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ABSTRAK 

 

Pendidikan Kemuhammadiyahan 

adalah salah satu mata pelajaran 

pokok di semua lembaga pendidikan 

Muhammadiyah. Dari pendidikan 

dasar, menengah, hingga perguruan 

tinggi di bawah persyarikatan 

Muhammadiyah. 

Kemuhammadiyahan dijadikan 

pelajaran pokok dengan tujuan agar 

dapat  diamati, dipahami dan dihayati 

oleh setiap peserta didik. Pendidikan 

Kemuhammadiyahan akan 

memberikan bekal kepada pelajar 

Muhammadiyah sehingga mereka 

menjadi kader-kader Muhammadiyah 

yang tangguh meneruskan serta 

melangsungkan cita-cita dan amal 

usaha Muhammadiyah. 

Namun apresiasi siswa 

terhadap pembelajaran 

Kemuhammadiyahan cukup rendah, 

apalagi siswa yang bukan berasal 

dari kalangan Muhammadiyah. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui 

problematika dan peningkatan 

motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak 

Boyolali. Jenis penelitian ini 

digolongkan dalam jenis penelitian 

lapangan (field research)  dengan 

pendekatan kualitatif, yakni 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.  Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian 

ini, diperoleh kesimpulan bahwa 

problematika pembelajaran 

Kemuhammadiyahan berasal dari 

guru dan siswa. Masalah yang 

muncul dari guru diantaranya adalah 

metode yang kurang bervariasi, tidak 

ada media pembelajaran yang 

memadai, guru datang tidak tepat 

waktu di kelas, sulit memahamkan 

materi karena tingkat SDM siswa 

dan dalam pelaksanaannya materi 

tidak dapat diselesaikan secara 

efektif.  

Selanjutnya masalah yang 

muncul dari siswa adalah siswa tidak 

memperhatikan dan kurang aktif 

sehingga ketika diberi pertanyaan 

oleh guru tidak bisa menjawab, siswa 

ribut sendiri di dalam kelas sehingga 

mendapat teguran dari guru, siswa 

yang berasal dari luar paham 

Muhammadiyah protes apabila 

pahamnya disinggung dan di tengah 

jalannya pembelajaran ada beberapa 

siswaa yang terlihat bosan.  

Sedangkan cara 

meningkatkan motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan dapat 

dilakukan secara internal maupun 

eksternal. Internal, yaitu dorongan 

dari dalam diri murid itu sendiri dan 

eksternal, yaitu dorongan yang 

berasal dari guru.  

Kata Kunci : Problematika, 

Peningkatan Motivasi dan 

Kemuhammadiyahan. 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Muhammadiyah 

yang dirintis oleh KH. Ahmad 

Dahlan tergolong pada kategori 

lembaga pendidikan umum yang 
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bernafaskan Islam. Selain sebagai 

media transformasi ilmu pendidikan 

di sekolah Muhammadiyah juga 

dijadikan sebagai usaha kaderisasi 

dalam persyarikatan Muhammadiyah 

itu sendiri. Seperti halnya pendidikan 

umum lainnya, di Perguruan 

Muhammadiyah juga diajarkan 

pendidikan Agama Islam (PAI) dari 

jenjang pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi, namun yang 

membedakan PAI di lembaga 

pendidikan Muhammadiyah 

merupakan nomenklatur (ciri khusus) 

Al Islam Kemuhammadiyahan 

sebagai ciri khusus di sekolah 

Muhammadiyah.
1
 

Selain itu perbedaan yang 

mungkin lebih esensial terletak pada 

aspek kesejarahan dan ideologi yang 

menjadi spirit penyelenggaraan Al-

Islam Kemuhammadiyahan. 

Pelajaran Kemuhammadiyahan tidak 

terlepas dari Al-Islam. Hal itu 

dimaksudkan agar siswa mampu 

menangkap wawasan dan bagaimana 

bentuk serta nilai-nilai Islam, sosial, 

ekonomi, politik, kebudayaan dan 

seluruh aspek ajaran Islam menurut 

faham Muhammadiyah.
2
 

Para pelajar Muhammadiyah  

hendaknya dapat mempelajari lebih 

jauh dan lebih mendalam tentang 

persyarikatan Muhammadiyah 

dengan segala seluk beluknya. 

