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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi 

munkar, berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.
1
 

Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 

1912 Masehi di Kauman, Yogyakarta.
2
 Muhammadiyah dalam menjalankan 

dakwah amar ma’ruf nahi munkar mengacu pada ayat-ayat berikut:   

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَـِئَك ُهُم  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيرِ  َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
٤٠١-اْلُمْفِلُحوَن   

Artinya :  

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 

dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 

(QS. Ali-Imran:104).
3
 

 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِالّلِه وَ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ َلْو ُكنُتْم َخيـْ
ُهمُ  ٤٤٠-اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن  آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيراً لَُّهم مِّنـْ  

Artinya :  

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 

ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara 
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mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-

orang fasik.” (QS. Ali-Imran:110).
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Sasaran dakwah Muhammadiyah ditujukan kepada perseorangan  dan 

masyarakat. Dakwah untuk perseorangan ditujukan kepada yang telah 

beragama Islam (bersifat pemurnian) dan yang belum beragama Islam 

(bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk Islam). Sedangkan dakwah untuk 

masyarakat dilakukan dalam rangka perbaikan hidup, bimbingan serta 

peringatan untuk melakukan yang makruf dan menjauhi yang munkar.
5
 

Dalam menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar 

Muhammadiyah membangun struktur organisasi. Organisasi Muhammadiyah 

secara vertikal terdiri atas ranting, cabang, daerah, pusat. Secara hirarkhi 

keorganisasian cabang dan ranting adalah level organisasi paling bawah. 

Ranting adalah kesatuan anggota dalam  satu tempat.
6
 Sedangkan cabang 

adalah kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 

tiga ranting yang memiliki tiga fungsi yaitu pertama, melakukan pembinaan, 

pemberdayaan, dan koordinasi ranting. Kedua, penyelenggaraan pengelolaan 

Muhammadiyah, ketiga penyelenggaraan amal usaha.
7
 Cabang dan ranting 

memainkan peran yang penting dalam kinerja persyarikatan Muhammadiyah  

karena cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam merekrut anggota 

serta menjalankan dakwah keagamaan. Dakwah keagamaan amar makruf nahi 

munkar Muhammadiyah sangat efektif dilakukan lewat jalur pendidikan.  
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Sistem pendidikan nasional, seperti disebutkan dalam Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1, terdiri dari tiga jalur yaitu pendidikan 

informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal.
8
 Pendidikan non 

formal adalah pendidikan yang membekali ketrampilan-ketrampilan praktis 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap dari pendidikan 

formal. Seperti, pengajian, kursus dan kelompok belajar.
9 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 12, yang 

dimaksud pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10

 

Pendidikan non formal merupakan pendidikan alternatif setelah pendidikan 

formal  yang  memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah 

ada di jalur pendidikan formal selain itu juga memberikan kesempatan bagi 

masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang 

tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal.  

Pendidikan non formal merupakan usaha masyarakat dalam mencari 

jalan keluar terhadap persoalan pendidikan formal yang tidak terjangkau oleh 

masyarakat. Perhatian pendidikan non formal lebih terpusat pada usaha-usaha 

untuk membantu terwujudnya proses pembelajaran di masyarakat.  Hal ini 

sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Pasal 55 ayat 1 

yang berbunyi “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
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masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan 

agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.11 

Pengembangan pendidikan non formal di Kecamatan Matesih tidak 

lepas dari peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Matesih. PCM 

Matesih merupakan PCM yang berada di bawah Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah (PDM) Karanganyar yang dibentuk dengan maksud untuk 

merealisasikan cita-cita dan tujuan dari persyarikatan Muhammadiyah. Agar  

cita-cita dan tujuan dari persyarikatan Muhammadiyah dapat terwujud 

dibutuhkan peran pimpinan. Pimpinan mempunyai peran dalam memanajemen 

organisasi. Peran pimpinan dalam manajemen organisasi yaitu melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi visi dan misi organisasi. 

Selain itu pimpinan juga memiliki peran sebagai guru berfungsi sebagai, 

pengajar,  pembimbing dan pengarah, pembina
12

. Jadi pimpinan memiliki 

peran melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengajar , 

pembimbing dan pengarah, serta pembina.  

