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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan hanya tempat 

berkumpul dan tanpa tujuan yang jelas. Muhammadiyah merupakan suatu 

gerakan agama yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan (belief 

system), pengetahuan (knowledge), organisasi (organization), dan praktik-

praktik aktivitas (practices activity) yang mengarah pada tujuan (goal) yang 

dicita-citakan.
1
 Adapun cita-cita Muhammadiyah adalah terciptanya 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2
 

Ideologi Muhammadiyah yaitu sebuah gerakan dengan sistem dan 

teori Islam pada seluruh aspek kehidupan manusia untuk tajdīd 

(pembaharuan) sehingga selalu memiliki agenda berkemajuan (Iṣlāh). 

Ideologi gerakan Muhammadiyah ini tersusun menjadi sebuah pemikiran 

yang tercantum dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, 

Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah dan pemikiran-pemikiran formal 

lainnya.
3
 

Ideologi Muhammadiyah yang telah tersusun ini mengikat seluruh 

pimpinan Muhammadiyah termasuk di dalamnya adalah Pimpinan Ranting 
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Muhammadiyah (PRM) yaitu pimpinan Muhammadiyah yang paling bawah. 

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, PRM menjadi 

pembahasan yang sangat penting. PRM menjadi ujung tombak gerakan 

Muhammadiyah dalam rekruitmen anggota dan kaderisasi, menjalin ukhuwah 

dengan organisasi lain, dan ujung tombak dalam membela kepentingan 

ummat. Di samping itu, PRM juga menjadi ujung tombak dalam 

menanamkan ideologi Muhammadiyah.
4
 Salah satu PRM diantara PRM-PRM 

yang tersebar di seluruh Indonesia adalah PRM Desa Pabelan, Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

PRM Pabelan adalah PRM yang berada di bawah Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) Kartasura, secara struktural dan keadministrasian 

tersusun dengan sangat rapi. PRM Pabelan termasuk ranting yang 

lingkungannya tidak jauh dari tempat peribadahan umat Kristiani, ditambah 

lagi dengan latar belakang masyarakat Pabelan yang tidak semuanya 

berpaham Muhammadiyah.
5
 Keadaan PRM yang demikian tentunya akan 

menjadi pekerjaan rumah PRM Pabelan untuk mengenalkan dan menguatkan 

ideologi Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya. Dengan alasan inilah 

peneliti ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang Peran Pimpinan 

Ranting Muhammadiyah dalam menanamkan Ideologi Muhammadiyah 

kepada anggotanya (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pabelan, 

Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Periode 2010-2015). 

                                                             
4Tim LPCR PP Muhammadiyah, Ujung Tombak Harus Tegak Dinamika Cabang dan Ranting 

Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah 1951-2012 (Yogyakarta: LPCR, 2012), hlm. 3.  
5Hasil wawancara dengan Ali Muhdi (ketua PRM Pabelan) 20/11/2013, 16.15 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah-

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran PRM 

Pabelan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam menanamkan ideologi Muhammadiyah kepada anggotanya ?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah “untuk mendeskripsikan peran PRM 

Pabelan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam menanamkan ideologi Muhammadiyah kepada anggotanya”. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah 

keilmuan dalam mengelola persyarikatan, khususnya dalam menanamkan 

ideologi Muhammadiyah. 

2. Manfaat praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada PRM 

Pabelan, tentang bagaimana seharusnya peran PRM dalam menanamkan 

ideologi Muhammadiyah kepada anggotanya. 

 


