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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu yang selalu mendapatkan perhatian 

oleh seluruh bangsa dan negara di dunia. Hal ini disebabkan karena maju 

mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hasil suatu proses 

pendidikan karena tanpa pendidikan tidak mungkin diperoleh sumber daya 

manusia yang berkualitas yang dapat membangun negara dan bangsanya ke 

arah tujuan yang akan dicapai oleh bangsa dan negara tersebut. 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam 

rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa. 

Dewasa artinya, bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, 

masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Selanjutnya bertanggung jawab 

terhadap segala resiko dari sesuatu telah menjadi pilihannya
1
. 

Pada beberapa dekade terakhir, tepatnya sejak tahun 1990-an 

muncul gagasan perlunya model pendidikan yang berorientasi pada 

pemerataan dan kebutuhan riil masyarakat. Munculnya gagasan model ini 

berawal dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

yang cenderung bersifat sentralistis
2
. 

                                                 
 

1
 Martini Jamaris, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2013), hlm. 2. 

 
2
 Nurhatti Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi 

Implementasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 56. 



2 

 

 

 

Kebijakan sentralistis menjadikan pendidikan tidak memiliki daya 

respon yang inklusif terhadap kebutuhan masyarakat yang mampu 

mencarikan pemecahan terhadap apa yang sesungguhnya dihadapi oleh 

masyarakat. Sehingga implikasi penerapan kebijakan baru ini, lahirlah 

berbagai model penyelenggaraan pendidikan masyarakat, seperti Pendidikan 

Berbasis Masyarakat/ PBM (Community-Based Education/ CBE)
3
. 

Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dimana 

masyarakat memiliki otoritas merancang, mengatur, melaksanakan, menilai 

dan mengembangkan yang mengarah pada  usaha untuk menjawab tantangan 

dan peluang yang ada dengan berorientasi pada masa depan
4
. 

Pendidikan yang terjadi dewasa ini cenderung memisahkan proses 

pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu terobosan pendidikan 

untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan 

masyarakat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita era reformasi yaitu 

membangun masyarakat madani, yang dimana itu terjadi jika 

mengintegrasikan antara proses belajar di sekolah dengan belajar di 

masyarakat
5
. 

Salah satu model Pendidikan Berbasis Masyarakat, yang berhasil 

memainkan perannya sebagai pusat belajar masyarakat yaitu model 

keagamaan. Model keagamaan berfungsi sebagai pendidikan kagamaan, 
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sosial kemasyarakatan, atau lembaga pengembangan potensi umat yang tetap 

dipercaya oleh masyarakat
6
. 

Dari pemaparan mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat penulis 

menemukan Rumah Taḥfīẓ al-Syamsiyah Yayasan al-Syamsiyah Sukoharjo 

karena tujuan berdirinya yaitu hasil refleksi kelangkaan lembaga keagamaan 

yang membidangi Taḥfīẓ Qur’ān di Surakarta
7
. Menurut penulis merupakan 

jawaban atas kebutuhan masyarakat. 

Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Taḥfīẓ al-

Syamsiyah Yayasan al-Syamsiyah Sukoharjo penulis merasa cukup ideal 

dalam tataran konsep, penyelenggaraan dan penerapan karena diatur dengan 

manajemen sendiri
8
. 

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam, maka 

penelitian ini mengambil judul “Penerapan Pendidikan Berbasis Masyarakat 

di Rumah Taḥfīẓ Al-Syamsiyah Yayasan Al-Syamsiyah Sukoharjo Tahun 

2016”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pendidikan berbasis masyarakat di Rumah Taḥfīẓ 

al-Syamsiyah Yayasan al-Syamsiyah Sukoharjo? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Rumah Taḥfīẓ al-Syamsiyah 

Yayasan al-Syamsiyah Sukoharjo dalam penyelenggaraan pendidikan 

berbasis masyarakat? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan Pendidikan Berbasis Masyarakat di 

Rumah Taḥfīẓ al-Syamsiyah Yayasan al-Syamsiyah Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Rumah Taḥfīẓ al-

Syamsiyah Yayasan al-Syamsiyah Sukoharjo dalam penerapan 

pendidikan berbasis masyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan khususnya 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

b. Secara Praktis 

1. Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangsih terhadap 

referensi pendidik dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis 

Masyarakat. 

2. Yayasan al-Syamsiyah 

Untuk pijakan evaluasi Rumah Taḥfīẓ agar menjadi lebih baik lagi 

kedepannya dalam penyelenggaraan. 

3. Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Islam. 


