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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran pemuda menjadi sangat penting didalam Islam. Mereka memiliki 

pengaruh yang besar dalam melakukan perubahan sebagaimana tokoh-tokoh 

pemuda Islam yang banyak melakukan perubahan dan ikut serta dalam 

tegaknya kalimat Allah melalui perjuangan dakwah dan darah mereka.
1
 

Namun pada kenyataannya pemuda Islam sekarang ini terutama di Indonesia 

banyak dijauhkan daripada agamanya, dijauhkan daripada kemurnian ajaran 

Islam yang seharusnya menjadi identitasnya sebagai seorang muslim. 

Sebagaimana yang terjadi, bahwa adanya penghalalan segala sesuatu yang 

haram dan dilarangnya segala sesuatu yang sebenarnya itu halal.
2
 Dan juga 

                                                 
1
 Di dalam Alquran Allah menjelaskan bahwa mereka (para pemuda) yang 

beriman, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam surat al-kahfi ayat 13 

yang artinya, “…sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada 

Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.” Lihat Tim Syaamil 

Alquran Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata, ( Bandung: Sygma, 2010), 294. Dijelaskan 

dalam bukunya Fathi Fauzi  tentang kisah pemuda yang yang cerdas dan wangi yaitu 

Mus’ab bin Umair. Mus’ab bin Umair dipercaya oleh Rasulullah untuk mengajarkan 

agama dan membacakan alquran di Yatsrib. Karena dakwah Islamnya akhirnya 

banyak orang ingin belajar Islam dan menyatakan keIslaman mereka. Sehingga 

Mus’ab pun banyak meyakinkan banyak orang tentang kebenaran islam. Lihat Fathi 

Fawzi Abd al-Mu’thi, Kisah Nyata di Balik Turunnya Ayat-ayat Suci Alquran, 

(Jakarta: Zaman, 2008), 165-166. Dalam bukunya Felix Siauw yang berjudul Beyond 

The Inspiration juga menceritakan tentang kisah seorang pemuda Islam yang gagah 

berani menegakkan Islam yang bernama Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih 

adalah seorang pemuda Islam yang berhasil menaklukkan konstantinopel. Diusianya 

yang muda, Muhammad al-Fatih sudah mampu menjadi panglima perang terbaik. 

Lihat Felix Siauw, Beyond The Inspiration, (Jakarta: Alfatih Press, 2013), 191. 
2
 Dalam buletin dakwah kaffah edisi 25 yang berjudul LGBT ANCAMAN 

NYATA dijelaskan bahwa adanya pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa ada 

lima fraksi di DPR yang mendukung legalisasi LGBT. Selain daripada itu juga adanya 

penegasan dari presiden jokowi bahwa aparat Kepolisian harus melindungi kaum 

LGBT (BBC.com, 19/10/2016). Dalam buletin kaffah edisi 27 dengan judul 

Menghalalkan Khamr, Mengundang Dharar, adanya pernyataan Ketua MPR Zulkifli 

Hasan, saat berbicara pada acara Tanwir I Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, mengungkapkan bahwa terdapat delapan partai di DPR yang setuju 



2 

 

 

banyaknya sejarah dan para tokoh muslim yang  ditutup-tutupi sehingga 

pemuda pada masa sekarang ini dikaburkan dan dihilangkan dari pemahaman 

agamanya sendiri.  

Pemuda dikalangan mahasiswa menjadi sasaran yang sangat prestisius 

dalam memperjuangkan kembali kemurnian Islam dan tertanamkannya ajaran 

Islam. Sebab mahasiswa merupakan tonggak daripada perubahan dan juga 

sebagai penyambung lidah rakyat. Seperti halnya upaya yang dilakukan 

pemuda dikalangan mahasiswa dalam menyuarakan hak-hak umat.
3
 Sebagai 

kelompok mahasiswa yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

agamanya, IMM Menjadi bagian dari perbaikan pada aspek keIslaman saat ini. 

Sebagaimana yang menjadi salah satu alasan didirikannya IMM adalah 

sebagai respon daripada persoalan-persoalan keummatan.
4
 Selain daripada itu 

IMM juga sebagai organisasi Islam yang mengemban amanah dakwah Islam 

dalam lingkup mahasiswa dan masyarakat luas.
5
 

                                                                                                                          
minuman keras (miras) dijual bebas. “sekarang ini sudah ada delapan parti politik di 

DPR RI yang menyetujui minuman keras dijual di warung-warung.” Ucap Zulkifli 

sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (20/1). Padahal kedua hal tersebut sudah jelas 

Allah melarangnya didalam alquran sebagaimana kasus yang pertama, adanya 

larangan untuk berbuat sebagaimana kaum Nabi Luth as. yaitu kaum Sodom. (Lihat 

Qs. An-Naml [27]: 55) dan pada pernyataan yang kedua yaitu larangan untuk tidak 

memproduksi, mendistribusikan, menjual dan mengkonsumsi miras. (Lihat Qs. Al-

Maidah [5]: 90) 
3
 Sebagaimana yang dilansir oleh Detik.com bahwa adanya upaya mahasiswa 

