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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam kultural yang bergerak 

dengan nafas amar makruf nahi munkar  dan tajdid. Gerakan dakwah tersebut 

berupaya menciptakan Islamic civil society atau masyarakat Islam sebenar-

benarnya, oleh karena itu Muhammadiyah memberdayakan kadernya yang 

berada di lingkungan masyarakat untuk membangun kerjasama yang baik. 

Hal ini menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan 

kemasyarakatan bukan gerakan politik-praktis. Dalam kaitan ini, revitalisasi 

Ranting menjadi kebutuhan pokok, karena Ranting merupakan ujung tombak 

yang berperan di masyarakat sebagai:  Pertama, Ranting  merupakan ujung 

tombak dalam rekruitmen anggota dan kaderisasi. Kedua, ujung tombak dalam 

menjalankan dakwah keagamaan. Ketiga, ujung tombak dalam ukhuwah 

dengan organisasi Islam lain, maupun dalam perjumpaan organisasi sosial 

lain. Keempat, duta persyarikatan di masyarakat. Kelima, ujung tombak dalam 

membela kepentingan umat.
1
 Dengan alasan inilah perlu sekali 

mengoptimalkan persyarikatan yang terdapat di wilayah yang bersinggungan 

langsung dengan masyarakat. 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Puro merupakan bagian 

dari Cabang Muhammadiyah Kec. Karangmalang yang memperoleh tugas 
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untuk membesarkan dan mengembangkan Muhammadiyah di wilayah Desa 

Puro. Pada dasarnya pembentukan PRM ini bertujuan untuk berperan sebagai 

subjek yang memberikan sumbangan terhadap masalah-masalah di masyarakat 

Puro. Untuk menciptakan masyarakat yang sebenar-benarnya, maka Pimpinan 

Ranting berupaya secara maksimal untuk melakukan pembinaan-pembinaan 

sebagai tindak lanjut atas masalah yang diperoleh masyarakat.  

Masalah yang muncul di masyarakat secara umum beragam, dapat  

diamati di sektor pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Jalan keluar dari 

masalah tersebut dimulai dengan mendekati dari hati ke hati supaya ideologi 

Muhammadiyah ini dapat diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. 

PRM Puro mengupayakan dengan menjalin hubungan sosial dengan 

menghapuskan beberapa kesenjangan termasuk dalam urusan keyakinan agar 

dalam benak masyarakat terbangun rasa percaya pada kinerja PRM Desa Puro. 

Maka dari itu, PRM Desa Puro sebagai ujung tombak 

Muhammadiyah di wilayah Puro, menyusun beberapa program yang bersifat 

pengabdian masyarakat berbentuk aksi sosial berupa kegiatan pendidikan 

kemasyarakatan, pembinaan anak yatim, kajian akbar, dan seterusnya dengan 

maksud menghimpun masa untuk membuat sebuah koordinasi dengan tujuan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama dengan semangat gotong-

royong dan tolong menolong dalam kebaikan.  

Dalam ajaran Islam juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada 

sesama manusia terlebih lagi terhadap yatim piatu. Hal ini diterapkan oleh 

PRM Desa Puro untuk melakukan pembinaan terhadap yatim piatu, 
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menggagas masalah pendidikan kemasyarakatan yang menjadi kebutuhan 

masyarakat, melakukan kegiatan pembagian zakat dengan sasaran masyarakat 

kurang mampu yang sebagian agenda tersebut ditetapkan sebagai program 

kerja rutin tahunan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan 

masalah yang mendasar yang akan dikaji adalah:  

1. Peran apa saja yang dilakukan oleh PRM Puro Kecamatan Karangmalang 

dalam hubungan sosial dan pendidikan kemasyarakatan di wilayah Desa 

Puro? 

2. Apa saja bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan oleh PRM Puro dalam 

menjalin hubungan sosial dan pendidikan kemasyarakatan? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Pimpinan Ranting 

Muhammadiyah Desa Puro di Kecamatan Karangmalang dalam hubungan 

sosial dan pendidikan di masyarakat sekitar. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan oleh Pimpinan  

Ranting Muhammadiyah Puro dalam menjalin hubungan sosial dan 

pendidikan kemasyarakatan di Desa Puro dan sekitarnya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

khasanah keilmuan dan intelektual yaitu manajerial persyarikatan seorang 

pimpinan dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat untuk 

mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran pada PRM Desa Puro Kec. Karangmalang tentang bagaimana 

seharusnya pengelolaan persyarikatan ini mampu membawa dampak 

posistif bagi masyarakat secara umum sekaligus mampu memperkenalkan 

ideologi Muhammadiyah secara langsung. 

 

 

 

 

 