PCM Matesih memiliki peran penting dalam merealisasikan cita-cita 

dan tujuan dari persyarikatan Muhammadiyah. Keberhasilan PCM Kecamatan 

Matesih dibuktikan dengan banyaknya ranting, amal usaha dan lembaga 

pendidikan dan kegiatan yang diselenggarakan PCM Matesih. PCM Matesih 

memiliki 61 ranting, 12 ranting lama dan 49 ranting baru. Sedangkan  amal 

usaha PCM Matesih yaitu Rumah Qur’an, TK, MI, SMP, Koperasi BMT 
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Prima Dinar, Panti Asuhan. Keberhasilan PCM Matesih juga dibuktikan 

dengan dijadikannya Cabang Muhammadiyah Matesih sebagai cabang 

unggulan di Kabupaten Karanganyar. Prestasi lain yang dicapai PCM Matesih 

yaitu PCM Matesih pernah  menjadi cabang terbaik kedua tingkat karesidenan 

Surakarta dengan kategori PCM tergiat mengadakan kegiatan pada periode 

2010-2015.
13

  

Berbagai bentuk pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Matesih yaitu berupa pengajian-

pengajian serta pemberian ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Adapun kegiatan yang diselenggarakan PCM Matesih di bidang 

pendidikan non formal yaitu berupa pengajian akbar setiap setahun sekali 

yang dibarengi dengan kegiatan sosial dan bakti sosial (seperti khitanan 

massal, donor darah, santunan dhuafa, dan potong rambut gratis), pengajian 

pimpinan setiap malam Selasa di gedung PCM dan malam Rabu di masjid 

Sabrang,  pengajian rutin bulanan bersama dengan rapat pimpinan, pengajian 

setiap bulan ramadhan ke masjid-masjid yang berada di PCM Matesih 

kunjungan ke masjid-masjid setiap malam akhad, pengajian PRM di 

kampung-kampung yang pesertanya bapak-bapak, pengajian rutin PRM di 

masjid-masjid pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian Pimpinan 

Cabang Aisyiyah setiap tanggal 25 setiap bulan, pengajian Pimpinan Cabang 

Nasyiatul Aisyiyah setiap sebulan sekali pada minggu ke-2 di MIM Ceporan, 

pengajian Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah diadakan setiap minggu 
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hari Selasa, Tahfiz Al-Qur’an bernama Rumah Al-Qur’an Ahmad Dahlan 

yang berada di dua tempat yaitu di gedung PCM Matesih di desa Punukan 

Kidul, dan di TK ABA Aisyiyah Sidomulyo, Dawung, Matesih. Rumah Al-

Qur’an Ahmad Dahlan pertama  diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2014 di 

gedung PCM Matesih kegiatan diadakan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis 

pada pada pukul 16.00 WIB. Sedangkan Rumah Al-Qur’an Ahmad Dahlan 

dua diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2014  di TK ABA Aisyiyah 

Sidomulyo kegiatan diadakan setiap hari Selasa, Jum’at dan Sabtu pada pukul  

16.00 WIB. Rumah Al-Qur’an Ahmad Dahlan  merupakan  lembaga 

bimbingan belajar non formal berupa hafalan Al-Qur’an yang pendaftarannya 

dibuka pada bulan Agustus setiap tahun pesertanya dari anak SD/ MI sampai 

anak SMP. Setiap pertemuan santri diminta untuk muroja’ah (mengulang 

hafalan lama yang sudah dihafal pada pertemuan sebelumnya) dan setoran 

hafalan baru.  

Keberhasilan PCM Kecamatan Matesih dalam mengembangkan 

pendidikan non formal tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “PERAN PIMPINAN CABANG 

MUHAMMADIYAH MATESIH DALAM BIDANG PENDIDIKAN NON 

FORMAL DI MASYARAKAT KECAMATAN MATESIH KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2015”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis merumuskan 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana peran  Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matesih dalam 

bidang pendidikan non formal di masyarakat Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Matesih dalam bidang pendidikan non formal di 

masyarakat Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan tentang peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Matesih dalam bidang pendidikan non formal di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat kinerja 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matesih dalam bidang pendidikan non 

formal di masyarakat Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penulis berharap bahwa penelitian ini mempunyai manfaat khususnya 

dalam bidang pendidikan agama Islam. Penelitian ini mempunyai dua manfaat 

yaitu teoritis dan praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi peneliti, untuk dapat menambah wawasan penulis tentang peran 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matesih dalam bidang pendidikan 

non formal di masyarakat Kecamatan Matesih. 

b. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan pembaca tentang  peran 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matesih dalam bidang pendidikan 

non formal di masyarakat Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matesih dapat memberikan 

masukan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Matesih dalam 

pengembangan pendidikan non formal di kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar.  


