
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang menegaskan umatnya agar menyebarkan 

dan mengebangkan ajaran Islam kepada umat manusia, sebagai rahmat bagi seluruh alam. 

Dakwah sudah dipahami umat Islam baik dari aspek pengertian maupun implementasinya, 

banyak dari mereka menganggap dakwah berperan strategis serta menentukan dalam kerangka 

pembinaan mental dan spiritual. Sebab Islam sebagai agama dakwah dimana di dalamnya 

terkandung pengertian usaha menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang agar 

yakin akan kebenaran Islam. Keindahan dan kesesuaian Islam dengan perkembangan zaman, 

baik dalam sejarah maupun prakteknya dapat di tentukan pada kegiatan dakwah yang di 

lakukan oleh sekelompok umat yang terpanggil untuk menyampaikan kewajiban itu. 

 Konsep pengembangan masyarakat Islam dapat disesuaikan dengan istilah 

pemberdayaan, berarti pengembangan prilaku individu dengan titik tekan pada pemecahan  

masalah yang dihadapi oleh masyarkat. Dan pengembangaan masyarakat merupakan model 

empiris dan aksi sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang dititik tekankan kepada 

model pemecahan masalah umat sebagai upaya membangkitkan potensi dasar umat Islam. 

Manusia sebagai hamba Allah SWT sekaligus wakil-Nya di bumi ini dikaruniai akal pikiran 

yang terefleksikan dalam pengetahuan dan teknologi. Dengan itu, manusia mampu menguasai 

ilmu pengetahuan yang esensinya berasal dari Allah. Kemanfaatan ilmu tersebut teletak pada  

pengamalannya. Dengan akal yang dianugerahkan Allah SWT, manusia dapat mengetahui 

kewajiban-kewajiban dan kebutuhan-kebutuhanya terhadap Allah, sesama manusia, dan alam 

semesta. Manusia dituntut untuk menuangkan potensi pikir dan dzikir seluas-luasnya dalam 

bentuk amal shaleh agar terwujud prikehidupan sosial, ekonomi dan budaya. 



 

 

 Dalam kehidupannya, masyarakat sering mengalami berbagai perubahan-perubahan. 

Apabila dilihat dari perkembanganya, perubahan-perubahan tersebut berlangsung sangat cepat 

diketahui oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengikuti 

perkembangan perubahannya, manusia harus dipersiapkan kualitasnya seperti, ilmu 

pengetahuan, skill, dan kreativitas guna mengimbangi persaingan hidup yang semakin 

kompetitif. Dalam menghadapi persaingan hidup, manusia memerlukan penggunaan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Untuk mendapatkannya, manusia harus 

mengusahakannya sendiri. Namun demikian, refleksi masyarakat akan kesadaran untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan secara mandiri seakan-akan tidak terefleksikan dengan baik. 

 Agus Ahmad Safei (2001:45) dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, 

mengatakan bahwa masalah yang menimpa umat Islam di Indonesia, adalah krisis Sumber 

Daya Manusia (SDM). Pemecahanya, agar keluar dari masalah krisis tersebut adalah 

diperlukan perjuangan yang besar dan proses berpikir ilmiah dari setiap komponen umat. Setiap 

pribadi manusia ditantang untuk lebik bekerja keras dalam kehidupanya. Disamping itu juga 

penguasaan life skill atau keahlian hidup sangat berpengaruh, demi tercapai suatu tujuan yang 

mengarah pada permasalahan-permasalahan yang menyentuh sisi kehidupan masyarakat itu 

sendiri yang ditandai dengan adanya perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan sumber daya manusia merupakan perlawanan terhadap tantangan hidup manusia 

untuk mencapai perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan-perubahan tersebut 

merupakan suatu proses unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologis yang menunjukan 

peluang-peluang kearah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola prilaku. 

Perwujudannya adalah pola kehidupan manusia dimana manusia mengalami masa peralihan. 

