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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BelakangMasalah 

Muhammadiyah memiliki peran penting bagi umat dan bangsa yakni 

amal usaha serta gerakan dakwah atau yang sering disebut dengan gerakan 

Amar Ma’ruf  Nahi Munkar dan gerakan tajdid (pembaharuan). Gerakan 

dimana organisasi umat Islam ini melakukan sebuah upaya agar berbuat 

kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Untuk mewujudkan sebuah gerakan 

tersebut Muhammadiyah memiliki Ortom Muhammadiyah untuk membantu 

mewujudkan visi dan misinya.  Muhammadiyah mempunyai organisasi 

Ortom yaitu Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 

Hisbul wathon (HW) dan Tapak Suci.  

Awal berdiri Muhammadiyah menekankan pada solidaritas, 

kebersamaan dan persatuan sebagaimana perintah Allah dalam surat Q.S. Āli 

Imrān ayat 103:  
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Artinya: Dan berpeganglahkamusemuanyakepadatali (agama) Allah, 

danjanganlahkamuberceraiberai, daningatlahakannikmat Allah 

kepadamuketikakamudahulu (masaJahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka 

Allah mempersatukanhatimu, lalumenjadilahkamukarenanikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara; dankamutelahberada di tepijurangneraka, 

lalu Allah menyelamatkankamudaripadanya. Demikianlah Allah 

menerangkanayat-ayat-Nyakepadamu, agar kamumendapatpetunjuk. (Q.S. 

Āli Imrān:103).
1
 

Berdasarkan prinsip kebersamaan dan tertib organisasi, 

Muhammadiyah memiliki strategi dan misi. Misi adalah menegakkan Tauhid 

yang murni yaitu menyebarkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan 

masyarakat. yang kedua, strategi Muhammadiyah merupakan  gerakan 

ideologis (Dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar) di bidang 

kemasyarakatan.
2
 Untuk mewujudkan  prinsip kebersamaan dan tertib 

organisasi maka Muhammadiyah memiliki kader untuk mempermudah 

pelaksanakannya. Salah satunya organisasi  Nasyiatul Aisyiah, yang dimiliki 

putri muhammadiyah dalam mewujudkannya. 

Awalnya Nasyiatul Aisyiah berdiri bermula dari ide Somodirjo dalam 

usahanya untuk memajukan Muhammadiyah dengan mengadakan 

perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putri putra sering 

disebut Standart school Muhammadiyah dengan nama Siswa Praja pada tahun 

1919. Tujuannya dibentuk organisasi ini adalah untuk menanamkan 

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Qur’an, SuratĀli Imrān ayat 103 

(Bandung: Sygma Examedia, 2007), 50. 
2
Zamroni, Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah(Yogyakarta: Ombak, 2014), 8. 
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persatuan, memperbaiki akhlak dan memperdalam ilmu agama. Nasyiatul 

Aisyiah lahir pada tahun 1923 awalnya dinamakan dengan SPW (Siswa Praja 

Wanita) karena dahulu yang mengurusi Aisyiah karna banyak kegiatan maka 

diganti dengan nama Nasyiatul Aisyiah tahun 1938 pada kongres 

Muhammadiyah. 

Nasyiatul Aisyiah adalah organisasi otonom dan kader 

Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam, bergerak di bidang 

keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian. Maksud gerakan putri Islam ialah 

menggerakan putri putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran 

Islam, serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengantuntunan al 

Quran dan as Sunnah, menuju terbentuknya putri Islam berakhlak mulia.
3
 

Dalam usahanya menuju terbentuknya pribadi putri Islam yang berarti 

bagi agama, bangsa dan negara, serta menjalankan fungsinya sebagai kader 

umat, kader persyarikatan, dan kader bangsa. Salah satu  tugas  Nasyiatul 

Aisyiah adalah sebagai lembaga pendidikan Islam non formal yang  

mempunyai kedudukan sangat penting di tengah masyarakat khususnya putri 

muhammadiyah  yang sangat membantu dalam membangun kemajuan umat 

dan bangsa. Selain itu Nasyiatul Aisyiah juga sebagai wadah untuk membina 

dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk karakter 

perempuan  yang bertakwa kepada Allah SWT. 

Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu pengetahuan sebanyak 

banyaknya dan dimana saja tanpa batas waktu, asalkan bermanfaat bagi diri 

                                                           
3
 Zakiyuddin Baidhawy,Studi Muhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, dan 

Organisatoris (Surakarta: LSI UMS, 2001), 91.  
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sendiri maupun orang lain. Pendidikan bisa didapat tidak hanya dengan jalur 

pendidikan formal saja, tetapi bisa ditempuh  dengan pendidikan non formal. 

Pendidikan Islam atau Pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami 

dan dikembangkan dari ajaran dan nilai nilai fundamental yang terkandung 

dalam sumber dasarnya yaitu al Quran dan as Sunnah.
4
 Sistem pendidikan 

nasional pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya 

yaitu manusia  yang beriman dan bertaqwa, maka dalam konteks pendidikan 

Islam justru harus berusaha  lebih dari itu. Dalam arti, pendidikan  Islam 

bukan sekedar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan 

bertaqwa namun justru berusaha mengembangkan  manusia menjadi imam 

atau pemimpin bagi orang beriman dan bertaqwa (waj’alna li al muttaqina 

imaama).
5
 

Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada 

allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
6
 

Anggota Nasyiatul Aisyiah harus memiliki kemantapan akidah, 

kedalaman spiritual dan keunggulan moral (kesalehan individu dan kesalehan 

sosial), serta berdedikasi dalam menegakkan ajaran dan Nilai nilai Islam yang 

universal atau rahmatan lil ‘alamin. Disamping itu orang yang bertaqwa juga 

                                                           
4
Muhaimin., Paradigma Pendidikan Islam(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 

2001),  29. 
5
Ibid., 50. 

