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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Kader Muhammadiyah adalah tenaga inti penggerak persyarikatan 

yang memiliki totalitas jiwa, sikap, pemikiran, wawasan, kepribadian, dan 

keahlian sebagai pelaku atau subyek dakwah Muhammadiyah di segala 

lapangan kehidupan. Karena itu, kader Muhammadiyah harus senantiasa 

teruji dan terdidik dalam keseluruhan dimensi kemanusiaannya itu, 

sehingga mampu mengemban misi Muhammadiyah kini dan masa 

mendatang dalam berbagai tantangan zaman.
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        Muhammadiyah tidak menunggu kader-kadernya lahir tanpa 

diusahakan. Sejak K.H Ahmad Dahlan sampai sekarang, kader 

Muhammadiyah diusahakan kelahirannya. Bahwa usaha itu masih belum 

optimal dan tidak sepenuhnya selalu berhasil, karena masih banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Usaha kaderisasi itu dilakukan melalui tiga jalur, 

yakni 1) jalur pendidikan Muhammadiyah, melalui sekolah-sekolah 

khusus kader seperti Muallimin, Muallimat dan sekolah Muhammadiyah 

yang bersifat umum yang merupakan pendidikan alternatif dan pendidikan 

pondok pesantren yang saat ini bersifat terbatas, 2) jalur informal di 

keluarga, di mana para keluarga Muhammadiyah mendidik putra-putrinya 

                                                           
1
M Darson Hamid, M. Yusron Asrofie dkk, Kader Persyarikatan dalam Persoalan, 

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002), hlm. 41. 



2 

 

 

sebagai kader Muhammadiyah di masa datang, dan 3) progran khusus 

MPK beserta organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah yang telah 

berlangsung lama sesuai dengan keberadaan kelembagaannya. 

Kini Muhammadiyah pun masih prihatin dengan fenomena kelangkaan 

kader ulama seperti sering diungkapkan belakangan ini, dan secara serius 

pernah dikemukakan oleh Allahu yarham K.H Ahmad Azhar Basyir di 

beberapa kesempatan. Kader ulama yang dimaksudkan tidak lain sebagai 

figur kader Muhammadiyah yang memiliki ilmu khusus secara mendalam 

tentang keislaman (Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ilmu-ilmu Islam Klasik). 

Kesan itu sebenarnya menunjukkan tiga kecenderungan. Pertama, dalam 

Muhammadiyah tidak terdapat tradisi yang kuat untuk menyebut seorang 

kader atau pemimpinnya dengan sebutan Ulama atau Kiai, walau pun 

kualitas yang bersangkutan menunjukkan keulamaan atau kekiaian yang 

handal, sehingga standar kualifikasinya tinggi sekali. Kedua, kekurangan 

ulama dalam pengertian selama ini dimaksudkan, memang rasional sejalan 

dengan ketidakberimbangan antara jumlah umat dengan kader-kader 

ulamanya. Ketiga, memang yang lebih berkembang di Muhammadiyah 

adalah lembaga-lembaga pendidikan umum yang menghasilkan kader di 

berbagai lapangan, sedangkan pendidikan khusus yang mendidik ulama 

khusus lebih terbatas seperti melalui Madrasah Muallimin/Muallimat dan 

Pondok Pesantren.
2
 

                                                           
2
Ibid., hal. 43. 



3 

 

 

 

        K.H Ahmad Dahlan mendirikan Qismul Arqa sebagai lembaga 

formal yang dimaksud untuk mendidik kader yang pertama kali di 

muhammadiyah. Qismul Arqa mengalami beberapa kali perubahan 

metodik dan namanya, yang akhirnya berkembang menjadi madrasah 

Muallimin dan Muallimat sebagaimana kita kenal sekarang. Pada tahun 

1958 Muhammadiyah mendirikan akademi Tablig yang diharapkan dapat 

ikut membantu terbentuknya mubalig Muhammadiyah dengan pendidikan 

tingkat akademi. Namun, fungsi dan tugas pokok lembaga pendidikan itu 

sebagai sekolah kader mengalami distorsi karena harus merubah 

kurikulum untuk dapat mengikuti ujian negara dan mendapatkan ijazah. 