Pendidikan Kemuhammadiyahan 

akan memberikan bekal kepada 

pelajar Muhammadiyah sehingga 

mereka menjadi kader-kader 

Muhammadiyah yang tangguh 

                                                           
1
Bukhori, Filsafat Pendidikan 

Muhammadiyah (Jakarta: Bumi aksara, 

1994), hlm.50. 
2
Ibid, hlm. 50.  

meneruskan serta melangsungkan 

cita-cita dan amal usaha 

Muhammadiyah.
3
 

 Namun apresiasi siswa 

terhadap pembelajaran  ini cukup 

rendah. Penulis menduga ada 

beberapa faktor yang menjadikan 

minat siswa dalam pembelajaran 

Muhammadiyah rendah, seperti 

siswa yang bukan berasal dari 

kalangan Muhammadiyah dan 

kurangnya penyediaan sumber 

belajar.
4
  Oleh karena itu diperlukan 

usaha untuk meningkatkan motivasi 

siswa dalam bidang studi 

Kemuhammadiyahan.  

Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka masalah yang akan dikaji 

adalah “Apa  problematika yang 

dihadapi guru dan siswa dalam 

mempelajari bidang studi 

kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak dan 

Usaha apa yang dilakukan guru dan 

siswa dalam meningkatkan motivasi 

belajar kemuhammadiyahan” 

Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan problematika yang 

dihadapi guru dan siswa dalam 

mempelajari bidang studi 

kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak dan 

mendeskripsikan usaha yang 

dilakukan guru dan siswa  dalam 

meningkatkan motivasi belajar 

kemuhammadiyahan. 

                                                           
3
Ahmad Rifa’i. Maksud dan tujuan 

pendidikan Muhammadiyah. 

http://www.mtsmuh10pbg.sch.id/info-77-

tugas-dan-fungsi-pelajar-

muhammadiyah.html, diakses tanggal 7 

Januari 2015 
4
 Pengamatan PPL di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta 

http://www.mtsmuh10pbg.sch.id/info-77-tugas-dan-fungsi-pelajar-muhammadiyah.html
http://www.mtsmuh10pbg.sch.id/info-77-tugas-dan-fungsi-pelajar-muhammadiyah.html
http://www.mtsmuh10pbg.sch.id/info-77-tugas-dan-fungsi-pelajar-muhammadiyah.html
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Manfaat Penelitian ini secara teoritis 

dapat memberikan gambaran tentang 

strategi yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan dan secara 

praktis penelitian ini dapat 

memberikan wawasan kepada  

lembaga pendidikan Muhammadiyah  

dalam mempertahankan eksistensi 

pembelajaran Kemuhammadiyahan 

yang menjadi bidang studi yang 

wajib di tempuh di semua lembaga 

pendidikan Muhammadiyah. 

 Berikut ini beberapa penelitian 

sebelumnya yang dapat penulis 

kemukakan sebagai bahan pustaka. 

1.Napsiyah, dalam skripsinya yang 

berjudul Perencanaan Pembelajaran 

Kemuhammadiyahan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Studi 

Kasus di SMA Muhammadiyah 1 

Simo Boyolali Tahun Pelajaran 

2008/2009), menyimpulkan bahwa 

pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang 

berkembang menjadi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

ternyata memberikan dampak yang 

besar dalam dunia pendidikan. 

Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa guru sebagai pelaksana 

pembelajaran belum sepenuhnya 

mampu menerima perubahan 

kurikulum. Perencanaan yang baik 

akan membuat pembelajaran menjadi 

baik sedangkan perencanaan yang 

buruk juga akan membuat 

pembelajaran di  kelas kurang 

maksimal. 

