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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Kader Muhammadiyah adalah anggota inti yang diorganisir secara 

permanen dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas serta misi 

di lingkungan Persyarikatan, umat dan bangsa yang berguna untuk 

mencapai tujuan Muhammadiyah. 
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Fungsi dan posisi  kader dalam suatu organisasi sangatlah 

signifikan, hal tersebut juga berlaku di persyarikatan Muhammadiyah, 

karena itu, maka dapat dikatakan bahwa kader adalah inti pergerakan 

organisasi. Di samping itu, kader juga merupakan syarat penting bagi 

berlangsungnya generasi kepemimpinan.
2
 

Muhammadiyah merupakan organisasi yang telah berdiri cukup 

lama. Muhammadiyah  berdiri pada 18 November 1912 bertepatan dengan 

tanggal 8 Dzulhijjah 1330. Sampai sekarang Muhammadiyah telah 

berumur 104 tahun. 

Pengkaderan Muhammadiyah merupakan kumpulan program yang 

terstruktur, dalam menyiapkan kader-kader Muhammadiyah sebagai kader 

persyarikatan, kader umat, kader bangsa dan merupakan unsur penting dan 

strategis dalam memelihara serta melangsungkan keberadaan 

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar makruf nahi 
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munkar dan tajdid, bersumber Al-Qur’an dan As-Sunnah guna mencapai 

tujuannya. Muhammadiyah harus bergerak untuk membangun kemajuan. 

Dalam gerakannya itu keberadaannya kader-kader yang bermutu dan 

konsisten memiliki arti penting bagi perserikatan.
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Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah 

satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bertanggung jawab atas 

keberlangsungan proses pengkaderan. Salah satu usahanya yaitu 

memberikan Beasiswa Unggulan, khususnya kepada kader-kader 

Muhammadiyah.  

Diharapkan dengan adanya Beasiswa Unggul tersebut, para 

mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dapat menjalankan studi 

dengan baik dan meningkatkan prestasi akademik serta di kemudian hari 

dapat ikut andil dalam meneruskan  perjuangan Muhammadiyah, 

membangun bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia 

yang sejahtera.    

Akan tetapi, kita ketahui yang terjadi di lapangan, sebagian 

mahasiswa tidak memanfaatkan beasiswa yang diterima dengan 

menyelesaikan kuliah dengan baik. Seharusnya dengan adanya beasiswa, 

maka mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan benar.  

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, tujuan 

penulis melakukan penelitian adalah untuk mengetahui signifikansi 
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beasiswa yang diberikan dalam menyelesaikan target pendidikan S1 

dengan batas waktu empat tahun. 

Oleh sebab itu, dengan diberikannya beasiswa unggulan kepada 

mahasiswa, universitas Muhammadiyah Surakarta mengharapkan akan 

menghasilkan mahasiswa yang berprestasi baik dan menyelesaikan kuliah 

sesuai dengan batas waktu beasiswa yang telah diberikan. 

Dari uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan 

mengkaji mengenai target  penyelesaian pendidikan S1 bagi mahasiswa 

penerima beasiswa kader Muhammadiyah, dengan itu penulis mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi skripsi dengan judul “TARGET 

PENYELESAIAN PENDIDIKAN S1 BAGI MAHASISWA PENERIMA 

BEASISWA KADER MUHAMMADIYAH TAHUN 2011-2012”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah target penyelesaian pendidikan S1 mahasiswa penerima 

beasiswa kader sesuai dengan yang diharapkan? 

2. Apa faktor pendorong dan penghambat bagi kader dalam 

menyelesaikan target pendidikan S1 tersebut? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan :  

1. Untuk mendeskripsikan target penyelesaian pendidikan S1 

mahasiswa penerima beasiswa kader sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat bagi kader 

dalam menyelesaikan target pendidikan S1.  

Penelitian ini bermanfaat untuk:  

1. Secara teoritis dapat dipergunakan sebagai bahan acuan pada 

penelitian berikutnya, yang mampu memperkaya wawasan 

pengetahuan tentang target penyelesaian pendidikan S1 bagi 

mahasiswa penerima beasiswa kader Muhammadiyah. 

2. Secara praktis dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan 

pemikiran serta sebagai bahan pertimbangan dalam faktor 

penghambat dan pendorong oleh mahasiswa kader dalam 

menyelesaikan target pendidikan S1, terutama mahasiswa penerima 

beasiswa kader Muhammadiyah. 