 Masyarakat Desa Harumansari pada tahun 1960 berada dalam keadaan jauh dari 

masyarakat yang berkembang, hal ini dapat dilihat dari segi sarana dan prasarana yang belum 

memadai, seperti tidak adanya sarana untuk masyarakat mengembangkan ilmu pengetahuan, 



 

 

pendidikan ataupun keagamaan. Pada awal tahun 1960 sarana untuk meraih hal tersebut belum 

tersedia, belum ada sekolah, mesjid, maupun sarana penunjang demi mencapai masyarakat 

yang berkembang. Jangankan mendirikan sarana atau prasarana bagi berkembangnya 

masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan keaagamaan saja masyarakat sudah enggan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut, dengan persepsi masyarakat bahwa pengajian itu sangat kental 

dengan nuansa politik atau kegiatan yang mengarah kepada pemberontakan karena pada masa 

itu masih kental dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

 Tahun 1964 para tokoh masyarakat Desa Harumansari bermusyawarah untuk 

membentuk Ranting Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, dengan dasar ingin merubah 

paradigma dan keadaan masyarakat yang asalnya acuh terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau 

keagamaan maupun pendidikan, yang mana hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang 

tidak pernah merasa pentingnya menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang yang lebih 

tinggi, juga sikap acuh masyarakat terhadap kegiatan kegamaan seperti minimnya minat orang 

tua untuk mengirim anak-anaknya ke pesantren-pesantren untuk belajar ilmu-ilmu agama, 

menjadi masyarakat yang mau berubah menjadi antusias akan kemajuan yang akan membawa 

perubahan untuk dirinya pribadi maupun generasi nanti. Sehingga pada awal di bentuknya 

Ranting Ormas Muhammadiyah Desa Harumansari, ranting ini mendirikan sebuah mesjid. 

Pada saat itu mesjid digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat, mulai dari bermusyawarah, 

dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Tahun 1965 Ranting Ormas 

Muhammadiyah mendirikan sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar. Dengan didirikannya 

sarana pendidikan pertama di Desa Harumansari, keadaan masyarakat berangsur-angsur 

berubah dengan ditandai oleh masyarakat yang mulai antusias mengikuti kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan, dan mendirikan lagi sarana pendidikan Sekolah Dasar beberapa tahun 

kemudian. 



 

 

 Masyarakat seiring dengan berjalannya waktu seringkali mengalami masa peralihan. 

Peralihan yang dimaksud ialah peralihan dari masa transisi yaitu dari masyarakat tradisional 

ke tahap masyarakat modern. Sejalan dengan uraian di atas jelaslah bahwa perjuangan yang 

besar dan berpikir ilmiah merupakan kata kunci dari permasalahan di Harumansari ini. Hal ini 

tertera pada sikap dan animo masyarakat Harumansari terhadap modernisme. Sering terdengar 

kata tersebut, tetapi banyak yang tidak tahu makna dari kata tersebut. Begitu juga terhadap 

warga Harumansari, mereka menanggapi bahwa modernisme adalah trend masa kini, mereka 

menyebut modernism sebagai “perubahan”, namun perubahan yang mereka maksud lebih 

terarah pada reformasi. Sedangkan reformasi, merupakan perubahan yang lebih menekankan 

pada proses-proses rehabilitasi baik fisik maupun non fisik, berbeda dengan modernisasi yang 

bersifat preventif dan konstruktif yang tidak mengarah kepada angan-angan semata, karena 

modernisasi merupakan perencanaan yang menyangkut proses perubahan pada sistem sosial. 

 Merujuk pada uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berkaitan 

dengan pendidikan, perubahan-perubahan sosial dan transformasinya dalam proses 

modernisasi pendidikn, yang dilakukan oleh sebuah organisasi kemasyarakatan yaitu 

Organisasi Masyarakat Muhammadiyah. Tetapi penulis lebih memfokuskan pada penekanan 

dan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat Muhammadiyah, 

dimana organisasi tersebut berhasil membangun sebuah paradigma baru dimasyarakat, yakni 

pemikiran modernisasi pendidikan. Organisasi masyarakat Muhammadiyah didirikan 

bertujuan untuk menegakan Islam dan menjungjung tinggi ajaran Islam serta terwujudnya 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. James Peacock dalam bukunya Purifying The Faith: 

the Muhammadiyah Moment in Indonesia, mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai 

gerakan pembaharu (tajdid) terus melakukan inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan 

zaman. Merefleksikan nilai-nilai penting dimasyarakat, yakni keilmuan, keterampilan serta 

keagamaan melalui proses pendidikan dan pemberdayaan.    



