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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 

Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Kauman Yogyakarta
1
. 

Muhammadiyah lahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi 

umat Islam di Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20 M
2
. Artinya 

Muhammadiyah sesungguhnya telah mewarnai kehidupan keagamaan 

masyarakat Indonesia jauh sebelum berdirinya bangsa ini. 

        Dekade 1965 menjadi tahun-tahun penting bagi kemajuan persyarikatan 

Muhammadiyah. Setelah menggantikan KH. Fakih Usman yang wafat pada 

tanggal 3 oktober 1968, kepemimpinan Muhammadiyah diamanahkan kepada 

KH. A.R. Fachrudin. Pada masa beliaulah Muhammadiyah mengalami fase 

kepemimpinan terlama, yaitu selama 22 tahun terhitung sejak tahun 1968-

1992. 

        Pada fase ini setidaknya ada tiga catatan penting dalam perkembangan 

pembaharuan gerakan Muhammadiyah. Pertama, dalam konteks pendidikan, 

keseriusan dan kesungguhan Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan menunjukkan konsistensi gerakan kulturalnya setelah beberapa 

tahun bergelut dalam dinamika politik nasional. Kedua, dalam suasana 

kekuasaan negara yang cukup kuat menanamkan ideologi pancasila, 
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Muhammadiyah mampu mendesain model pendidikan yang tetap berkarakter 

dengan nilai dan semangat Islam. Ketiga, pada fase ini kaderisasi bagi 

Muhammadiyah menjadi momentum konsolidasi sekaligus sebagai upaya 

menyemai sumber daya manusia yang tangguh dalam merespons peradaban 

yang semakin berubah
3
. 

Selanjutnya kepemimpinan pasca KH. A.R. Fachrudin dilanjutkan oleh 

KH. A. Azhar Basyir yang sekaligus menandai berakhirnya era kepemimpinan 

ulama intelektual kearah pola kepemimpinan intelektual ulama
4
. Hal ini terus 

berlangsung hingga sekarang, termasuk pada tahun 2005-2015 kepemimpinan 

Din Syamsuddin.  

       Kenyataan tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga-

lembaga pendidikan Muhammadiyah yang sukses memformulasikan 

pengajaran ilmu-ilmu agama (Islam) dengan ilmu pengetahuan umum. 

Sehingga menghasilkan pemimpin umat yang tidak hanya menguasai ilmu-

ilmu agama, akan tetapi juga memiliki kemampuan unggul dalam 

berorganisasi
5
. Inilah yang menjadi nilai dasar perjuangan Muhammadiyah 

dalam menggerakkan roda-roda persyarikatan. 

        Pendidikan Muhammadiyah terus menjamin terciptanya lulusan yang 

cerdas sekaligus berposisi sebagai kader organisasi
6
. Terkait dengan itu, maka 
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pekerjaan rumah Muhammadiyah di abad 21 adalah menyiapkan kader yang 

memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, memiliki 

keyakinan ideologi dan tauhid yang tangguh, serta kesetiakawanan dan 

solidaritas yang kuat. Semua itu dimaksudkan agar Muhammadiyah memiliki 

manajemen perubahan (management of change) di tengah tantangan dunia 

hari ini dan masa depan
7
. 

        Selain peran lembaga pendidikan yang unggul, kemajuan pendidikan di 

Muhammadiyah juga dipengaruhi oleh agenda kaderisasi yang dilakukannya. 

Muhammadiyah menempatkan kaderisasi sebagai program dan kegiatan 

penting serta strategis bukan hanya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan 

saja, namun juga untuk menjaga benteng ideologi dan gerakan sebagaimana 

yang dicita-citakan Muhammadiyah
8
. 

        Pendidikan kader sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran 

keagamaan yang terjadi pada setiap periodesasi kepemimpinan dalam 

Muhammadiyah. Tak terkecuali Muhammadiyah pada tahun 2005-2015 turut 

mengalami pergeseran pemikiran yang mengungkap wajahdari persyarikatan 

Muhammadiyah
9
. Perbedaan tersebut berkaitan dengan serangkaian 

pergolakan wacana keagamaan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah 

sendiri.  

        Perbedaan nyata tampak pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di 

Malang dan ke-46 di Yogyakarta. Adapun Muktamar Muhammadiyah ke-45 

                                                           
7
 Deni Al-Asyari, Selamatkan Muhammadiyah Agenda Mendesak Warga Muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 156. 
8
Ibid., hlm. 155. 

9
 Ahmad Najib Burhani, Conservative Turn : Islam Indonesia dalam Ancaman 

Fundamentalisme, (Bandung : Al-Mizan, 2014), hlm. 187. 



4 
 

 
 

di Malang terlihat lebih berorientasi pada modernisasi gerakan 

Muhammadiyah dengan tampilan bangunan Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM) sebagai simbol kebanggaan warga Muhammadiyah.
10

Di sisi 

lain, Muktamar 1 Abad Muhammadiyah di Yogyakarta cenderung 

menunjukkan wajah kultural Muhammadiyah dengan menunjukkan 

interaksinya dengan budaya jawa melalui pagelaran kethoprak dengan lakon 

“Pletheking Surya Ndadari”
11

. 

        Perubahan-perubahan tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap 

corak pendidikan kader yang dilakukan Muhammadiyah. Mengingat bahwa 

tahun 2005-2015 merupakan persimpangan antara akhir abad pertama dan 

awal abad kedua Muhammadiyah dalam kiprahnya mewarnai peradaban 

bangsa. Akan tetapi sejauh ini hampir tidak ada informasi atau referensi yang 

jelas menerangkan perkembangan corak pendidikan kader dalam tahun-tahun 

penting Muhammadiyah tersebut.  

       Berdasarkan keterangan diatas, yang dimaksud dalam judul skripsi ini 

“CORAK PENDIDIKAN KADER MUHAMMADIYAH TAHUN 2005-

2015” adalah suatu penelitian untuk mengetahui dinamika dan corak 

pendidikan kader Muhammadiyah pada periode 2005-2015. Harapannya 

perubahan corak pendidikan kader Muhammadiyah yang diteliti ini dapat 

menjadi informasi atau referensi penting dalam mengembangkan gerakan 

Muhammadiyah di abad kedua. Khusus dalam penelitian ini terfokus pada 
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pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Tidak termasuk 

pendidikan kader yang dilakukan oleh ortom-ortomnya. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana dinamika pendidikan kader Muhammadiyah tahun 2005-2015? 

2. Bagaimana corak pendidikan kader Muhammadiyah tahun 2005-2015? 

C. Tujuan Penelitian 

        Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan corak pendidikan 

kader yang diselenggarakan Muhammadiyah pada tahun 2005-2015. Namun 

secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dinamika pendidikan kader Muhammadiyah tahun 

2005-2015. 

2. Memahami corak pendidikan kader Muhammadiyah tahun 2005-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

        Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Manfaat Teoritik 

        Memberikan informasi yang berguna untuk memperkaya khasanah 

keilmuan bagi kader, simpatisan, dan warga Muhammadiyah yang 

berkaitan dengan perkembangan pendidikan kader Muhammadiyah. 
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2. Manfaat Praktis 

        Memberikan masukan bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan 

informasi tambahan atau pembanding bagi penelitian lain dengan 

permasalahan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