2.Suhono, dalam skripsinya yang 

berjudul Implementasi Kurikulum Al-

islam dan Kemuhammadiyahan di 

SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kota Barat Surakarta Jawa Tengah 

2009, menyimpulkan bahwa 

implementasi kurikulum Al-islam 

dan Kemuhammadiyahan di Sekolah 

dasar tersebut meliputi 4 hal , yaitu: 

(1) pengembangan program 

kurikulum, (2) pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, (3) evaluasi hasil 

belajar,  (4) kegiatan ekstra kurikuler 

3.Rudianto, dalam skripsinya yang 

berjudul Peran Muhammadiyah 

dalam Pengembangan Pendidikan 

Islam di Masyarakat ( Pendekatan 

Sosiologis di Desa Playen 

Gunungkidul), menyimpulkan bahwa 

terdapat faktor pendukung yang 

paling pokok dalam  pengembangan 

pendidikan islam di desa playen, 

yaitu keberadaan lembega 

pendidikan islam Muhammadiyah 

baik formal maupun non formal , dan 

yang menjadi faktor penghambat 

yang paling pokok adalah tidak 

siapnya regenersasi dalam 

perkarderan sehingga yang menjadi 

tokoh gerakan tetap dari golongan 

tua. 

PEMBAHASAN  

 Istilah problema atau 

problematika berasal dari bahasa 

Inggris yaitu "problematic" yang 

artinya persoalan atau masalah. 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, 

problema berarti hal yang belum 

dapat dipecahkan; yang 

menimbulkan permasalahan.
5
 

Problematika adalah sesuatu 

yang menyimpang dari apa yang 

diharapkan, direncanakan, ditentukan 

untuk dicapai sehingga merupakan 

                                                           
5
Debdikbud,  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia ( Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 

hlm. 276. 

http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html
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rintangan menuju tercapainya 

tujuan.
6
 

Pembelajaran adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa 

belajar aktif yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar.
7
 

Dari beberapa pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

problematika pembelajaran adalah 

persoalan atau masalah yang 

dihadapi guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Faktor-faktor penyebab 

terjadinya masalah belajar 

dikategorikan menjadi dua, yaitu 

faktor internal (faktor-faktor yang 

berada pada diri murid itu sendiri) 

dan faktor eksternal (faktor-faktor 

yang timbul dari luar diri individu).
8
 

Motivasi berasal dari kata 

motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau 

berbuat.
9
 Motivasi merupakan 

dorongan dasar yang menggerakkan 

                                                           
6
Prajudi Atmosudirdjo, Manajemen 

Dasar, Pengertian dan Masalah (Malayu: 

2005),  

hlm. 28. 
7
Dimyati dan Mudjiono, Belajar 

dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta dan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan,1999), hlm. 297. 
8
 Eka Ariyanta. Faktor-faktor 

Penyebab Terjadinya Masalah Belajar. 

http://inyonkandun.blogspot.com/2010/12/fa

ktor-faktor-penyebab-terjadinya 

masalah.html, diakses tgl 7 Januari 2015 
9
 Isbandi Rukminto Adi, Psikologi, 

Pekerjaan  Sosial, dan Ilmu  Kesejahteraan 

Sosial: Dasar- Dasar Pemikiran, (Jakarta: 

Grafindo Persada, 1994), hlm . 154.  

seseorang untuk bertingkah laku. 

Dorongan ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk 

melakukan sesuatu yang sesuai 

dengan dorongan dalam dirinya.
10

  

Belajar adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungannya 

sehingga menghasilkan perubahan 

yang bersifat relatif konstan.
11

 Dari 

pernyataan di atas dapat disimpulkan  

bahwa motivasi belajar adalah 

dorongan dari dalam diri seseorang 

yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku sehingga 

menimbulkan perubahan yang 

bersifat relatif konstan. 

Cara peningkatan motivasi 

belajar yaitu dengan menjelaskan 

tujuan kepada peserta didik, memberi 

hadiah hadiah, saingan atau 

kompetisi, pujian, hukuman, 

membangkitkan dorongan kepada 

peserta didik untuk belajar, 

membentuk kebiasaan belajar yang 

baik, membantu kesulitan belajar 

peserta didik, baik secara individual 

maupun kelompok, menggunakan 

metode yang bervariasi dan 

menggunakan media pembelajaran 

yang baik, serta harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.
12

 

                                                           
10

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi 

dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hlm. 1. 
11

Eveline Siregar, Teori Belajar 

dan Pembelajaran. (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2014), hlm. 5. 
12

 Fathurrohman & Sutikno, 

Strategi Belajar Mengajar–Strategi 

Mewujudkan Pembelajaran Bermakna 

Melalui Penanaman Konsep Umum & 

http://inyonkandun.blogspot.com/2010/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya%20masalah.html
http://inyonkandun.blogspot.com/2010/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya%20masalah.html
http://inyonkandun.blogspot.com/2010/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya%20masalah.html
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Pendidikan Kemuhammadiyahan 

merupakan mata pelajaran wajib di 

Perguruan Muhammadiyah. 