 

 

Organisasi Masyarakat Muhammadiyah memiliki susunan atau tingkatan sesuai dengan 

daerah yang ditempatinya. Dalam tingkat setara dengan Negara Indonesia disebut Pimpinan 

Pusat, ditingkat Provinsi, disebut  (PWM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ditingkat 

Kabupaten disebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah, ditingkat Kecamatan disebut Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah (PCM), ditingkat Desa disebut Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

(PRM). Merujuk pada uraian diatas penulis meneliti organisasi Muhammadiyah pada tingkatan 

desa yaitu  Ormas Muhammadiyah Ranting Harumansari . 

 Organisasi merupakan suatu kerangka yang saling berhubungan secara terstuktur 

dimana yang ada didalamnya tercantum tanggung jawab, pembagian kerja dan wewenang 

dalam menjalankan fungsi tertentu. Dahlan Basri, mengatakan “Organisasi adalah suatu 

penyusun dan pengaturan pada bagian-bagian sampai menjadi sastu kesatuan, susunan atau 

aturan yang teratur yang bergabung untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan”   

 Ranting Muammadiyah Harumansari dibentuk pada tahun 1964 yang dipelopori oleh 

beberapa sesepuh yaitu Halimi, Hj. Oma Mansyur, Sumarna, Endus, dan Misji. Yang didukung 

oleh Halimi sebagai pimpinan Cabang Kadungora pada saat itu. Beliau melihat kondisi 

masyarakat pada saat itu berada dalam kondisi masyarakat yang tertinggal, dalam segi agama, 

ekonomi, dan sosial. Mereka merasa khawatir dan takut terhadap generasi yang akan datang 

menjadi generasi yang lemah secara fisik maupun mental. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Al Quran surat (An-Nisa Ayat 9): 

     
    
    

   

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan benar.”  



 

 

Untuk mewujudkan hal tersebut H. Halimi dan H. Oma Mansyur mengadakan 

musyawarah dengan sejumlah tokoh masyarakat Kadungora, hingga akhirnya pada tahun 1965 

terbentuklah Ranting Muhammadiyah Harumansari yang bergerak bukan hanya dalam hal 

keagamaan saja, melainkan keimanan dipadukan dengan pengetahuan, keilmuan, dan 

keterampilan. Sehingga sejak dibentuknya organisasi ini merupakan satu-satunya orgnisasi 

pembaharu yang menjurus dalam bidang sumber daya manusia, sosial, ekonomi, pendidikan 

serta keagamaan. Dari uraian diatas, peneliti berupaya untuk menelusuri jejak sejarah 

perkembangan masyarakat Desa Harumansari, yang diduga bahwa perkembangan dan 

perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, merupakan sebuah hasil 

dari adanya konsep pemberdayaan masyarakat oleh Ormas Muhammadiyah Ranting 

Harumansari. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah Ranting 

Harumansari tidak terbatas pada ruang lingkup pendidikan saja, tetapi sendi-sendi ekonomi, 

sosial dan budaya, turut serta dijadikan objek pemberdayaan, tetapi penulis pada kesempatan 

ini memfokuskan kajian khusus pada wilayah pemberdayaan masayrakat pada wilayah 

pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peran Ormas Ranting Muhammadiyah Harumansari dalam melakukan 

pemberdayaan pendidikan masyarakat Desa Harumansari Kadungora? 

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses pengembangan dan 

pemberdayaan tersebut? 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peran Ormas Ranting Muhammadiyah Harumansari dalam 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Harumansari Kadungora. 

2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat proses pengembangan dan 

pemberdayaan tersebut. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat/kegunaan diantaranya: 

1. Secara Teoritis/Akademis, hasil penelitian ini dapat berguna dalam penerapan ilmu 

pengetahuan bidang dakwah dalam hal pemberdayaan masyarakat kearah 

perubahan-perubahan dan menjadi rujukan bagi para pengembang disiplin ilmu 

yang hendak meneliti hal yang sama. 

