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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah salah satu mata pelajaran di 

sekolah yang berada di bawah persyarikatan Muhammadiyah, yang juga 

merupakan ciri khas dari Sekolah Muhammadiyah
1
. Mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan juga sebagai wadah untuk mengenalkan 

Muhammadiyah kepada peserta didik dengan harapan agar bersedia 

mengamalkan prinsip keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah.  

Pentingnya pembelajaran Kemuhammadiyahan tidak lepas dari persoalan 

yaitu tidak semua peserta didik memiliki minat terhadap pembelajaran 

Kemuhammadiyahan di sekolah, seperti yang yang ada di SMP 

Muhammadiyah 2 Baturetno. SMP Muhammadiyah 2 Baturetno memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan sekolah Muhammadiyah yang lain di 

Kecamatan Baturetno, yaitu khususnya dibandingkan MTs Muhammadiyah 1 

Baturetno. Keunggulan itu adalah SMP Muhammadiyah 2 Baturetno telah 

menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun 2013
2
, sedangkan MTs 
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Muhammadiyah 1 Baturetno menggunakan kurikulum 2013 baru mulai pada 

tahun 2017
3
. 

SMP Muhammadiyah 2 Baturetno tersebut mayoritas peserta didik 

tampak tidak berminat dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang asyik berbicara dengan 

teman sebangku saat guru sedang menjelaskan materi di kelas
4
. Selain itu, 

peserta didik juga mengaku kurang fokus dengan pembelajaran 

Kemuhammadiyahan karena asyik berbicara dengan teman sebangku
5
. 

Minat belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pada pembelajaran Kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 2 Baturetno khususnya kelas 7. Penelitian ini diberi judul 

“Model Pembelajaran Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 2 

Baturetno Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana model 
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pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan di 

SMP Muhammadiyah 2 Baturetno tahun pelajaran 2017/2018?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

“Untuk mendeskripsikan model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 2 Baturetno 

tahun pelajaran 2017/2018”.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini dapat dipilahkan ke dalam dua bagian, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang model pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan model pembelajaran 

Kemuhammadiyahan yang sesuai dengan kecenderungan peserta didik di 

sekolah tersebut. 

 

E. Metode  Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (Case Study). 

Penelitian studi kasus dalam bidang pendidikan diartikan sebagai 

penelitian deskriptif untuk menjawab permasalahan pendidikan dengan 

melibatkan subjek penelitian yang terbatas sesuai dengan jenis kasus yang 

diselidiki
6
. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai minat 

belajar peserta didik khususnya dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menekankan 

pada fenomena atau lingkungan sosial yang meliputi pelaku, kejadian, 

tempat, dan waktu
7
. Penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, 

namun menggunakan deskripsi kata. 

 

2. Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 2 Baturetno yang 

beralamat di Jl. Raya Baturetno Kabupaten Wonogiri. Sedangkan subjek 

penelitian ini adalah guru dan peserta didik SMP Muhammadiyah 2 

Baturetno. Subjek penelitian berperan untuk memberikan informasi 

terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis dari fenomena yang diselidiki dengan tujuan untuk 

menemukan data dan informasi yang didasarkan pada tujuan 

penyelidikan yang telah dirumuskan
8
. Peneliti dalam penelitian ini 

mengamati model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran Kemuhammadiyahan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual yang bertujuan untuk memperoleh data dari individu 

tersebut
9
. Peneliti dalam penelitian ini melakukan kegiatan wawancara 

dengan guru dan peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Baturetno 

untuk memperoleh data terkait model pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berupa 
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tulisan, gambar, maupun elektronik
10

. Metode ini digunakan untuk 

menggali data tentang letak geografis, visi-misi, struktur organisasi, 

serta keadaan peserta didik. 

 

4. Metode Analisis Data 

Peneliti dalam kegiatan analisis data menggunakan model interaktif. 

Model interaktif merupakan teknik analisis data yang meliputi tiga 

tahapan, yaitu: (1) reduksi data atau  penentuan ulang terhadap data untuk 

menyusun data yang sesuai ke dalam kategorisasi data dan memisahkan 

data yang tidak sesuai; (2) penyajian data yakni menampilkan secara jelas 

data-data yang dihasilkan; (3) penarikan kesimpulan
11

. 

Penarikan kesimpulan dari hasi analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode induktif. Pola Induksi merupakan suatu pola 

berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 

bermacam-macam kasus yang bersifat individual
12

. 
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