Maksudnya adalah memberikan 

pengetahuan kepada siswa sekolah 

tentang organisasi Muhammadiyah 

dan gerakan Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar (AMNM) sesuai Al-Qur’an 

dan sunnah.
13

 

Tujuan Pembelajaran 

Kemuhammadiyahan yaitu 

memberikan pengertian yang 

sebenarnya terhadap para siswa      

tentang apa dan bagaimana 

pergerakan Muhammadiyah itu, 

memberikan bekal kepada para calon 

kader Muhammadiyah,     pewaris 

dan penerus perjuangan 

Muhammadiyah yang akan datang 

serta  memberikan bukti nyata 

kepada semua pihak bahwa andil 

amal                 usaha 

Muhammadiyah itu semata-mata 

dalam rangka memajukan manusia 

serta masyarakat untuk mencapai 

ridho Allah SWT, baik di dunia 

maupun akhirat.
14

   

Materi Kemuhammadiyahan 

meliputi Sejarah Berdirinya 

Muhammadiyah, Identitas 

Perjuangan Muhammadiyah, 

Landasan Normatif Muhammadiyah, 

Landasan Operasional 

Muhammadiyah, Unsur Pembantu 
                                                                         
Konsep Islami (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2007), hlm. 20. 
13

 Pendidikan Kemuhammadiyahan. 

http://mustainarif.blogspot.com/2012/11/pen

didikan-kemuhammadiyahan. html, diakses 

tanggal 7 Januari 2015 
14 Tujuan Mempelajari Pendidikan 

Kemuhammadiyahan.http://www.smam9bek

asi.sch.id/berita-pengertian-pendidikan-

kemuhammadiyahan.html, diakses 

tanggal 7 Januari 2015 

Pimpinan dan Organisasi Otonom 

dalam Muhammadiyah.  

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan 

kualitatif. Peneliti secara fisik 

berhubungan dengan orang, latar 

belakang, lokasi, atau institusi untuk 

mengamati atau mencatat perilaku 

dalam latar alamiahnya.
15

 

Pendekatan dalam penelitian ini 

dengan cara pendekatan kualitatif, 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
16

 

Penelitian ini dilakukan di 

SMP Muhammmadiyah 9 Ngemplak 

dengan pertimbangan adanya bidang 

studi Kemuhammadiyahan yang 

terkait dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. Subjek dalam 

penelitian ini meliputi wakil kepala 

sekolah, guru bidang studi 

Kemuhammadiyahan dan murid. 

Dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan tiga metode, 

yaitu: 

1.Metode Observasi  

Teknik observasi merupakan teknik 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang 

                                                           
 
15

Hamid Patilima, Metode 

Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2005), hlm. 66. 

 
16

 Margono, Metodologi Penelitian 

Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

hlm. 36. 

http://mustainarif.blogspot.com/2012/11/pendidikan-kemuhammadiyahan.%20html
http://mustainarif.blogspot.com/2012/11/pendidikan-kemuhammadiyahan.%20html
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tampak pada objek penelitian.
17

 

Observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data 

tentang problematika pembelajaran 

kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak, serta 

pengamatan motivasi siswa dalam 

pembelajaran kemuhammadiyahan.  

2.Metode interview (wawancara) 

 Metode wawancara merupakan 

teknik memperoleh data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk di jawab secara 

lisan pula. Ciri utama dari interview 

adalah kontak langsung dengan tatap 

muka antara pencari informasi dan 

sumber informasi. 
18

  Wawancara 

dilakukan terhadap wakil kepala 

sekolah, guru bidang studi  

Kemuhammadiyahan dan siswa.  

Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang usaha 

dalam meningkatkan motivasi siswa 

dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan dan 

problematika yang dihadapi dalam 

pembelajaran Kemuhammadiyahan  

serta data yang terkait dalam 

penelitian di SMP Muhammadiyah 9 

Ngemplak. 