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi salah satu yang dapat dijadikan tolok ukur 

untuk penelitian yang mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang 

berbeda. 

Dengan demikian, diharapkan secara berangsur-angsur menjadi pembendaharaan 

informasi yang sistematis tentang masyarakat Kadungora dan dapat dijadikan sebagai  bahan 

rujukan untuk merumuskan teori dan penelitian yang lebih lanjut. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Dunham (1958:72) Pengembangan masyarakat merupakan upaya terorganisir 

yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha 



 

 

yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat. Ia berpikir, bahwa 

pengembangan masyarakat lebih memfokuskan diri pada pengembangan kehidupan ekonomi, 

prasarana jalan, bangunan, dan pendidikan. Secara Sosiologis, masyarakat atau society dapat 

diartikan sebagai suatu kumpulan atau kelompok individu-individu yang memiliki persamaan 

atau kepentingan dan tujuan. Sementara dalam proses menjadinya bentuk masyarakat 

merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh individu-individu sebagai anggotanya. 

Dalam interaksi tersebut akan terbentuk suatu sistem sosial yang berdasarkan pada norma-

norma yang disepakati oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Perilaku sosial 

tersebut dilakukan secara berpola oleh seluruh individu sehingga melahirkan suatu kebudayaan 

yang menjadi pedoman bagi masyarakat pendukungnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Ada beberapa faktor yang menentukan bentuk suatu masyarakat, diantaranya adalah 

faktor alam atau geografis (determinisme ekologi) kebudayaan, dan keyakinan (agama) yang 

di anut oleh masyarakat. Sementara itu menurut Muhammadiyah pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat  merupakan upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini 

berarti masyarakat di berdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi 

dirinya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang beradab adalah yang dapat memilih dan 

mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sedangkan menurut Syahir 

Harahap dalam bukunya Islam Konsep Implementasi Pemberdayaan (1999:132) 

mengemukakan bahwa yang ingin dikerjakan dengan pemberdayaan masyarakat melalui 

dakwah Islam adalah menggerakan masyarakat yang tradisional atau transisi menjadi 

masyarakat yang modern, masyarakat yang berorientasi kemasa lalu menjadi masyarakat yang 

berorientasi ke masa depan, dari masyarakat yang pasrah kepada takdir menjadi masyarakat 

yang memiliki kepercayaan diri dan bertanggung jawab, dari masyarakat yang stagnan menjadi 

masyarakat yang dinamis, dan dari masyarakat yang tanpa perencanaan menjadi masyarakat 

yang memiliki perencanaan dalam hidupnya. 



 

 

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan model empiris 

pengembangan perilaku individual, dan kolektif dalam dimensi amal saleh (karya terbaik), 

dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual 

yaitu setiap individu muslim dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah 

kelompok atau komunitas muslim dengan orientasi pengembangan masyarakat. Dan sasaran 

institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi 

pengembangan kualitas dan Islamitas kelembagaan. Jika hal ini dapat terlaksana, maka 

masyarakat akan memberikan partisipasinya yang maksimal terhadap usaha memerangi 

kemiskinan yang. Dngan demikian, masyarakat kita akan memiliki kekuatan untuk 

mengembangkan diri sendiri untuk bangkit. Islam mengarahkan manusia agar merencanakan 

kehidupan dengan berorientasi masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ْراَف(٨)  ََ كِّ برفف ْرب َر لِّإرو  ْراَف(٧) ىر ََ َْررف ْرب َر  ْرذِّإرف ْر
“.. maka apabila kau telah selesai (dari suatu urusan). Tetaplah bekerja keras  (untuk urusan 

yan lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu berhrap” ( Al Insirah : 7-8 )   

