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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang masyhur dalam 

menjunjung tinggi akhlak dan moral. Masyarakat di dalamnya mencerminkan 

tindak tanduk yang baik, sangat menjaga perilaku, sopan santun serta menjaga 

pergaulan. Namun kendati demikian, seiring berjalannya waktu dengan berbagai 

faktor pendukungnya, Indonesia mengalami kemerosotan akhlak, khususnya 

yang terjadi pada remaja kita saat ini. Tanpa disadari, dengan berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membawa dampak negatif (di samping 

dampak positif) terhadap pembentukan budaya dan gaya hidup remaja khususnya   

mahasiswa. 

Mahasiswa sebagai pelaku utama dan agent of change dalam gerakan-

gerakan pembaharuan memiliki makna yaitu sekumpulan manusia intelektual, 

memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang bertanggung 

jawab, dan dewasa. Secara moril mahasiswa akan dituntut tanggung jawab 

akademisnya dalam menghasilkan “buah karya” yang berguna bagi kehidupan 

sekitar. 

Namun akhlak mahasiswa juga tidak terlepas dari etika dan moral yang 

berlaku dalam kampus. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

khususnya sangat dianjurkan untuk mencontoh perilaku Nabi Muhammad Saw, 
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sehingga besar harapannya mahasiswa memiliki mental yang kuat, beraqidah 

Islamiyah serta berakhlak mulia yang nantinya dapat berguna bagi agama, bangsa 

dan negara. 

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang didirikan 

oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam bukan hanya tempat berkumpul dan tanpa tujuan yang 

jelas. Muhammadiyah merupakan gerakan agama yang di dalamnya terkandung 

sistem keyakinan (belief sistem), pengetahuan (knowledge), organisasi 

(organization), dan praktik-praktik aktivitas (practices activity) yang mengarah 

pada tujuan (goal) yang dicita-citakan.
1
Adapun cita-cita Muhammadiyah  adalah 

terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2
 

Pada tahun 2000 dalam muktamar ke-44 di Jakarta dirumuskan konsep 

penting dan mendasar yakni “Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah” 

yang disingkat PHIWM. Di mana memiliki persentuhan dengan peneguhan 

pandangan keagamaan dan kemuhammadiyahan di lingkungan persyarikatan. 

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) adalah seperangkat 

nilai dan norma Islami yang bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah untuk 

menjadi pola dan tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani 

                                                           
1
 Haedar Nashir, Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah (Malang: UMM Press, 

2007), hlm. v 
2
 PP Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 

(Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, Cet. V, 2011), hlm. 9 
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kehidupan sehari-hari, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya.
3
 

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

adalah salah satu lembaga pengkaderan Muhammadiyah, yang merupakan 

pondok dengan program pendidikan dan pengkaderan tingkat nasional yang 

diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pondok Hajjah Nuriyah Shabran ini 

diselenggarakan dengan tujuan untuk membina, mendidik dan mengembangkan 

potensi kader Muhammadiyah guna menjadi ulama tarjih, tabligh, serta 

menguasai ilmu-ilmu keislaman yang sesuai dengan paham Muhammadiyah.  

Setelah mengemban ilmu di Pondok Shabran UMS, mahasantri/ kader-

kader Muhammadiyah nantinya akan didelegasikan ke berbagai pelosok kota 

guna mendakwahkan ilmu-ilmu agama yang sudah didapatkan selama 

mengenyam pendidikan di Pondok Shabran UMS. Oleh karenanya, sebagai kader 

Muhammadiyah perlu kiranya mahasantri mengaplikasikan PHIWM dalam 

kehidupan sehari-harinya. Namun penulis mengamati bahwa ada beberapa 

mahasantri Pondok Shabran (khususnya semester 8) yang dirasa belum 

sepenuhnya mencerminkan perilaku sebagai kader Muhammadiyah  

 

                                                           
3
 Haedar Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah, 

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), Hlm. xxiv. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah Dalam Kehidupan Pribadi Mahasiswa Menuju Terbentuknya 

Muslim Kaffah (Studi Kasus Di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2017/2018)”   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraiankan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi PHIWM dalam kehidupan pribadi mahasiswa 

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2017/2018? 