 3. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu metode 

yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen dan 

                                                           
17

Margono, Metodologi Penelitian 

Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

hlm. 158. 
18

Ibid, hlm. 165. 

sebagainya.
19

 Metode dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran umum SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak serta 

dokumen lain yang terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam menganalisis data 

hasil penelitian, digunakan analisis 

deskriptif kualitatif yang terdiri dari 

tiga kegiatan yaitu pengumpulan data 

sekaligus reduksi data, penyajian 

data dan kesimpulan. Pertama, 

setelah mengumpulkan data selesai, 

maka tahap selanjutnya melakukan 

reduksi data, yaitu 

menggolongkan,mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisir sehingga data terpilih. 

Kedua, data yang telah direduksi 

akan disajikan dalam bentuk narasi. 

Ketiga, penarikan kesimpulan dari 

data yang telah disajikan pada tahap 

kedua.
20

  

Dalam analisis data penulis 

menggunakan analisis deduktif yaitu 

berangkat dari teori kemudian 

dikaitkan dengan data di lapangan 

yang sekirannya ada kesinambungan 

atau keterkaitan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan.
21

  

ANALISIS DATA 

  Dalam bab ini penulis 

menganalisis data berdasarkan teori 

yang terdapat pada bab II 

disesuaikan dengan data dalam bab 

IV. Data ini dianalisis secara 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktis 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 231 

 
20

Lexy, J Moleong. Metodologi 

Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 207. 
21

 Burhan Bungin, Penelitian 

Kualitatif  (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.26. 
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deskriptif kualitatif, yaitu analisis 

yang berdasar dan penjelasannya 

tanpa angka-angka. Selain itu, 

penulis juga menggunakan cara 

penahapan secara berurutan dan 

interaksionis, terdiri dari tiga alur 

kegiatan bersamaan, yaitu 

pengumpulan data sekaligus reduksi 

data serta penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Pada bab ini penulis membahas dan 

menganalisis data kemudian diambil 

sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

A. Problematika Pembelajaran 

Kemuhammadiyahan 

  Pada dasarnya dari setiap 

jenis-jenis masalah, khususnya dalam 

masalah belajar murid di sekolah 

cenderung bersumber dari faktor- 

faktor yang melatarbelakanginya. 

Problematika pembelajaran di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak berasal 

dari guru dan siswa. Adapun 

permasalahan dari guru  adalah  

metode yang kurang bervariasi, 

hanya menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab sehingga 

siswa merasa bosan, tidak ada media 

pembelajaran yang memadai, guru 

datang tidak tepat waktu di kelas 

karena guru juga mengajar di sekolah 

lain dan materi pembelajaran tidak 

dapat di selesaikan secara maksimal 

karena kesibukan atau tugas guru. 

Hal ini dapat disesuaikan 

dengan teori tentang  faktor eksternal 

penyebab terjadinya masalah belajar 

yang di kutip pada bab dua halaman 

8, yaitu faktor eksternal (faktor-

faktor yang timbul dari luar diri 

individu), diantaranya berasal dari 

sekolah, yaitu sifat kurikulum yang 

kurang fleksibel, terlalu berat beban 

belajar murid dan guru, metode 

mengajar yang kurang memadai, 

kurangnya alat dan sumber untuk 

kegiatan belajar. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa guru kurang 

memahami metode pembelajaran, 

tidak konsisten terhadap 

pembelajaran di kelas dan tidak 

memanfaatkan media pembelajaran 

secara maksimal sehingga 

pembelajaran di kelas tidak efektif.  

Permasalahan selanjutnya 

adalah guru sulit memahamkan 

materi kepada siswa karena 

rendahnya tingkat SDM siswa. Hal 

ini dapat disesuaikan dengan teori 

tentang  faktor internal penyebab 

terjadinya masalah belajar yang di 

kutip pada bab dua halaman 7, yaitu 

Ketidakseimbangan mental (adanya 

gangguan dalam fungsi mental), 

seperti menampakkan kurangnya 

kemampuan mental dan taraf 

kecerdasannya cenderung kurang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa hendaknya guru memotivasi 

siswa untuk belajar dengan giat 

karena tingkat kecerdasan siswa yang 

rendah. 