Pengembangan masyarakat Islam adalah mengembangkan potensi  masyarakat secara 

Islami agar mampu menghadapi situasi sekarang dan situasi yang akan datang. Begitu juga 

dengan prinsip Muhammadiyah menurut Muhammad Hisyam, mengatakan “gerakan 

Muhammadiyah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, keduanya 

terimplementasi dari segala segi kehidupanya” Muhammadiyah memang sebuah organisasi 

pembaharu, dibidang sosial dan pendidikan, organisasi Muhammadiyah juga dikenal sebagai 

sebuah organisasi pembaharu karena corak modernisasinya dan terus melakukan inovasi-

inovaasi baru yang responsif terhadap perkembangan zaman. Dimana organisasi ini berhasil 

membina dan memberdayakan masyarakat melalui amal usaha yang ada di Muhammadiyah, 

yang menjadikan masyarakat yang mandiri. Pada dasarnya setiap masyarakat menginginkan 

perubahan dari keadaan tertentu kearah yang lebih baik maju dan makmur.  



 

 

Dari masalah diatas, dapat dilihat keterkaitan Ormas Muhammadiyah dan individu 

manusia dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, keberhasilan memberdayakan 

masyarakat dalam masalah ini tidak di tentukan oleh satu faktor individu atau Ormas. Akan 

tetapi keberhasilan memberdayakan masyarakat di sini di tentukan oleh dua faktor  yang saling 

berhubungan. Talcot Parsons mengatatakan saling berkaitannya antara individu dengan 

kelompok dalam pemberdayaan masyarakat. Parsons memiliki 4 tekanan yang berbeda dan 

terorganisir secara simbolis yaitu: 

1. Pencarian pemuasan psikis. 

2. Kepentingan dalam mengartikan pengertian-pengertian simbolis. 

3. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan. 

4. Usaha untuk berhubungan denga anggota-anggota masyarakat lainnya. 

Sebaliknya, masing-masing subsistem harus memiliki empat prasyarat fungsional yang 

mereka adakan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan sistem itu 

ketika dia menyatakan “Secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan 

demikian tidak ada individu kongkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, 

anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam system cultural” Talcot Parsons (The Structure 

Of Social Action) 

Keinginan akan adanya perubahan itu adalah awal dari suatu proses modernisasi. 

Berikut ini adalah beberapa pengertian modernisasi dari beberapa pakar, Alek Inkeles 

(1964:18): “Moderenisasi adalah sikap-sikap tertentu yang menandai manusia dalam setiap 

masyarakat modern”. Astrid S. Susanto (2002:288) “Modernisasi adalah proses 

pembangunan yang diberikan oleh perubahan untuk kemajuan”. Soerjono Soekamto 

(2006:306) “Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan 

perubahan sosial yang terarah (directed/change) yang didasarkan pada suatu perencanaan 



 

 

yang disebut social planning. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, secara sederhana 

modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi 

masyarakat yang modern dalam seluruh aspeknya. Bentuk perubahan dalam pengertian 

modernisasi adalah perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang bisa 

diistilahkan dengan social planning. 

 

 

 

 

  

Kerangka penelitian Peranan Ormas Muhammadiyah dalam Pemberdayaan 

Pendidikan 

  DIAGRAM  1:  Alur Kerangka Pemikiran  

 

  

   

 

 

 

 

Ranting Muhammadiyah Harumansari 

(Pengembangan organisasi di masyarakat) 

Guru, Ustadz, Ulama, dan Tokoh Masyarakat, 

Pemerintah 

Transformasi Pemberdayaan 

Amal Usaha Muhammadiyah 



 

 

  

 

 

    

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka dilakukan pengamatan terhadap 

penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sebagai 

berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ma’unah Wahyu Hidayati, mahasiswi Fakultas 

Dakwah Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2001, dengan judul Peran 