2. Apa metode yang digunakan dalam implementasi PHIWM mahasiswa Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2017/2018? 

3. Bagaimana bentuk Islam Kaffah di kalangan mahasiswa Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2017/2018? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti memiliki 

berbagai tujuan baik bersifat akademik maupun non akademik dan 

harapannya agar dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan Implementasi PHIWM dalam Kehidupan Pribadi 

mahasiswa Pondok  Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2017/2018. 

2) Mendeskripsikan metode yang digunakan dalam implementasi PHIWM 

mahasiswa Pondok  Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2017/2018. 

3) Mendeskripsikan bentuk Islam kaffah di kalangan mahasiswa Pondok  

Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2017/2018. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

menambah wawasan dan khasanah keilmuan mengenai implementasi 
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PHIWM dalam kehidupan pribadi mahasiswa shabran menuju 

terbentuknya muslim kaffah. 

b. Manfaat Praktis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk 

informasi yang berharga  untuk penelitian yang berkelanjutan terkait 

implementasi PHIWM dalam kehidupan pribadi mahasiswa shabran 

menuju terbentuknya muslim kaffah.   

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini, merujuk kepada penelitian yang sudah pernah 

dilakukan  sebelumnya, tetapi fokus penelitian yang penulis lakukan berbeda 

dengan yang ada, adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Rohmadi dalam artikel dengan judul “Implementasi Pedoman Hidup Islami 

Warga Muhammadiyah (PHIWM) Pada Kehidupan Keluarga dan 

Relevansinya Terhadap Pembetukan Keluarga Sakinah”. Penelitian 

menyimpulkan bahwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jetak Ngasri belum 

maksimal dalam menerapkan PHIWM. Faktor penghambat yang paling 

dominan adalah kesibukan orang tua dalam bekerja dan perubahan orientasi 

sekolah kepada mata pelajaran yang akan diajukan ke Ujian Akhir Nasional 

telah merubah sikap orang tua dan anak terhadap pendidikan keagamaan. 
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Faktor pendukung pelaksanaan PHIWM di Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

jetak ngasri adalah antara suami dan istri memiliki kesamaan paham tentang 

Islam dan Muhammadiyah. Hubungan antara penerapan PHIWM dengan 

pembentukan keluarga sakinah adalah pada penerapan PHIWM, artinya 

keberhasilan PRM Jetak Ngasri dalam menerapkan PHIWM pada kehidupan 

keluarga berarti mereka berhasil menciptakan kebahagiaan (sakinah) keluarga 

dunia dan akherat, sebab PHIWM bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah, 

sedangkan al-Qur’an dan Sunnah merupakan tuntunan menuju kebahagiaan 

dunia dan akherat. Sebaliknya jika mereka tidak berhasil menerapkan PHIWM 

pada keluarga berarti pembentukan keluarga masih belum berhasil.
4
 

2. Erva Ema dalam tesis dengan judul “Implementasi Sistem Pendidikan Kader 

di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo (Studi 

Kasus di Komisariat Muhammad Abduh dan Komisariat Kh. Mas Mansur 

Tahun 2017)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kedua 

komisariat telah konsisten dalam melakukan perkaderan. Kedua komisariat 

juga telah menyesuaikan pedoman perkaderan SPI terkait dengan materi 

perkaderan, peserta, metode perkaderan yang telah sesuai dengan pedoman 

perkaderan. Berbagai macam pelaksanaan perkaderan yang telah dilakukan 

seolah hanya berupa ceremonial perkaderan atau lebih kepada hanya 

menjalankan program kerja saja, pelaksanaan program kerjapun belum 

                                                           
4
 Rohmadi, Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) 

Pada Kehidupan Keluarga dan Relevansinya Terhadap Pembetukan Keluarga Sakinah, 

(Malang: UMM, 2008) 
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maksimal karena masih banyak hal-hal yang belum menyesuaikan pedoman 