UMY untuk menyuarakan hak rakyat kepada gubernur jateng Ganjar Pranowo terkait 

pabrik semen kendeng. Lihat https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-

3493841/kedatangan-gubernur-ganjar-pranowo-kembali-ditolak-mahasiswa-yogya?-

1448718690.1454138611 Kemudian ada pula surat DPP IMM, Tiga Tahun Jokowi-JK 

yang merupakan evaluasi terhadap tiga tahun kerja Jokowi dan Jk sebagai penyalur 

aspirasi rakyat. Lihat http://www.imm.or.id/2017/10/surat-dpp-imm-tiga-tahun-

jokowi-jk.html  Diakes pada 28 April 2018, pukul 19.59 WIB. 
4
 http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-87-det-imm.html Diakses pada 28 

April 2018, pukul 19.59 WIB.  
5
 Muflihah Dwi Lestari, “Perkaderan Intelektual Pimpinan Cabang Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo”. Jurnal Tajdida, Vol. 15, No. 1, 

Juni 2017. 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3493841/kedatangan-gubernur-ganjar-pranowo-kembali-ditolak-mahasiswa-yogya?-1448718690.1454138611
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3493841/kedatangan-gubernur-ganjar-pranowo-kembali-ditolak-mahasiswa-yogya?-1448718690.1454138611
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3493841/kedatangan-gubernur-ganjar-pranowo-kembali-ditolak-mahasiswa-yogya?-1448718690.1454138611
http://www.imm.or.id/2017/10/surat-dpp-imm-tiga-tahun-jokowi-jk.html
http://www.imm.or.id/2017/10/surat-dpp-imm-tiga-tahun-jokowi-jk.html
http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-87-det-imm.html
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Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM merupakan salah satu 

organisasi otonom kemahasiswaan yang bergerak di bidang keagamaan, 

kemasyarakatan, dan kemahasiswaan.
6
 Melalui ketiga bidang tersebut IMM 

berusaha untuk melahirkan kader-kader berkualitas yang bermanfaat bagi 

masyarakat, agama, dan Negara. Dalam rangka mengupayakan hal tersebut, 

IMM memiliki usaha yaitu dengan dibentuknya suatu sistem perkaderan yang 

disusun secara sitematis, terstruktur, dan terarah. IMM mendesain sistem 

perkaderan yang ada dengan sedemikian rupa sehingga mampu membentuk 

kader yang diharapan.  Salah satu yang paling penting untuk ditanamkan pada 

diri seorang kader IMM adalah tentang ajaran Islam. Sesuai dengan jati diri 

seorang kader IMM dan kader persyarikatan Muhammadiyah bahwa hal yang 

paling pokok untuk membentuk karakter dan identitas diri mereka adalah 

dengan internalisasi ajaran Islam pada sistem kegiatan yang ada di dalam 

IMM. 

IMM Komisariat Pondok Internasional K.H. Mas Mansur menjadi 

salah satu diantara pergerakan IMM yang ada di Cabang Sukoharjo yang 

unggul dibidang keislamannya. Terlihat dari latar belakang para anggotanya 

yang merupakan Mahasantri Pesantren Mahasiswa (Pesma) K.H. Mas Mansur. 

Selain itu, nilai-nilai keIslaman yang mereka miliki juga tercermin dari 

kegiatan-kegiatan keIslaman yang dilaksakan didalamnya seperti kajian rutin 

yang dilaksanakan setiap bulannya pada minggu kedua, kajian kemuslimahan, 

dan program kerja lainnya yang lebih banyak diarahkan kepada kegiatan 

                                                 
6
 Khotimun Sustanti, dkk, Sistem Perkaderan Ikatan: Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah, (Jakarta Pusat: DPP IMM, 2011), X. 
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keIslaman. Keteladanan nilai-nilai pendidikan Islam juga terlihat dari kader-

kader IMM K.H. Mas Mansur yang bergerak diberbagai lembaga dakwah 

kampus seperti LDM-PM
7
 dan Mentoring.

8
 

Dari uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk menulis tentang 

“Internalisasi Ajaran Islam pada Kegiatan Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah di Komisariat Pondok Internasional K.H. Mas Mansur 

Periode 2017.” Dengan harapan supaya dengan adanya penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam pada sistem perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

tersebut IMM mampu menghasilkan kader Muhammadiyah yang bermanfaat 

bagi umat, bangsa, dan persyarikatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

yang akan dikaji adalah: 

1. Apa saja ajaran Islam yang diinternalisasikan pada kegiatan Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah di Komisariat Pondok Internasional K.H. 

Mas Mansur Periode 2017? 