Apalagi pada akhirnya akademi tablig diubah menjadi Fakultas Ilmu 

Agama Islam jurusan Dakwah (FIAD), sehingga maksud perguruan tinggi 

itu sebagai ader pada akhirnya tidak terjangkau sama sekali, dan berubah 

menjadi akademi biasa yang kurikulumnya disesuaikan dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku di departemen agama. Tapi, proses distorsi itu 

berlangsung tidak begitu lama, dan perbaikan kembali terhadap kualitas 

lembaga pendidikan saat itu. Maka dari itu pendidikan kader di 

Muhammadiyah sudah mempunyai sejarah panjang. hanya saja 

pelaksanaannya belum dapat memenuhi keperluan Muhammadiyah.
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        Pada saat ini, Muhammadiyah memiliki pondok pesantren di tingkat 

perguruan tinggi yang sedang berkembang baik dan menjadi pusat 
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perkaderan Ulama Tarjih dan Tabliq di Muhammadiyah, yakni Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah.  

        Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran (selanjutnya 

disingkat Shabran) merupakan program pendidikan tinggi kader ulama 

tarjih dan tablig Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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        Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) adalah bagian 

dari gerakan amal usaha Muhammadiyah yang mempunyai program 

khusus, yaitu mendidik dan mempersiapkan ulama tarjih Muhammadiyah 

yang memiliki kompetensi utama dalam mengembangkan keilmuan pada 

bidang tafaqquh fī al-dīn, keulamaan, dakwah, pendidikan dan 

kepemimpinan Islami, yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu dan 

amal.
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        Menanggapi hal tersebut, Shabran dan PUTM merupakan pondok 

yang sama-sama melakukan pendidikan kader Ulama Tarjih dan Tablig 

pada tingkat Nasional yang nantinya diharapkan bisa mencetak kader 

ulama penerus yang mampu menjalankan roda dakwah amr ma’rūf nahī 

munkar di Muhammadiyah. 

Sebuah lembaga pendidikan selalu melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik demi tercapainya visi, misi dan tujuan lembaga. Begitupun 

                                                           
4
 http://pondokshabran.ums.ac.id/, Lihat juga brosur penerimaan mahasantri baru Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran Tahun 2016/2017. 
5
 https://putmppmuh.wordpress.com/profil-putm/ 

http://pondokshabran.ums.ac.id/
https://putmppmuh.wordpress.com/profil-putm/


5 

 

 

 

dengan beberapa sekolah kader di Muhammadiyah akan terus mencari, 

memilih dan memilah sistem perkaderan yang cocok dan sesuai untuk 

mencetak kadernya. Karena terbentuknya kader yang baik pasti didukung 

oleh sistem yang baik pula. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

dengan membandingkan sistem perkaderan yang digunakan dengan sistem 

perkaderan lain yang memiliki kesamaan. Dari hasil perbandingan 

tersebut, akan ada beberapa hal yang bisa diambil dan diterapkan oleh 

salah satu lembaga tersebut atau mungkin bisa saling melengkapi satu 

sama lain. 

Latar belakang masalah di atas menjadi dasar pentingnya penelitian 

yang membahas tentang Sistem Sekolah Kader Tingkat Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (Studi Komparatif Pondok Hajjah Nuriyah Shabran dan 

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah) yaitu penelitian yang 

difokuskan pada sistem sekolah kader tingkat perguruan tinggi 

Muhammadiyah. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa sistem sekolah kader di Pondok Muhammadiyah Hajjah 

Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah 

Tahun 2016 sebagai bagian dari Sistem Perkaderan 

Muhammadiyah. 
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2. Apa saja komponen sistem perkaderan yang ada di Pondok 

Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama 

Tarjih Muhammadiyah Tahun 2016. 

3. Apa persamaan dan perbedaan sistem sekolah kader di Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama Tarjih 

Muhammadiyah Tahun 2016. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

        Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem sekolah kader di Pondok 

Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama 

Tarjih Muhammadiyah Tahun 2016 sebagai bagian dari Sistem 

Perkaderan Muhammadiyah. 

2. Untuk mengetahui komponen-komponen sistem perkaderan yang 

ada di Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran dan 

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Tahun 2016. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem sekolah 

kader di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama 

Tarjih Muhammadiyah Tahun 2016. 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

Memberikan rekomendasi berupa konsep sistem sekolah kader kepada 

lembaga pendidikan kader  ulama tarjih dan tablig di Muhammadiyah. 