Selanjutnya permasalahan 

yang muncul dari siswa ialah siswa 

ada yang tidak memperhatikan dan 

kurang aktif sehingga ketika diberi 

pertanyaan oleh guru tidak bisa 

menjawab, siswa ribut sendiri di 

dalam kelas sehingga mendapat 

teguran dari guru serta di tengah 

jalannya pembelajaran ada beberapa 

siswa yang terlihat bosan dan 

membungkukkan badannya di atas 

meja. Hal ini dapat disesuaikan 

dengan teori tentang  faktor internal 

penyebab terjadinya masalah belajar 

yang di kutip pada bab dua halaman 

7, yaitu kelemahan yang disebabkan 
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oleh kebiasaan dan sikap salah, 

seperti kurang perhatian terhadap 

pelajaran sekolah, malas dalam 

belajar, dan sering bolos atau tidak 

mengikuti pelajaran. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa 

kebiasaan buruk yang dilakukan oleh 

siswa dapat menyebabkan 

terganggunya proses pembelajaran di 

kelas. 

Selain itu, permasalahan yang 

muncul dari siswa adalah siswa yang 

berasal dari luar Muhammadiyah 

protes apabila pahamnya disinggung. 

Hal ini dapat disesuaikan dengan 

teori tentang  faktor internal 

penyebab terjadinya masalah belajar 

yang di kutip pada bab dua halaman 

7, yaitu kelemahan emosional, 

seperti merasa tidak aman, kurang 

bisa menyesuaikan diri, tercekam 

rasa takut, benci dan antipati serta 

ketidakmatangan emosi. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa 

siswa yang berasal dari luar paham 

Muhammadiyah kurang bisa  

menyesuaikan diri terhadap 

pembelajaran Kemuhammadiyahan 

yang menjadi pelajaran pokok di 

semua lembaga pendidikan 

Muhammadiyah.   

B. Peningkatan Motivasi Belajar 

Kemuhammadiyahan 

Motivasi belajar merupakan 

penggerak yang timbul dari kekuatan 

mental diri peserta didik maupun dari 

penciptaan kondisi belajar 

sedemikian rupa untuk mencapai 

tujuan belajar. Peningkatan motivasi 

belajar Kemuhammadiyahan yang 

dilakukan oleh guru bidang studi 

Kemuhammadiyahan dan siswa di 

SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak 

yang pertama, dengan mengenalkan 

siswa terhadap organisasi, 

perjuangan dan pimpinan 

Muhammadiyah sehingga siswa 

dapat mengerti dan termotivasi 

dalam menerima materi 

pembelajaran. Kedua, mengaitkan 

dengan materi lain sehingga 

mempermudah siswa dalam 

menerima materi pembelajaran. 

Ketiga, menjelaskan kepada siswa 

bahwa Muhammadiyah tidak doktrin 

seperti paham lainnya. Keempat, 

melakukan pendekatan kepada siswa 

secara individu sehingga siswa 

merasa diperhatikan dan termotivasi 

untuk belajar. 

  Hal ini dapat disesuaikan 

dengan teori tentang cara 

peningkatan motivasi belajar yang 

dikutip pada bab dua halaman 11, 

yaitu membangkitkan dorongan 

kepada peserta didik untuk belajar. 

Strateginya adalah dengan 

memberikan perhatian maksimal 

kepada peserta didik. Selain itu, guru 

juga dapat membuat siswa tertarik 

dengan cara memberikan penjelasan 

yang menarik dan dapat dimengerti 

siswa. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

sudah efektif, yaitu dengan cara 

menarik perhatian siswa dengan 

penjelasan yang mudah dimengerti.  

Cara guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan yang kelima, 

dengan memberikan pujian bagi 

siswa yang aktif, tenang dan 

memperhatikan. Hal ini dapat 

disesuaikan dengan teori tentang cara 

peningkatan motivasi belajar yang 

dikutip pada bab dua halaman 10, 
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yaitu siswa yang berprestasi sudah 

sewajarnya untuk diberikan 

penghargaan atau pujian. Pujian yang 

diberikan bersifat membangun. 

Dengan pujian siswa akan lebih 

termotivasi untuk mendapatkan 

prestasi yang lebih baik lagi. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa 

pujian merupakan suatu hal yang 

penting diberikan oleh guru  kepada 

siswa agar siswa semakin termotivasi 

untuk belajar.  

