
 

 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weru merupakan PCM yang 

berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo, yang 

secara struktur dan keadministrasian tersusun dengan baik. Sebagaimana 

PCM yang lainnya, PCM Weru 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. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, PCM Weru pun harus berhadapan 

dengan permasalahan di masyarakat yang sangat beragam, salah satunya 

adalah masalah pendidikan. Sebagian besar masyarakat di kecamatan Weru 

menganut agama Islam, akan tetapi kebanyakan masih kurang dalam 

memahami Islam itu sendiri, sehingga PCM Weru melakukan beberapa usaha 

untuk meningkatkan pendidikan Islam secara intensif dan terus menerus 

supaya pemahaman masyarakat terhadap agama Islam lebih baik. Usaha ini 

dilakukan karena PCM Weru memandang bahwa pendidikan Islam sangatlah 

penting, melalui pendidikan Islam ini lah masalah-masalah yang ada di 

masyarakat akan teratasi.
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Dalam dunia pendidikan Islam, PCM Weru telah menunjukkan 

eksistensinya di kecamatan ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga 

pendidikan yang telah diselenggarakan, baik pendidikan formal, informal 

ataupun nonformal. Seperti lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiah, 

Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan 

dan berbagai kajian-kajian keislaman seperti pengajian mingguan, pengajian 

bulanan dan tablig akbar. Semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan 

tersebut tidak hanya diperuntukkan pada anggota Muhammadiyah saja, akan 

tetapi dibuka untuk semua kalangan masyarakat kecamatan Weru. 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh PCM Weru secara terus menerus 

tersebut sekarang sudah mulai menunjukkan hasilnya. Masyarakat yang 

dahulunya percaya dengan ritual-ritual keagamaan yang berbau kesyirikan, 

serta faham-faham keagamaan tidak jelas landasannya sekarang sudah mulai 

ditinggalkan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemurnian ajaran Islam yang 

dilakukan oleh PCM Weru dengan meningkatkan pendidikan Islam secara 

sungguh-sungguh kepada masyarakat. Karena keberhasilan usaha-usaha 

tersebut tidak lepas dari peranan PCM Weru selama ini, maka penelitian 

dengan judul Peranan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo 

dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Kecamatan Weru 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014/2015 menurut peneliti perlu untuk 

dilaksanakan. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah adalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas. Adapun 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apa peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam 

meningkatkan pendidikan Islam Masyarakat kecamatan Weru? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam meningkatkan 

pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru 

Sukoharjo dalam meningkatkan pendidikan Islam masyarakat 

kecamatan Weru. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam 

meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritik 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

dan khasanah keilmuan mengenahi peran Cabang Muhammadiyah 

dalam meningatkan pendidikan Islam pada masyarakat. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru dalam mengembangkan 

program-program untuk meningkatkan pendidikan Islam di kecamatan 

Weru dan sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


