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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu wadah pembelajaran ilmu pengetahuan 

yang bisa didapat dimana saja dan kapan saja. Sesuai dengan perkembangan 

zaman, pendidikan dapat dijumpai tidak hanya di dalam lingkup formal seperti 

di sekolah tetapi juga bisa didapat diluar sekolah atau dalam kegiatan 

nonformal.  

Pendidikan di Indonesia menurut UU No. 2 Tahun 1989 dan PP No. 73 

Tahun 1991, menerangkan bahwa pendidikan diselenggarakan melalui dua 

jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Pendidikan nonformal adalah 

pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur (sistem) pendidikan sekolah, 

baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang tidak harus berjenjang 

dan berkesinambungan
1
. Begitu juga di singgung dalam UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 dimana istilah pendidikan formal, nonformal dan informal 

dipergunakan kembali. Dijelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan
2
. 
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Pendidikan nonformal meliputi banyak bidang, tidak jauh berbeda 

dengan pendidikan di sekolah (pendidikan formal), seperti pendidikan berbasis 

keterampilan dan kebudayaan, pendidikan kader, hingga pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang keagama dan lain sebagainya. Kegiatan 

pengembangan program pendidikan nonformal penting untuk di perhatikan, 

terutama pengembangan dalam bidang ilmu keagamaan khususnya pendidikan 

Islam. 

Pendidikan Islam merupakan usaha orang dewasa muslim yang 

berusaha secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrahnya (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam 

ke arah titik maksimal pertumbuhan serta perkembangannya
3
. Pendidikan 

Islam diarahkan untuk memberdayaan masyarkat agar mampu 

mengembangkan potensi dirinya sebagai fitrah manusia sehingga ia mampu 

memerankan dirinya sebagai pengabdi Allah yang taat
4
. 

Pendidikan Islam penting dampaknya terhadap perkembangan akhlak 

seorang individu. Dimana akhlak tersebut merupakan suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan-perbatan yang dengan 

mudah tanpa harus menggunakan pertimbangan fikiran terlebih dahulu.  

Salah satu lembaga yang sampai sekarang masih menunjukkan 

eksistensinya di tengah masyarakat dalam pendidikan Islam nonformal adalah 

Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Pabelan.  
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 H. Akhmad Zulfaidin Akaha, Psikologi Anak dan Remaja Muslim (Jakarta Timur: Pustaka 

Al-Kautsar, 2001), hlm. 154-155. 
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 Saleh dan Abdul Rahman , Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi 

(Jakarta:  PT. Gemawindu, 2000), hlm. 85. 
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Adapun keterlibatan PRA Pabelan dalam mengembangkan akhlak 

masyarakat melalui pendidikan Islam nonformal ialah pelaksanaan pengajian 

setiap hari Ahad yang di dalam pengajiannya membahas tentang akidah, tafsir 

al-Qur’ān, tarikh dan tausyiah bertemakan keseharian.  

Maka, atas dasar latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih mendalam sepak terjang PRA Pabelan dalam menjalankan 

program pendidikan Islam nonformal yaitu pengajian Ahad pagi sebagai salah 

satu bentuk  upaya untuk mengembangkan akhlak jama’ahnya. 

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul 

skripsi tentang “Pengaruh Pendidikan Islam Nonformal Pimpinan 

Ranting Aisyiyah (PRA) Pabelan terhadap Perkembangan Akhlak 

Jama’ah Tahun 2017 (Studi Kasus Ibu-ibu Jama’ah Pengajian Ahad Pagi 

Masjid Al-Kautsar Dusun Mendungan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan: Apakah ada pengaruh pendidikan Islam 

nonformal Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Pabelan terhadap 

perkembangan akhlak ibu-ibu jama’ah pengajian tahun 2017?. 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
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dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang diperkuat dengan adanya fakta
5
.  

Fakta sementara yang ada di lapangan, bahwa kegiatan pendidikan 

Islam nonformal yang diselenggarakan oleh PRA Pabelan memiliki efek 

positif terhadap para jama’ah pengajian. Hal ini dilihat dari bagaimana 

tatacara kehidupan masyarakat yang berangsur-angsur mulai berlandaskan 

pada al-Qur’an dan Sunnah. Sebagai contoh ibadah berjama’ah di masjid yang 

mulai dirutinkan, menghadiri majelis-majelis ilmu (pengajian) di berbagai 

tempat, berangsur-angsur meninggalkan kebiasaan adat istiadat yang tidak ada 

dalam tuntunan Islam, tata cara berpakaian, adap sopan santun terhadap 

tetangga dan keluarga serta mempertajam perkembangan akhlak individu 

masing-masing dengan mengikuti pengajian
6
. 

Berdasarkan paparan diatas, dugaan sementara yang peneliti ajukan 

adalah: 

Ha: Adanya pengaruh dari pendidikan Islam nonformal Pimpinan 

Ranting Aisyiyah Pabelan terhadap perkembangan akhlak jama’ah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peneitian yang ingin dicapai ialah mampu 

mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan Islam nonformal Pimpinan 

Ranting Aisyiyah (PRA) Pabelan terhadap perkembangan akhlak ibu-ibu 

                                                           
5
 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 96 
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 Hasil wawancara dengan Sekretaris Majelis Tabligh dan Majelis Pendidikan Periode 

2015-2020 tanggal 26 April 2017. 
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jama’ah pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Kautsar Dusun Mendungan tahun 

2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Melihat tujuan dari penelitian ini, pasti tidak lepas adanya manfaat yang 

terkandung didalamnya. Manfaat dari penelitian ini diantaranya:  

1. Secara Teoritik 

Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan dalam pendidikan 

agama Islam khususnya pada aspek akhlak sebagai bentuk implementasi 

penerapan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari lembaga nonformal. 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan masukan PRA Pabelan pada khususnya dan bagi PRA 

wilayah lain pada umumnya, serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk 

mengetahui pengaruh pendidikan Islam nonformal Pimpinan Ranting 

Aisyiyah (PRA) Pabelan terhadap perkembangan akhlak jama’ahnya. 

 