Keenam, cara siswa dalam 

meningkatkan motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan yaitu dengan 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

seperti Hizbul Wathon secara rutin, 

mengapresiasi perjuangan tokoh 

Muhammadiyah dan berdiskusi 

dengan teman terhadap materi 

Kemuhammadiyahan yang diajarkan 

oleh guru. Hal ini dapat disesuaikan 

dengan teori tentang motivasi yang 

dikutip pada bab dua halaman 8, 

yaitu motivasi merupakan kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu, 

yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa 

usaha peningkatan motivasi belajar 

Kemuhammadiyan tersebut berasal 

dari siswa itu sendiri.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berdasarkan dari data-data 

yang telah dianalisis, dapat 

disimpulkan bahwa problematika dan 

peningkatan motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak, 

Boyolali adalah sebagai berikut: 

1.Problematika pembelajaran 

Kemuhammadiyahan 

Permasalahan yang muncul dari 

siswa diantaranya adalah:  

a. Siswa tidak memperhatikan dan 

kurang aktif sehingga ketika diberi 

pertanyaan oleh guru tidak bisa 

menjawab. 

b. Siswa ribut sendiri di dalam kelas 

sehingga mendapat teguran dari 

guru,  hal ini dapat menganggu 

proses  pembelajaran.  

c. Siswa yang berasal dari luar 

paham Muhammadiyah protes 

apabila pahamnya disinggung. 

d.Di tengah jalannya pembelajaran 

ada beberapa siswa yang terlihat 

bosan. 

Permasalahan yang muncul dari guru 

diantaranya adalah: 

a. Metode yang kurang bervariasi. 

Hanya menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab sehingga 

siswa merasa bosan dan melakukan 

kegaduhan.  

b. Tidak ada media pembelajaran 

yang memadai, sumber belajar hanya 

buku paket Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan saja. 

c. Guru datang tidak tepat waktu di 

kelas karena guru juga mengajar di 

sekolah lain. 

d. Sulit memahamkan materi karena 

rendahnya tingkat SDM siswa.  

e. Dalam pelaksanaanya, ternyata 

tidak sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Materi 

yang seharusnya dapat diselesaikan 

hari ini ternyata tidak bisa. Ini 

dikarenakan adanya kesibukan atau 

tugas guru. 
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2. Peningkatan motivasi belajar 

Kemuhammadiyahan 

a. Mengenalkan siswa terhadap 

organisasi, perjuangan dan pimpinan 

Muhammadiyah. 

b. Mengaitkan dengan materi lain 

sehingga mempermudah siswa dalam 

menerima materi pembelajaran.  

c. Menjelaskan kepada siswa bahwa 

Muhammadiyah tidak doktrin seperti 

paham lainnya.  

d. Memberikan pujian bagi  siswa 

yang aktif, tenang dan 

memperhatikan.  

e. Melakukan pendekatan kepada 

siswa secara individu sehingga siswa 

merasa diperhatikan dan termotivasi 

untuk belajar. 

f. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

seperti Hizbul Wathon secara rutin, 

mengapresiasi perjuangan tokoh 

Muhammadiyah dan berdiskusi 

dengan teman terhadap materi Ke 

muhammadiyahan yang diajarkan 

oleh guru. 

Penulis memiliki beberapa saran 

sebagai berikut: 

Guru bidang studi 

Kemuhammadiyahan 

a. Dalam mengelola kelas, guru 

harus lebih kreatif merangsang        

peserta didik agar bergairah dalam 

menerima pelajaran. 

b. Guru hendaknya dapat 

memahamkan materi kepada siswa               

walupun tingkat SDM siswa rendah 

c. Penggunaan metode yang lebih 

bervariasi dan menyenangkan. 

d.  Guru harus lebih disiplin dalam 

mengajar di kelas.  

e. Guru harus bisa memanfaatkan 

waktu dengan baik sehingga materi 

dapat diselesaikan.  

f. Siswa hendaknya memperhatikan 

ketika guru menjelaskan materi di 

kelas. 

2. Bagi satuan pendidikan 

a. Kualifikasi akademik tenaga 

pendidik yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana 

di sekolah. 
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