Muhammadiyah Dalam Pengembangan Masyarakat Melalui Pendidikan (Studi 

Terhadap Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Yogyakarta). Dalam penelitian ini saudari Ma’unah Wahyu Hidayati ingin 

mengetahui gambaran umum tentang majelis pendidikan dasar dan menengah PDM 

kota Yogyakarta dan bagaimana perannya dalam masyarakat. Hasil penelitiannya 

adalah menunjukan bahwasanya peran Muhammadiyah dalam pengembangan 

masyarakat melalui pendidikan ada tiga, yaitu: Pertama, sebagai mediator yaitu dengan 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka peningkatan sumber 

daya manusia, dan juga berfungsi sebagai wakil dalam masyarakat. Kedua, sebagai 

motivator yaitu sebagai tertuang di dalam program subsidi silang untuk masyarakat 
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yang kurang mampu. Program ini juga ditujukan guna membangun solidaritas siswa 

yang berkecukupan dengan yang kurang mampu. Ketiga, sebagai fasilitator yaitu 

memfasilitasi pendidikan baik sarana maupun prasarana. Dalam hal ini, majelis 

Dikdasmen juga memberikan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu untuk 

memperoleh pendidikan melalui program BIKUNG (Bina Lingkungan), diperuntukkan 

bagi siswa-siswi yang ada di sekolah Muhammadiyah kota Yogyakarta dengan melalui 

keringanan pendidikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Sulastri mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial 

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2000 dengan 

judul Peran Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta Dalam Bidang 

Pendidikan dan Dakwah. Dalam penelitian ini saudari Siti Sulastri ingin mengetahui 

ciri-ciri pendidikan, peranan, serta usaha pengembangan Madrasah Mu’allimat 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya adalah menunjukan bahwa 

berdirinya Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta dilatar belakangi oleh 

berbagai kondisi, yaitu: kondisi agama, social-ekonomi, dan politik pada abad ke-19. 

Madrasah Mu’allimat didirikan pada tahun 1923 hingga tahun 1978, memiliki peranan 

dalam bidang pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Sejak di sekolah para siswa 

telah dididik terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Oleh karena itu, Madrasah 

Mu’allimat Yogyakarta banyak mengeluarkan calon muballighoh, guru maupun 

pemimpin putri Islam yang kemudian mereka mendarmabaktikan diri dalam organisasi 

Muhammadiyah atau Aisyiyah. Usaha pengembangan dakwah Islamiyah dalam 

penyebaran Islam dan kaderisasi Islam dilakukan Madrasah Mu’allimat 

Muhammadiyah Yogyakarta melalui sistem pendidikan khususnya untuk menjadi 

kader maupun muballighoh yang berkualitas serta tersebar di seluruh Indonesia. 



 

 

3. Penelitian oleh saudara Muhammad Ali mahasiswa program pasca sarjana Universitas 

Negeri Yogyakarta Tahun 2001, dengan judul Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah 

(1912 -1942) Melacak Akar-akar Pendidikan Modern. Dalam penelitian ini saudara 

Muhammad Ali ingin mengetahui situasi pendidikan di Indonesia pada abad ke-19 

sebelum munculnya pendidikan modern, orga nisasi pendidikan serta faktor yang 

melatar belakangi ke lahiran Muhammadiyah dan identitas pendidikan tersebut. Hasil 

dari penelitiannya adalah pertama, pendidikan di Indonesia pada abad ke-19 sebelum 

munculnya pendidikan modern terdapat dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan 

pribumi yang dilaksanakan masyarakat serta pendidikan gubernemen oleh pihak 

Belanda. Terdapat dua jenjang dalam pendidikan pribumi, yaitu pengajian al-Quran dan 

pesantren. Pada pengajian al-Quran diajarkan membaca al-Quran dan dasar-dasar ke-

Islaman, sedangkan yang ingin mempelajari Islam lebih mendalam belajar di pesantren. 

Pada pihak lain pendidikan Belanda pada abad ke-19 masih dilakukan dengan amat 

sederhana dan terbatas di daerah-daerah perkotaan serta diperuntukkan untuk anak-

anak Belanda dan lapisan atas priyayi. Keadaan ini pada gilirannya tidak berpengaruh 

banyak terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. kedua, terdapat tiga ragam 