perkaderan SPI. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat di 

komisariat masing-masing yaitu minimnya jumlah instruktur, pemateri 

menyampaikan materi masih kurang dari segi ketepatan waktu dan isi materi, 

akibatnya output yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan awal diadakan 

perkaderan, bahkan masuknya ideologi sempalan dalam tubuh kader yang 

membuat kader berIMM tetapi tidak bermuhammadiyah.
5
 

3. Ridwan Furqoni, dalam Tesis dengan judul “Studi Kritis terhadap Perkaderan 

Muhammadiyah Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah”, 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Muhammadiyah sangat menyadari 

perkaderan adalah salah satu hal terpenting bagi persyarikatan, dan karenanya 

Muhammadiyah berupaya menciptakan perkaderan yang handal dan mampu 

menyelesaikan problem kebutuhan kader. Namun demikian sistem perkaderan 

yang tersedia saat ini belum cukup efektif dan efisien dalam melaksanakan 

tugas kaderisasi. Oleh karena itu sistem perkaderan muhammadiyah perlu 

diperbaiki dengan: Pertama, mengubah persepsi bahwa perkaderan tidak 

hanya proses mendidik, melainkan menyiapkan kebutuhan kader secara luas. 

Dengan demikian agenda perkaderan tidak hanya pada usaha mendidik, 

melainkan juga melakukan analisis kebutuhan, pendidikan dan pemerataan 

kader ke banyak sektor. Kedua, mengubah persepsi kembali bahwa 

                                                           
5
 Ema Erva, Implementasi Sistem Pendidikan Kader di Pimpinan Cabang Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo (Studi Kasus di Komisariat Muhammad Abduh dan 

Komisariat Kh. Mas Mansur Tahun 2017),(Surakarta: UMS, 2018) 
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pendidikan kader tidak selalu identik dengan kegiatan pelatihan saja. Kegiatan 

pendidikan kader dapat berupa banyak kegiatan yang bertujuan pada 

ideologisasi, pewarisan nilai dan peningkatan kapasitas kader.
6
 

4. Nyoman Muallif dalam jurnal dengan judul “Peran Pimpinan Ranting  

Muhammadiyah dalam Menanamkan Ideologi Muhammadiyah Kepada 

Anggotanya (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pabelan, Kec. 

Kartasura, Kab. Sukoharjo, Periode 2010-2015)”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peran pimpinan ranting muhammadiyah pabelan dalam 

menanamkan ideologi muhammadiyah adalah sebagai perencana, sebagai 

organisator, sebagai penggerak, dan sebagai pengawas serta penilai. Peneliti 

juga menemukan faktor penghambat dan pendukung dalam menanamkan 

ideologi muhammadiyah. Faktor pendukungnya adalah semangat kerja keras 

dari sebagian pimpinan dan anggota PRM pabelan serta adanya dukungan dari 

pemerintah desa setempat dan UMS. Adapun faktor penghambatnya adalah 

dari kaum adat, kaum jumud, kaum sekuler, agama lain, dan sebagian 

pimpinan yang kurang memiliki jiwa pejuang dan kurang kiprahnya di PRM 

Pabelan.
7
 

                                                           
6
 Furqoni Ridwan,  Kritis terhadap Perkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem 

Penyiapan Kader Muhammadiyah, (Surakarta: Universitas Muhammasiyah Surakarta, 2016) 
7
 Muallif Nyoman, Peran Pimpinan Ranting  Muhammadiyah dalam Menanamkan 

Ideologi Muhammadiyah Kepada Anggotanya (Studi Kasus Pimpinan Ranting 

Muhammadiyah Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Periode 2010-2015), (Surakarta: 

UMS, 2014) 
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5. Imam Arifin dalam jurnal dengan judul “Peran Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Pengembangan Kader 

Muhammadiyah Tahun 2016”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pondok 

Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta mempunyai peran dalam pengembangan ideologi Muhammadiyah, 

pengembangan nilai-nilai Islam sesuai dengan MKCH Muhammadiyah dan 

pengembangan kepemimpinan pada kader Muhammadiyah yang disesuaikan 

dengan kurikulum perkaderan muhammadiyah. Usaha-usaha yang dilakukan 

dalam pengembangan tersebut adalah: (1) Program pendidikan dan kurikulum, 

(2) Pembinaan dakwah, (3) Pengabdian purna studi, dan (4) Kegiatan 

perpustakaan. Adapun faktor pendukung dalam mengembangkan kader 

muhammadiyah antara lain: (1) Adanya beasiswa penuh dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, (2) Sarana prasarana yang memadai, (3) Seleksi 

yang baik dan terorganisir, dan (4) Pengalaman mahasantri dalam bidang 

organisasi muhammadiyah. Di samping faktor pendukung didapati pula faktor 

penghambatnya, antara lain: (1) Karakter mahasantri yang berbeda-beda 

daerah, (2) Kurang sinkronnya jadwal kampus pondok dengan kampus UMS, 

dan (3) Kurangnya SDM dikarenakan banyaknya permintaan pengabdian oleh 

masyarakat.
8
 

                                                           
8
 Arifin Imam, Peran Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Dalam Pengembangan Kader Muhammadiyah Tahun 2016, (Surakarta: UMS, 

2017) 
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6. Akbar Ahmatu dalam artiket dengan judul “Persepsi Mahasantri Terhadap 

Sistem Pendidikan Pondok Kader Muhammadiyah (Studi Kasus di Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013”). Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi 

mahasantri terhadap penerapan sistem pendidikan yang ada di Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran UMS  adalah: 1) Mendidik peserta didiknya untuk dapat 

beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, mampu berdakwah, berideologi dan 

aktif dalam organisasi Muhammadiyah, membentuk pribadi yang peduli 

sosial, kritis, cerdas, humanis dan menguasai iptek. 2) Kurikulum yang 

digunakan dalam sistem pendidikan pondok dirasa memberatkan peserta 

didik, sistem pendidikan kurang mampu memotivasi mahasantri untuk 

menjadi manusia yang apresiatif terhadap budaya, dan mahasantri tidak 

mendapatkan pendidikan politik praktis. 3) Pendidik yang mengajar 

mahasantri memiliki kompetensi dakwah, mempunyai kesadaran IMTAQ, ahli 

dalam mengajar, ilmunya luas, humanis, dan berjiwa melayani terhadap 

peserta didik dan masyarakat, loyal dan aktif bermuhammadiyah.
9
 

7. Dartim dalam Tesis dengan judul, ”Konsep Intelektual Muslim 

Muhammadiyah sebagai Paradigma Integrasi Keilmuan Studi Kasus di 

Pondok Hajjah Nuriyah Shabran”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

konsep Intelektual Muslim Muhammadiyah setidaknya mencakup (1) 

                                                           
9
 Ahmatu Akbar, Persepsi Mahasantri Terhadap Sistem Pendidikan Pondok Kader 

Muhammadiyah (Studi Kasus di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013), (Surakarta: UMS, 2014). 
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Sufistik-modern A.R. Fakhruddin, (2) Purifikasi-Dinamisasi sebagai konsep 

Tajdid, (3) Inklusif-Toleran Amin Abdullah, (4) Progresif-Modern Kiyai 

Dahlan, dan (5) Liberasi-Responsibility Mohamad Djazman. Kemudian dalam 

implementasinya di Pondok hajjah Nuriyah Shabran, hal itu dapat berupa 

pengamalan keilmuan dan keagamaan yang beranekaragam. Seperti adanya 

kajian literasi dan diskusi ilmiah, baik sumber buku agama maupun keilmuan. 

