholahudin Sirezar, Lc. M.A dari 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) Jawa Tengah dan ustadz 

Tajuddin dari Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah (PDM) Klaten. (2) 

Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H yang 

bertempat di masjid-masjid Ranting 

Muhammdiyah yang berbeda di 

kecamatan Weru dengan penceramah H. 

Harun Arrasyid dari Pondok Al-

Hikmah, Gunung Kidul dan dr. 

Taufiqurrahman dari Pimpinan 
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Wilayah Muhammadiyah (PWM) 

Yogyakarta. 

Ketiga, sebagai organisator. Hal 

ini sesuai dengan data dilapangan, 

bahwa PCM Weru membentuk 

pembantu pimpinan seperti majelis dan 

lembaga untuk membantu kinerja PCM 

Weru serta membagi tugas dan 

tanggung jawab kegiatan menjadi dua 

bagian untuk memudahkan 

pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan 

yang langsung ditangani oleh pimpinan 

terpilih PCM Weru dan kegiatan yang 

dilimpahkan kepada majelis atau 

lembaga. Adapun pembagian kegiatan 

tersebut yaitu (1) pimpinan terpilih 

PCM Weru bertanggung jawab 

menyelenggarakan Baitul Arqam (BA) 

bagi para pimpinan Cabang dan 

Ranting Muhammadiyah se-Kecamatan 

Weru, mengadakan Tarawih Keliling 

(Tarling) serta pengiriman khatib Idul 

Fitri dan Idul Adha ke setiap Ranting 

dan bekerjasama dengan Pimpinan 

Cabang Aisiyah (PCA) Weru dan 

Nasyiatul Aisiyah (NA) Weru 

mengadakan pengajian Ahad Pon. (2) 

Majelis Dikdasmen bertanggung jawab 

untuk menyelenggarakan pendidikan 

formal dari tingkat sekolah dasar 

sampai sekolah menengah dan 

memberikan pembinaan kepada kepala 

sekolah, guru, karyawan dan siswa 

sekolah Muhammadiyah serta 

meningkatkan fungsi dan peran 

pendidikan sekolah Muhammadiyah. (3) 

Majelis Tarjih dan Tajdid bertanggung 

jawab mengadakan pengajian Keluarga 

Besar Muhammadiyah. (4) Majelis 

Tabligh bertanggung jawab 

mengadakan pengajian Jum’at Malam 

dan Tabligh Akbar Ramadhan 1435 H. 

(5) Majelis Ekonomi bekerjasama 

dengan pengurus PCM Weru 

mendirikan Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT) Surya Sekawan sebagai sumber 

pendanaan pendidikan Islam. 

Keempat, sebagai penggerak 

(activator). Hal ini sesuai dengan data 

bahwa PCM Weru melalui Majelis 

Dikdasmen mewajibkan kepala sekolah, 

guru-guru, karyawan sekolah 

Muhammadiyah untuk mengikuti 

setiap kegiatan yang diadakan PCM 

Weru. Selain itu PCM Weru juga 

menggerakkan masyarakat untuk turut 

serta dalam berbagai pengajian yang 

diadakan oleh PCM Weru. Usaha ini 

dilakukan dengan memberikan 

motivasi akan pentingnya pendidikan 

Islam dan memberikan keteladanan 

bagi masyarakat untuk hidup sesuai 

dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits yang 

menjadi dasar ajaran Islam. Berbagai 

usaha yang dilakukan PCM Weru 

tersebut saat ini telah menunjukkan 

sebuah keberhasilan, hal ini dapat 

dilihat dari meningkatnya jumlah 

peserta didik sekolah Muhammadiyah 

di kecamatan Weru dan meningkatnya 

jumlah peserta pengajian Ahad Pon. 

Kelima, sebagai pengawas 

(controller) dan penilai (evaluator). 

Hal tersebut sesuai dengan kegiatan 

yang dilakukan PCM Weru melalui 

Majelis Dikdasmen dalam melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap 

sekolah-sekolah Muhammadiyah. 

Majelis Dikdasmen melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap 

kepala sekolah dan guru serta pegawai 

sekolah Muhammadiyah. Pengawasan 

dan evaluasi ini dilakukan melalui 

pengajian triwulan kependidikan dan 

kunjungan ke sekolah-sekolah 

Muhammadiyah oleh ketua majelis 

Dikdasmen secara insidental. Kegiatan 

ini dilakukan dengan sharing 

permasalahan-permasalahan sekolah 

dan memberikan masukan serta 

pengarahan kepada warga sekolah 

untuk lebih maju dalam 

mengembangkan pendidikan Islam. 

Faktor-faktor pendukung PCM 

Weru dalam meningkatkan pendidikan 
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Islam masyarakat Weru antara lain: 

sarana pendidikan yang memadai 

karena mendapatkan dana dari BMT 

Surya Sekawan, pendidik yang 

kompeten, karena PCM Weru 

mempunyai jaringan yang luas dan 

peserta didik yang senantiasa 

berpartisipasi dalam mengikuti 

berbagai kegiatan. Adapun faktor 

penghambatnya antara lain: sebagian 

pengurus Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Weru dan guru-guru 

sekolah Muhammadiyah yang tidak 

aktif dalam kegiatan PCM Weru dan 

lingkungan masyarakat yang sebagian 

beragama Kristen. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data dan analisis 

yang telah penulis paparkan pada bab-

bab sebelumnya dapat diambil 

beberapa kesimpulan: (1) Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah (PCM) Weru 

memiliki lima peran penting dalam 

meningkatkan pendidikan Islam 

masyarakat Weru. Kelima peran 

tersebut adalah sebagai sebagai 

pembimbing (counselor), fasilitator, 

organisator, penggerak (activator), 

pengawas (controller) dan penilai 

(evaluator). (2) Faktor pendukungnya 

adalah sarana pendidikan yang 

memadai karena memiliki sumber dana 

yang cukup, pendidik yang kompeten, 

dan peserta didik yang senantiasa 

berpartisipasi dalam mengikuti 

berbagai kegiatan. Sedangkan faktor 

penghambatnya berasal dari sebagian 

pendidik dari sekolah Muhammadiyah 

yang tidak aktif dalam kegiatan dan 

lingkungan masyarakat yang sebagian 

beragama Kristen. 

Penulis memberikan saran 

kepada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Weru. (1) 

Seyogyanya pengurus dan anggota 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

(PCM) Weru terus saling 

mengingatkan untuk tetap aktif dalam 

berbagai kegiatan yang diadakan oleh 

Cabang serta mempertahankan dan 

meningkatkan perannya dimasyarakat. 

(2) Seyogyanya Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Weru memberi 

teguran kepada guru, kepala sekolah 

dan pegawai  sekolah Muhammadiyah 

yang tidak aktif dalam berbagai 

kegiatan Cabang. 

Kepada Masyarakat Weru. (1) 

Seyogyanya senantiasa akftif dalam 

mengikuti berbagai kegiatan yang 

diadakan oleh PCM Weru. (2) 

Seyogyanya mengamalkan ilmu yang 

telah didapatkan dari berbagai kegiatan 

PCM Weru dalam kehidupan sehari-

hari serta menyebarluaskan ilmu 

tersebut kepada anggota masyarakat 

yang lain. 

Kepada peneliti selanjutnya, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan referensi bagi 

penelitian sejenis. 
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