6
Ibid., 78. 
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sekaligus harus sesuai dengan aturan aturan Allah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut ada beberapa unsur pokok yakni Al Quran, Aqidah, Akhlak, Ibadah 

Fiqh serta Tarikh. 

Rumah utama gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah 

kemasyarakatan sesungguhnya berada di Ranting. Ranting  merupakan 

kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas 

sekurangkurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan 

pengembangan anggota .
7
 

Nasyaitul Aisyiah sebagai wadah untuk meningkatkan pendidikan 

Islam non formal di Ranting Sayangan. adapun Strategi yang dilakukan untuk 

meningkatkan pendidikan Islam adalah dengan mendirikan TPA, 

mengadakan pengajian Ranting, belajar Tahsin, dan progam kerja lainnya.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, Maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“STRATEGI NASYIATUL AISYIAH DALAM MENINGKATKAN 

PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL DI RANTING SAYANGAN, 

WONOREJO, POLOKARTO, SUKOHARJO”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah: 

1. Bagaimana strategi Nasyiatul aisyiah dalam meningkatkan Pendidikan 

Islam non formal di Ranting Sayangan? 

                                                           
7
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2. Apa faktor pendukung  dan  faktor penghambatnya Nasyiatul Aisyiah 

dalam meningkatkan pendidikan Islam non formal di Ranting Sayangan? 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

1. Mendeskripsikanstrategi yang dilakukan Nasyiatul Aisyiyah Ranting  

Sayangan  dalam meningkatkan  pendidikan Islam non formal di Ranting 

Sayangan. 

2. Mendeskripsikanfaktor yang mendukung dan menghambat Nasyiatul 

Aisyiah dalam meningkatkan pendidikan Islam di Ranting Sayangan. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat teoritis dan praktis dari pada penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah keilmuan dan  pengetahuan  tentang Strategi 

Nasyiatul Aisyiah dalam meningkatkan pendidikan Islam non formal.  

2. Manfaat Praktis 

Menambah Informasi sebagai pertimbangan bagi pengurus 

Nasyiatul Aisyiah untuk pengembangan strategi Nasyiatul Aisyiah dalam 

meningkatkan pendidikan Islam non formal di Ranting Sayangan, 

Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo.  

E. Metode penelitian 

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan 

memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu 

memecahkan masalah. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos 
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yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan 

dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi 

penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki 

dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan 

permasalahan.
8
Penelitian adalah terjemahan dari bahasa inggris yaitu 

research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang 

dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati hati, sistematis 

serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan atau menjawab problemnya.
9
Metode penelitiaan merupakan 

suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala 

permasalahan.  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field Research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk  

penelitian.  

2. Tempat dan Subyek Penelitian. 

Penelitian  ini dilakukan di ranting desa Sayangan, Wonorejo, 

Polokarto, Sukoharjo. Subjek penelitian adalah sumber utama data 

penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel variabel yang 

                                                           
8
Joko Subagyo,Metode Penelitian  dalam Teori dan Praktek  (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

1997), 1. 
9
 Joko Subagyo,Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek(Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,1997), 2.  



8 
 

 
 

akan diteliti.
10

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

pengurus Ranting Sayangan Wonorejo, Polokarto, kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam 

penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian. Data 

adalah perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan 

lainya.
11

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 

melakukan peneletian, karena pada umumnya data itu diperlukan dalam 

sebuah penelitian. Selain itu data yang dikumpulkan harus benar. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standart untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada kaitan antara 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan 

dipecahkan.
12

Ada beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat  indera manusia yakni melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pengecap. Ini yang 
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), 34.  
11

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 

1997), 38. 
12

Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211. 
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dinamakan observasi langsung.
13

Observasi langsung atau 

pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan 

secara sistematik. Dengan cara observasi langsung atau 

pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal 

dari objek dapat langsung diamati dan dicatat segera, dan tidak 

menggantungkan data dari ingatan seseorang.observasi yang 

dilakukan yaitu dengan cara mengamatii kegiatan yang dilakukan 

Nasyiatul Aisyiah ranting Sayangan. 

b. Wawancara 

Selain pengumpulan data dari observasi langsung atau 

pengamatan, maka dapat diperoleh juga dengan wawancara atau 

interview. Dalam hal ini informasi dapat diperoleh langsung dari 

responden atau informan dengan tatap muka secara langsung   dan 

bercakap cakap. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan  

narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).
14

 untuk 

mendapatkan data yang benar  peneliti melakukan wawancara 

dengan cara memberikan pertanyaan kepada salah satu pengurus 

atau anggota Nasyiatul Aisyiah Ranting Sayangan.  
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Esti Ismawati,Metode Penelitian  Pendidikan Bahasa  dan  Sastra(Surakarta: Yuma 

Pressindo, 2011), 98. 
14

Ibid., 234. 
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c. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan 

dan mendata dokumentasi material maupun non material mengenai 

objek yang akan diteliti. Salah satunya dapat dilakukan dengan 

mengambil gambar dan pendokumentasian moment moment/ aksi  

yang dilakukan oleh Nasyiatul Aisyiah  baik secara langsung yang 

dilakukan oleh penulis maupun mengenai dari data data yang 

sudah ada.  

F. MetodeAnalisis Data  

Setelah data terkumpul, Maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data  untuk memperoleh kesimpulan.. Teknik analisis data penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan metode penelitian deduktif yaitu tahap yang 

menghasilkan dijabarkannya pengkhususan empiris dari ucapan ucapan umum. 

Deduksi menggunakan landasan tolak dari penalaran yang bersumber dari 

berbagai pemikiran dan teori yang ada.
15
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