Termasuk penerapan atau implementasinya di lingkungan sekitar Pondok 

hajjah Nuriyah Shabran dalam berbagai aktivitas yang dapat dikatagorikan 

dalam lingkup religiusitas dan humanitas.
10

 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, nampaknya belum ada yang 

melakukan penelitian tentang Implementasi PHIWM dalam kehidupan pribadi 

mahasiswa menuju terbentuknya muslim kaffah (Studi kasus di Pondok Hajjah 

Nuriyah Shabran angkatan 2017/2018). Maka dari itu, permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian kali ini adalah merupakan penelitian yang memenuhi 

unsur kebaharuan, sehingga layak untuk dijadikan obyek penelitian. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Menurut Sidi Gazalba yang dikutip Chabib Thoha mendefinisikan 

bahwa: 

                                                           
10

Dartim. Konsep Intelektual Muslim Muhammadiyah sebagai Paradigma Integrasi Keilmuan 

Studi Kasus di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran (Surakarta: UMS ,2019)    
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“Nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, nilai bukan benda kongkrit, bukan 

fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.”
11

 

 

Chabib Thoha sendiri mengungkapkan bahwa nilai merupakan sifat 

yang melekat pada suatu sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan 

subjek yang memberi arti manusia yang meyakini.
12

 Jadi bisa diartikan 

bahwa nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia 

sebagai acuan tingkah laku. 

Menurut Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa 

pendidikan didefinisikan sebagai: “Usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.
13

 

Nilai-nilai Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya 

menjalankan kehidupannya di dunia ini. 

                                                           
11

 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Ypgyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996)hlm. 61 
12

 ibid 
13

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra; Internalisasi Nilai-Nilai Karakter 

Melalui Pengajaran Sastra, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 3. 
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Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia 

yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (Insan kamil) 

sesuai dengan moral Islam, yakni untuk membentuk manusia yang beriman 

dan bertakwa serta memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam 

hubungannya dengan Allah Swt dengan sesama manusia dan alam 

sekitarnya.
14

 

Dari pendapat yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa nilai-nilai pendidikan Islam pada hakekatnya merupakan usaha 

manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui 

transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual dan keberagaman orang tua 

(pendidik) dan kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat 

berkembang sampai tujuan yang dicita-citakan yaitu kehidupan yang 

sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.  

2. Internalisasi  

Internalisasi (Internalization) diartikan sebagai penggabungan atau 

penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam 

kepribadian.
15

 Sedangkan Fuad Ihsan memaknai Internalisasi sebagai upaya 

                                                           
14

 Achmadi, Ideologi Pendidikan islam; Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 28-29 
15

 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 256. 
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yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam jiwa sehingga 

menjadi miliknya.
16

  

Internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau 

dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, 

perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada  diri seseorang.
17

 Nilai-

nilai pendidikan Islam adalah nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke 

dalam diri. Jadi, internalisasi nilai-nilai adalah suatu proses memasukkan 

nilai-nilai Islam  melalui pemahaman ajaran agama secara utuh, dan 

diteruskan dengan kesadaran akan pentingnya agama Islam, serta ditemukan 

pisobilitas untuk merealisasikannya dan kehidupan nyata.
18

 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Internalisasi 

sebagai proses penanaman nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai 

tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam 

kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi). Suatu nilai yang telah 

terinternalisasi pada diri seseorang memang dapat diketahui ciri-cirinya dari 

tingkah laku. 

 

 

                                                           
16

 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 1997), hlm. 155. 
17

 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.21 
18

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.10 
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3. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat 

nilai dan norma Islami yang bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah untuk 

menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju 

terwujudnya masyarakat Islam yang sebesar-besarnya. 

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan pedoman 

pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, 

bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, 

mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni 

dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah (teladan yang 

baik).
19

 

4. Islam Kaffah      

Konsep  Islam kaffah berlandaskan firman Allah dalam surat al-

Baqarah: 208 yang berbunyi:  

  

َٰٓأَيُّهَا ۡلمِ فِي  ٱۡدُخلُىاْ َءاَمنُىْا  ٱلَِّذينَ  يَ  ِت  ٱلسِّ ِن  َكآَٰفَّٗة َوََل تَتَّبُِعىْا ُخطَُى  ۡيطَ   ٱلشَّ

بِينّٞ  ۥإِنَّهُ      ٨ٓ٢لَُكۡم َعُدّوّٞ مُّ

                                                           
19

 Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, ( 

Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), Hlm. 2 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.  