                                                 
7
Lembaga Dakwah Kampus dan Pengabdian Masyarakat (LDM-PM) merupakan 

salah satu lembaga dakwah di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bergerak 

dalam lingkup mahasiswa. Meskipun lembaga dakwah kampus namun LDM-PM juga 

melaksanakan dakwah-dakwahnya tidak hanya di dalam lingkup kampus namun juga 

masyarakat sekitar kampus ataupun masyarakat luar daerah kampus. Dalam hal ini 

para anggota LDM-PM berperan dakwah melalui pengadaan kajian di masjid kampus 

dan juga kegiatan bakti sosial didaerah lain. 
8
 Mentoring merupakan program halaqah keIslaman yang ditangani oleh LPPIK 

yang bertujuan untuk menambah wawasan keIslaman terutama dalam hal ibadah dan 

dalam hal mengkaji Alquran yang dimaksutkan agar bisa diamalkan oleh peserta 

mentoring. Program mentoring ini sendiri diisi oleh para mahasiswa UMS yang dalam 

satu halaqahnya terdapat lima sampai enam adek mentor dan satu pementor atau yang 

mengisi jalannya mentoring selama dua semester . 
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2.  Bagaimana Internalisasi Ajaran Islam pada kegiatan Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah di Komisariat Pondok Internasional K.H. 

Mas Mansur Periode 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu: 

1.  Menjelaskan apa saja ajaran Islam yang diinternalisasikan pada 

kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Pondok 

Internasional K.H. Mas Mansur Periode 2017! 

2. Menjelaskan bagaimana internalisasi ajaran Islam pada kegiatan Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Pondok Internasional K.H. 

Mas Mansur Periode 2017! 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khasanah 

pengetahuan terkait ajaran Islam dan kegiatan di Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah yang ada saat ini. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan internalisasi ajaran Islam pada 

kegiatan IMM Komisariat Pondok Internasional K.H. Mas Mansur. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau Field Research 

dengan mencari fakta-fakta yang ada di lapangan. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat sketsa dan gambar.
9
 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang ada pada skripsi ini adalah berdasarkan: 

a.  Hasil dari wawancara pimpinan, kader, dan alumni IMM K.H. Mas 

Mansur 

b. Hasil dari observasi yang penulis lakukan 

c. File Laporan Pertanggung jawaban, Draft sejarah pendirian IMM 

K.H. Mas Mansur, dan dari foto-foto kegiatan yang ada. 

3. Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di IMM Komisariat Pondok 

Internasional K.H. Mas Mansur. Subjek yang diteliti adalah para pimpinan 

dan kader IMM K.H. Mas Mansur. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini berlangsung dari bulan November sampai pada bulan 

Januari. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

atau interview, dan dokumentasi. Observasi adalah perilaku yang tampak 

dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa 

                                                 
9
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 44. 



7 

 

 

perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat 

dihitung, dapat diukur.
 10

 Observasi dilakukan pada saat kegiatan DAD 

pada tanggal 8-10 November dan Halaqah Science tanggal 3 November 

dengan menggunakan observasi tidak berstruktur yaitu melalui 

pengamatan terhadap suatu objek.
11

 Sebagaimana yang dilakukan peneliti 

pada saat kegiatan DAD yaitu dengan mengamati bagaimana kegiatan 

yang sedang berlangsung, baik saat materi didalam kelas maupun pada 

kegiatan diluar kelas seperti kegiatan shalat dan mengaji di mushala. 

Sedangkan wawancara adalah suatu tanya jawab lisan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik, dapat melihat 

muka satu sama lain dan mendengarkan suaranya secara langsung.
12

 

Wawancara yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara semi-

terstruktur.
13

 Adapun responden dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

No Nama  Keterangan 

1 Cahyo Yulianto  Ketua Bidang Kader Periode 

2017 

2 Muhammad Yoga Oktama Ketua Bidang Tabligh Periode 

2017 

3 Muhammad Nasirudin Al 

Jumhuri 

Sekretaris Bidang Tabligh 

Periode 2017 

4 Sheli Khaerunisa Kader IMM K.H. Mas Mansur 

Periode 2017 

5 Abu Salim Ketua Umum IMM K.H. Mas 

Mansur Periode 2016 

6 Joko Triyanto  Ketua Umum IMM K.H. Mas 

Mansur Periode 2012 

                                                 
10

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, 

(Jakarta: salembra humanika, 2010), 131-132.  
11

 Hamid Darmadi, metode …, 292. 
12

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian 

Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 88. 
13

 Ibid., 89. 



8 

 

 

Pengumpulan data yang terakhir yaitu dengan menggunakan 

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data berupa surat-surat, 

laporan, dan foto. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola 

analisis deduktif.
14

 Dengan menjadikan teori sebagai dasar penulisan 

skripsi yang kemudian ditarik kesimpulan melalui data-data yang 

didapatkan dilapangan. 

                                                 
14

 Ibid.,  40. 


