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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  Islam perlu adanya pendesainan, baik itu pendidikan 

formal, pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal agar dalam 

pendidikan Islam sendiri memiliki berbagai macam corak dan gaya dalam 

pelaksaannya. Hal ini yang memberi pengaruh terhadap pelaksananya untuk 

tidak stagnan dan tidak mengalami kejenuhan dalam mendidik maupun 

belajar. 

Desain pendidikan Islam merupakan rancangan yang dibuat untuk 

melakukan kreasi dalam corak pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri.1 Hal 

ini dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Boyolali untuk 

menjalankan misi dakwah dalam peningkatan kesadaran tentang keislaman 

pada masyarakat setempat.  Desain yang dilakukan berkenaan dengan tujuan 

dilaksanakannya pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, metode 

pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan Islam.  

Pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM) Boyolali merupakan 

kesatuan dari berbagai ranting yang ada di daerah Boyolali sebagai bagian 

dari gerakan Islam perlu mengambil peran yang lebih besar dalam gerakan 

kultural pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat.2 Hal ini sudah menjadi 

kewajiban Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Boyolali dalam 
                                                            

1KBBI, V1.1, http://ebsoft.web.id    
2Hasil wawancara, dengan bapak Drs. H.A.P. Murtriantana (Ketua Umum Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Boyolali), tanggal 14 Desember 2015.  
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menjalankan pendidikan Islam kepada masyarakat untuk memberikan hakikat 

keberadaannya di tempat di mana ia berada.  

  Masyarakat Boyolali belum seluruhnya memiliki rasa kepedulian 

terhadap pendidikan Islam, masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih 

rentan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih kepada dunia, sehingga 

menjadi pusat perhatian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Boyolali 

untuk membina dan membentuk pribadi-pribadi masyarakat yang terbentuk 

dengan berlandaskan pendidikan Islam.3 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Boyolali adalah Pendidikan nonformal berupa 

pengajian keislaman dan kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian yang berjudulANALISIS DESAIN PENDIDIKAN 

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) BOYOLALI 

TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN ISLAM MASYARAKAT 

BOYOLALI TAHUN 2010-2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3Ibid 
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B. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang diuraikan diatas, 

maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Bagaimanakahdesain pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, 

materi pendidikan, metode pendidikandan evaluasi pendidikan Islam 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Boyolali Terhadap 

peningkatanPendidikan Islam Masyarakat Boyolali Tahun 2010-2015? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis 

desain pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, materi pendidikan, 

metode pendidikan dan evaluasi pendidikan Islam Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Boyolali Terhadap peningkatan Pendidikan Islam 

Masyarakat Boyolali Tahun 2010-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah khazanah pengetahuan tentang pendidikan pada 

masyarakat, terkhusus untuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

(PCM) Boyolali. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

pengembangan ilmu pendidikan kemasyarakatan, khususnya pada 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi, saran 

dan masukan terhadap dunia pendidikan di masyarakat yang 

dilakukan oleh setiap organisasi, terkhusus Muhammadiyah. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga pendidikan 

Muhammadiyah sehingga tercipta pendidikan yang memang 

dibutuhkan di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