Islam kaffah diambil dari kata “ أُدخلىا فى السلم كافة  ” (masuklah kalian 

ke dalam Islam secara kaffah). Kata السلم secara bahasa memiliki makna 

kedamaian dan keselamatan, sedangkan kaffah memiliki makna secara 

menyeluruh tanpa kecuali. Ayat ini memerintahkan kepada setiap orang-

orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran (syari’at) Islam yang 

didasari dengan penyerahan diri kepada Allah. Ketundukkan dan keikhlasan 

hamba kepada Tuhannya yaitu Allah Swt. Perintah untuk  masuk Islam 

secara kaffah merupakan perintah yang harus dilakukan secara tetap dan 

kontinyu dalam menjalankan syariat Islam. selain dari ayat di atas masih 

banyak ayat yang semakna yakni memerintahkan umat Islam agar 

menegakkan syari’at Islam sebagai sumber hukum dalam menjalankan 

kehidupan di muka bumi ini. Tidak dibenarkan percaya dan mengamalkan 

sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian dari ajaran 

Islam.
20

 

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul 
21

 

sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang 

menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. 

                                                           
20

 Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol.1 (Ciputat: 

Lentera Hati, 2000), Hlm. 419. 
21

 Q.s. Asy-Syuura/ 42:13 
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Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/ landasan hidup 

tauhid kepada Allah 
22

, fungsi/ peran dalam kehidupan berupa ibadah
23

, dan 

menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia 

Allah Swt. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam 

kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan 

diamalkan oleh seluruh pemeluknya (umat Islam) secara total atau kaffah. 

Dengan pengamalan ajaran Islam yang sepenuh hati dan sungguh-

sungguh itu, maka akan terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-

sifat utama, seperti kepribadian muslim, mukmin dan kepribadian muhsin 

dalam arti berakhlak mulia, serta kepribadian muttaqin. Setiap muslim yang 

berjiwa mukmin, muhsin, dan muttaqin yang paripurna itu dituntut untuk 

memiliki keyakinan/ aqidah berdasarkan tauhid yang Istiqomah dan bersih 

dari kesyirikan, bid’ah, khurafat, memiliki cara berfikir bayani, burhani, dan 

irfani dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh akhlak 

karimah yang menjadi rahmatan lil’alamin. 

Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam 

yang mendalam dan menyeluruh itu, maka bagi segenap warga 

Muhammadiyah khususnya mahasiswa/mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran  Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan suatu kewajiban 

                                                           
22

 Q.s. Al-Ikhlas/ 112: 1-4 
23

 Q.s. Adz-Zaariyaat/ 51: 56 
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yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh 

kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islam dalam lingkungan 

sendiri sebelum mendakwahkan Islam kepada pihak lain.
24

  

5. Pengelolaan Asrama Mahasiswa 

Pengelolaan adalah kemampuan dan ketrampilan khusus untuk 

melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain 

dalam mencapai tujuan organisasi. Implementasi dari pengertian tersebut 

adalah bahwa pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan 

segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan mengembangkan upaya 

sebagaimana dikemukakan di atas terdapat pembaharuan atau perubahan 

secara inovatif.  

Dari pengertian di atas menurut Sudjana (2004: 17) terdapat tiga 

dimensi penting. Dimensi pertama, bahwa dalam pengelolaan terjadi 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, 

komandan, dsb) bersama orang lain, baik perorangan atau kelompok. 

Dimensi ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kemampuan dan 

                                                           
24

 Haedar Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan 

Langkah,(Yogyakarta: Suara Merdeka, 2013), Hlm. 72 
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keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan 

hubungan kemanusiaan dengan orang lain dan untuk mempengaruhi orang 

lain baik melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan 

kelompok. 

 Kemampuan dan ketrampilan khusus itu terlihat pada interaksi 

antara pihak yang memimpin (pengelola) dan pihak yang dipimpin (staff 

atau bawahan). Dimensi kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang 

dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan 

dicapai. Dimensi ini memberi makna bahwa kegiatan tersebut diarahkan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. 

