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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dan kehidupan manusia, mulai dari 

lahir sampai menuju dewasa bahkan tua, yang diperoleh dari orang tua, 

masyarakat, maupun lingkungan. Tanpa pendidikan, manusia sulit dari mana, 

untuk apa, dan hendak kemana manusia pergi. Pentingnya pendidikan 

menjadikan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai 

nilai strategis bagi pembangunan bangsa dan negara. Menilai kualitas sumber 

daya manusia suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan 

bangsa tersebut. Dengan demikian dapatlah terwujud kelompok masyarakat 

yang berkualitas. 

Melihat sejumlah masalah yang begitu komplek dihadapan masyarakat 

Islam, maka menurut adatnya pengembangan dan pemberdayaan di kalangan 

masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat yang diperlukan di sini adalah 

pengembangan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang 

dihadapinya. Untuk itu, upaya pengembangan pendidikan di masyarakat masih 

perlu mendapatkan perhatian serius dan berbagai kalangan, termasuk didalam 

kelompo-kelompok maupun organisasi sosial yang ada. 

Organisasi Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan 

gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar yang ditunjukan sebagai 

organisasi yang gerak perjuangannya untuk pengembangan suatu tata 

kehidupan di masyarakat sebagaimana di kehendaki Islam. Untuk mencapai 
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tujuannya, organisasi Muhammadiyah menyelenggarakan berbagai kegiatan 

sebagai wujud pengamalan ajaran Islam. Namun, dalam pengembangan 

pendidikan masyarakat di Tegalombo masih kurang optimal. Sehingga peran 

Muhammadiyah dirasakan sangat perlu untuk mengatasi permasalahan dalam 

pengembangan pendidikan di masyarakat. 

Kurang optimalnya dalam pengembangan pendidikan Islam di 

masyarakat jika tidak segera diatasi maka ditakutkan masyarakat akan 

melakukan TBC (Takhayul, Bid’ah dan Khurafhat). Oleh karena itu, 

diperlukan suatu tindakan yaitu dengan peran Muhammadiyah untuk 

mengoptimalkan pengembangan pendidikan Islam di masyarakat Tegalombo. 

Dengan adanya peran Muhammadiyah diharapkan dapat membantu di 

masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Muhammadiyah Dalam 

Pengembangan Pendidikan Islam Di Masyarakat (Studi terhadap Ranting 

Muhammadiyah di Tegalombo Kalijambe Sragen Tahun 2015)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah adalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas. Berdasarkan 

latar belakang diatas maka masalah yang mendasar yang akan dikaji adalah : 

1. Apa sajakah peran Ranting Muhammadiyah Tegalombo, Kalijambe, 

Sragen dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat? 

2. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengembangan 

Ranting Muhammadiyah Tegalombo, Kalijambe, Sragen? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tercapainya penelitian ini 

bertujuan untuk menggali informasi tentang : 

a. Mengetahui peran ranting Muhammadiyah Tegalombo, Kalijambe, 

Sragen dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. 

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pengembangan pendidikan ranting Muhammadiyah Tegalombo, 

Kalijambe, Sragen. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangan 

keilmuan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai stimulus 

bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih dalam dan lebih 

sempurna. 

b. Manfaat Praktis 

Bisa dijadikan tolak ukur, untuk mengarahkan, mengembangkan 

dan berinovasi dalam membangun karakter dan budi pekerti yang luhur 

agar terciptanya pendidikan masyarakat yang berkesinambungan dan 

mendapatkan ilmu manfaat dan pemikiran dalam pengembangan 

Ranting Muhammadiyah di Tegalombo, Kalijambe, Sragen. 

  