Pendidikan Nasional yang disebut sebagai akar pendidikan modern, yaitu 

Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922), dan INS Kayutanam (1926). Tujuan 

akhir pendidikan Muhammadiyah adalah ingin membangun kembali tatanan 

masyarakat agar sejalan dengan nilai- nilai Islam. Bagi Taman Siswa pendidikan harus 

diarahkan untuk membangun kembali kebudayaan yang ada di masyarakat dan 

disesuaikan dengan perkembangan mutakhir. Singkatnya basis pendidikan Taman 

Siswa bercorak kultural-nasional. Pendidikan INS Kayutanam di maksud untuk 

menumbuh kembangkan seluruh potensi manusia secara maksimal sehingga mampu 

hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. ketiga, Muhammadiyah merupakan salah 



 

 

satu akar pendidikan modern di Indonesia. Dari penjelasan penelitian sebelumnya ya 

ng ditemukan seperti penjelasan di atas, jelas sekali perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, walaupun sama -sama berbicara mengenai pendidikan. 

 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Menentukan Lokasi Penelitian 

Adapun yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Harumansari, Kecamatan 

Kadungora, Kabupaten Garut. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dengan 

cara mengumpulkan data-data sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian data-data 

tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

masalah yang ada, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

bermaksud memahami penomena tentang apa yang ada pada objek penelitian di 

lapangan. Misalnya perilaku, peresepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya dengan 

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, bahasa atau pada suatu kontek khusus 

dengan memanfaatkan berbagai metode pencarian data. 

3. Jenis Data 

Yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data dalam penelitian ini dari hasil dari wawancara peneliti 

dengan sumber yang terkait dengan pendiri Ormas Muhammadiyah Ranting 

Harumansari yang peneliti lakukan, serta observasi langsung mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah Ranting 

Harumansari. Data primer berupa program-program Ormas Muhammadiyah 



 

 

dalam Pendidikan yaitu dengan mendirkan komplek pendidikan dari mulai TK 

tau sederajat sampai dengan SLTA sederajat, melakukkan proses penyadaran 

dari mulai sosialisasi sampai dengan tataran pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat dalam pendidikan. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau 

tersedia melalui publikasi dan informasi dari berbagai sumber, data sekunder 

diperoleh dari litelatur, buku-buku, majalah, artikel, dan tulisan-tulisan tentang 

gerakan dakwah dan seputar pemberdayaan masyarakat. Data sekunder berupa 

arsip-arsip Ormas Muhammaadiyah dalam proses pemberedayaan masyarakat 

dalam pendidikan yaitu gambaran letak geografis, luas wilayah dokumen 

mengenai pemberdayaan yang dilakukan ormas terhadap pemberdayaan 

masyarakat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi  

Sebagai penelitian lapangan, observasi digunakan dalam pengumpulan data, 

baik observasi langsung dengan pimpinan Ormas tersebut atau kepada 

masyarakat sekitar yang merasakan imbas dari program-program yang 

dijalankan Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat. Observasi 

dilaksakan langsung terhadap Ormas Muhammadiyah Ranting Harumansari, 

Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti sebagai proses pengumpulan data dari objek 

yang diteliti, dengan teknik wawancara peneliti dapat tambahan data mengenai 



 

 

objek yang diteliti dan dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi 

masalah objek penelitian. 

c.  Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, bersumber pada dua jenis 

dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berkaitan dengan 

Ormas Muhammadiyah yaitu: 

1. Dokumen Primer, yaitu dokumen mengenai Ormas Muhammadiyah dalam 

pemberdayaan masyarakat, baik dari visi, misi, dasar-dasar gerakan Ormas 

Muhammadiyah. 

2. Dokumen Sekunder, yaitu dokumen yang ditulis oleh Umarudin dan 

Syaripudin sebagai penulis sejarah berdirinya Ormas Muhammadiyah 

Ranting Harumansari, program kerja Ormas Muhammadiyah dari awal 

dibentuk sampai masa sekarang. Dan apa saja yang dibentuk oleh Ormas 

Muhammadiyah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 

d.     Analisis Data 

Dalam peneitian ini peneliti menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan seluruh data tentang Ormas Muhammadiyah Ranting 

Harumansari yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia. 

2. Mengklasifikasikan dan mengkategorisasi data dengan masalah yang 

diteliti. 

3. Menghubungkan data dengan dengan teori yang di kemukakan dalam kajian 

teori. 



 

 

4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan masalah dan 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. 

 