Dimensi ketiga, ialah bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi 

sehingga tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Dengan 

kata lain, tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama 

orang lain baik secara perorangan maupun secara kelompok. 

Program asrama bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Pondok 

Hajjah Nuriyah Shabran ini berisi tentang pengembangan kepribadian dan 

keIslaman mahasiswa dalam rangka memperkuat ideologi dan paham 

muhammadiyah sehingga mereka nantinya akan menjadi kader pemimpin 

umat Islam masa depan. 
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 Pondok Pesantren Muhammadiyah dan asrama PTM secara khusus 

dirancang dan diharapkan menjadi pusat kaderisasi ulama intelektual, ulama 

yang tidak mendustakan Muhammadiyah, melainkan berkomitmen tulus 

untuk membesarkan, mengembangkan, dan memajukan amal usaha 

Muhammadiyah. Kaderisasi ulama tentu tidak dapat dilakukan secara 

karbitan, tetapi harus direncanakan secara matang, dengan program secara 

holistic integratif, dan dikelola secara professional dengan manajemen mutu 

terpadu (TQM) yang akuntabel, transparan, amanah, dan modern. Kaderisasi 

ulama intelektual melalui pesantren dan asrama mahasiswa juga 

diorientasikan untuk dapat memperkuat kualitas dan kuantitas kader 

persyarikatan.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian diperlukan sebuah alat untuk memperoleh data dari 

sumber yang akan digali, yaitu metode untuk mempermudah dalam memperoleh 

informasi dari sumber penelitian, beberapa klasifikasi sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang prosedurnya 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang diteliti. Model penelitian ini akan mampu menangkap 
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dengan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang teliti dan nuansa 

yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam 

bentuk angka-angka. Penelitian deskriptif tidak hanya memberikan gambaran 

terhadap fenomena tetapi juga memberikan penjelasan hubungan dan 

mendapatkan makna serta implikasi dari suatu masalah yang ingin 

dipecahkan.
25

  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 

didirikan sejak tanggal 8 Januari 1983. Secara geografis Pondok Shabran 

UMS terletak di Saripan Makamhaji Kartosuro Solo 57161. Pada tahun ajaran 

2018/2019 Direktur Pondok saat ini dijabat oleh Dr. Muthoharun Jinan, M. 

Ag dengan 3 pembina pondok, yaitu: Abd Azis Hasyim, S. Pd, Rahmat 

Hamzah, S. Sy, dan Sahman Z, S. H. Adapun jumlah mahasantri dari semester 

2 hingga 8 sebanyak 112 mahasantri dan jumlah mahasantri semester 8 adalah 

22mahasantri. Jumlah dosen pengampu mata kuliah 24 dosen, dan 4 

karyawan.
26
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 Zainal Arifin, Peneletian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

Rosdakarya, 2001), hlm.54 
26

 Wawancara dengan salah satu Pembina Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 
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3. Subyek Penelitian dan Sumber Data 

Subyek penelitian adalah orang atau siapa saja yang dapat membantu 

memperoleh data yang diinginkan demi kepentingan penelitian.
27

Adapun 

yang dijadikan subyek (informan) dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa/ Mahasantri semester 8 

b. Pembina Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 

4. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, 

merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil 

yang dicapai baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun 

akibat sampingannya.
28

 

Metode ini antara lain peneliti gunakan untuk mendapatkan data 

terkait implementasi PHIWM dalam kehidupan pribadi mahasiswa menuju 

terbentuknya muslim kaffah (Studi kasus di pondok hajjah nuriyah 

shabran universitas muhammadiyah Surakarta angkatan 2017/2018).  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah Proses pengumpulan data guna tujuan 

penelitian dengan percakapan yang  dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 300. 
28

 Kasibani Kasbolah, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Persada Press, 2001), hlm. 50-51. 
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terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
29

  

