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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, amar ma’ruf nahi 

munkar yang berlandaskan Islam, yakni berpedoman kepada Al-Qur’an 

dan Sunnah Maqbūlah. Gerakan Muhammadiyah bertujuan untuk 

menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
1
 Dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan, Muhammadiyah melakukan berbagai usaha di 

berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan, 

dengan mendirikan banyak amal usaha yang mempunyai manfaat kepada 

masyarakat. 

Muhammadiyah berkeyakinan bahwa salah satu faktor penting 

untuk tercapainya masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah melalui 

pendidikan, terutama pendidikan berbasiskan Islam. Melalui proses 

pendidikan dapat ditanamkan nilai-nilai yang mendukung terwujudnya 

manusia yang sempurna (al-insān al-kāmil) dan sumber daya manusia 

yang berkualitas sebagai salah satu faktor penting terwujudnya masyarakat 

Islam.  

Cabang Muhammadiyah adalah kesatuan ranting-ranting 

Muhammadiyah di suatu tempat. Cabang Muhammadiyah Colomadu 

merupakan kesatuan ranting-ranting Muhammadiyah yang ada di wilayah 
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Colomadu Karanganyar. Sejak berdirinya, Cabang Muhammadiyah 

Colomadu Karanganyar aktif menjalankan fungsinya sesuai dengan syarat-

syarat berdirinya sebuah Cabang Muhammadiyah, terutama dalam hal 

pengembangan pendidikan Islam. Pada tanggal 17 April 2011, Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Colomadu telah menyelenggarakan Musyawarah 

Cabang Muhammadiyah periode muktamar ke-46 (2010-2015). Dalam 

musyawarah tersebut disampaikan laporan pertanggungjawaban Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Colomadu periode sebelumnya yakni, periode 

2005-2010 dan program kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah periode 

selanjutnya, yaitu periode 2010-2015.
2
 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin 

meneliti lebih lanjut tentang peran Cabang Muhammadiyah dalam 

pengembangan pendidikan Islam dari laporan pelaksanaan program kerja 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah periode 2005-2010 dan program kerja 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah periode muktamar ke-46 (2010-2015). 

Dengan demikian judul yang penulis kemukakan dalam penelitian ini 

adalah Peranan Cabang Muhammadiyah dalam Pengembangan 

Pendidikan Islam (Studi Empiris Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Colomadu Karanganyar  Tahun 2005-2015). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah peranan Cabang Muhammadiyah Colomadu 

Karanganyar dalam pengembangan pendidikan Islam? 

b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Cabang 

Muhammadiyah Colomadu Karanganyar dalam pengembangan 

pendidikan Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan peranan Cabang Muhammadiyah Colomadu 

dalam pengembangan pendidikan Islam. 

b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat 

Cabang Muhammadiyah Colomadu Karanganyar dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada akademisi 

maupun berbagai pihak terkait upaya pengembangan pendidikan Islam 

di masyarakat. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Colomadu Karanganyar dalam 

mengembangkan pendidikan Islam di masa depan. 


