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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tulung Klaten  

merupakan  jenjang struktural Muhammadiyah di tingkat kecamatan yang 

berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten, yaitu salah satu 

organisasi yang mempunyai peran dalam mengembangkan dakwah Islam. 

  Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai maksud dan 

tujuan yakni “menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga 

terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
2
Selain menjadi salah 

satu kegiatan rutin di Cabang, pengajian menjadi salah satu media 

Persyarikatan untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam.
3
 

  Pengajian dapat diartikan proses menuju kepada pembinaan 

masyarakat melalui jalur agama. Bimbingan kepada masyarakat ini bisa 

dikatakan sebagai dakwah, karena dakwah merupakan usaha peningkatan 

pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan 

perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan 

tuntutan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat.
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  Pengajian Ahad pagi Cabang Muhamadiyah merupakan salah satu 

pengajian yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah  

yang merujuk kepada pedoman revitalisasi Cabang Muhammadiyah, Tujuan 

pengajian ini merupakan sarana bagi Muhammadiyah untuk 

menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-

Qur’an dan As-Sunnah kepada seluruh lapisan masyarakat.
5
 

  Kurangnya Pengetahuan agama akan berpengaruh terhadap 

kesadaran manusia dalam melaksanakan amal ibadah dan beragama. Norma 

dan aturan yang sudah ada sulit diterapkan dalam hidupnya sebagai disiplin 

diri, semua itu dapat terjadi karena kurangnya penanaman sejak kecil atau 

bisa pula karena pengaruh lingkungan sekitarnya yang jauh dari nilai-nilai 

agama, sehingga sering kali dalam sikap dan tingkah lakunya ada yang 

kurang sesuai dengan ajaran agama yang berlandaskan Al-Qur’an dan 

Sunnah.
6
 

  Penulis menemukan sebagian warga di Desa Tulung yang masih 

kurang memahami Agama Islam dengan sempurna,belum banyak yang 

mengetahui kaidah-kaidah Islam secara menyeluruh salah satunya yaitu 

warganya masih mengikut adat kejawen, seperti kenduren, selamatan dan 

yasinan. Disinilah letak kontribusi Peran Pengajian Ahad Pagi untuk 

menanamkan nilai-nilai Agama Islam masyarakat di Desa Tulung. Sehingga 

program pelaksanaan pengajian Ahad pagi Cabang Muhammdiyah Tulung 

                                                           
5
PP Muhammadiyah, Penyelenggaraan Pengajian, hlm  9-10. 

6
 Zakiah Darajat, Pembinaan Remaja, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm 47. 



3 
 

dapat terealisasikan dan nilai-nilai Agama Islam dapat tertanam kepada 

masyarakat di Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.  

  Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, penulis memandang 

penting untuk diadakan penelitian tentang “Peran Pengajian Ahad Pagi 

Cabang Muhammadiyah dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam 

Masyarakat Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 

2016-2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengajian Ahad pagi Cabang Muhammadiyah 

Tulung? 

2. Bagaimana peran pengajian Ahad Pagi dalam menanamkan nilai-nilai 

Agama Islam masyarakat Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten Tahun 2016-2017? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalalh : 

a. Mendiskripsikan pelaksanaan pengajian Ahad pagi Cabang 

Muhammadiyah Tulung. 
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b. Mendiskripsikan peran pengajian Ahad Pagi dalam 

menanamkan nilai-nilai Agama Islam masyarakat Desa Tulung 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017.   

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis. 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitianini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi hasanah keilmuanterutama mengenai peran pengajian 

Ahad pagi dalam menanamkan nilai-nilai Agama Islam 

masyarakat. 

b. Manfaat praktis 

Secara praktik, bagi penulis sebagai langkah awal dalam 

mengembangkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi 

selama ini. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, semoga 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnyaserta 

sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus pengajian Ahad pagi 

dalam menanamkan nilai-nilai Agama Islam. 

 

  

  