Metode wawancara dalam penelitian ini, untuk memperoleh data 

tentang implementasi PHIWM dalam kehidupan pribadi mahasiswa 

menuju terbentuknya muslim kaffah (Studi kasus di pondok hajjah nuriyah  

shabran universitas muhammadiyah Surakarta angkatan 2017/2018). Pihak 

yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah mahasiswa/ 

mahasantri angkatan 2017/2018 yang sekarang ini sedang menduduki 

semester 8. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan, transkip, buku-

buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data tentang struktur organisasi, tenaga pendidikan, 

jumlah mahasiswa, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini, 

serta letak geografis Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

d. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi 

lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai 

                                                           
29

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...., hlm. 186. 
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materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan penyajian apa yang 

sudah ditemukan pada orang lain.
30

 Menurut Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip oleh Emzir, data-data yang terkumpul selanjutnya 

dianalisa dengan beberapa cara sebagai berikut:
31

 

1) Reduksi data yaitu bentuk analisis yang berfungsi untuk 

mempertajam, memilih, membuang, dan menyusun data dalam suatu 

cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak 

cara, yaitu: melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase, 

menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya. 

2) Sajian Data (Data Display) yaitu: mendeskripsikan informasi dengan 

menyusunnya dalam bentuk teks naratif untuk melakukan penarikan 

kesimpulan. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi 

dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang 

dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya. 

3) Penarikan Kesimpulan merupakan tahap terakhir yaitu menarik dan 

menverifikasi kesimpulan dari hasil analisis, sehingga akan didapatkan 

kesimpulan akhir tentang gambaran hasil penelitian. Teknik 

penyimpulan data ini menggunakan metode induktif yang bertolak dari 

khusus ke umum, dengan cara mengamati, mengumpulkan fakta-fakta 

                                                           
30

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2016), hlm. 85. 
31

 Ibid., hlm. 129-135. 
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dan data sebanyak-banyaknya kemudian merumuskan generalisasi dari 

hasil-hasil tersebut.
32

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara umum sebuah penelitian akan lebih sitematis jika disusun dengan 

sistematika yang sesuai dengan kaidah yang baik, maka dalam penelitian ini 

penulis mencantumkan garis besar sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I mendeskripsikan beberapa pembahasan meliputi latar belakang 

masalah, menjelaskan berbagai problem akademik yang akan diangkat dalam 

penelitian, kemudian disusun sebuah rumusan masalah untuk mengidentifikasi 

fokus dari suatu penelitian dan perlu ditinjau tujuan dan manfaat yang telah 

dilakukan agar memiliki nilai urgen di dalamnya, adapun dalam penelitian 

diperlukan telaah pustaka sebagai alat untuk membedakan dan membandingkan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mencari perbedaan 

dan memiliki sifat pembaharuan. Mencari dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan adanya metode penelitian dan terakhir perlu disusun sistematika 

pembahasan.  

Bab II Pada bab ini akan membahas tentang teori yang akan digunakan 

dalam penelitian serta kerangka berfikir untuk menganalisis data-data yang 
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 Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), hlm. 8-9. 
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ditemukan di lapangan guna memahami pembahasan pada bab selanjutnya. 

Pembahasan bab ini meliputi:  Internalisasi Nilai-Nilai Islam, Islam Kaffah dan 

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 

BAB III kemudian bab ini data-data yang ditemukan di lapangan tentang 

Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah Dalam Kehidupan 

Pribadi Mahasiswa Menuju Terbentuknya Muslim Kaffah  akan dianalisis 

berdasarkan teori pada bab dua. Data-data yang akan diungkapkan dalam 

penelitian ini meliputi: Sejarah berdirinya Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Letak geografis, Struktur Organisasi,  dan 

hasil temuan penelitian tentang Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah dalam kehidupan pribadi mahasiswa menuju terbentuknya 

muslim kaffah . 

BAB IV Selanjutnya pada bab ini dilakukan analisis tentang paparan data 

Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam kehidupan 

pribadi mahasiswa menuju terbentuknya muslim kaffah . 

 BAB V Bab terakhir berisi tentang simpulan dan  saran.  

 

 

 


