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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah berasal dari bahasa arab Muhammad, yaitu nama Nabi dan

Rasul terakhir ; ditambah dengan “ya nisbah” dan “ta marbuthah”, menjadi

“Muhammadiyah” artinya “Pengikut-pengikut Muhammad SAW”. Dengan

mengambil nama “Muhammadiyah”, persyarikatan yang berpusat di Yogyakarta ini

menghimpun para pengikut Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan mengikuti jejak

nabi.1

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal

8 Zulhiiah 1330 H. bertepatan dengan 18 November 1912 M. di Yogyakarta.2

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah adalah karena K.H. Ahmad Dahlan

merasa sedih dan gelisah melihat keadaan kaum Muslimin Indonesia umumnya dan

khususnya di Yogyakarta. Keadaan yang menyedihkan itu diantaranya disebabkan

oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri

yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam.

Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan

1 Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, (Jakarta: Pustaka
Antara, 1989), hal. 32

2 H. M. Yusran Asmuni, Aliran Modern Dalam Islam, ( Surabaya: Al Ikhlas,1982), hal 103
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sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taqlid, dan bid’ah masih menyelubungi

kehidupan umat Islam. Terutama dalam lingkungan keraton, dimana kebudayaan

Hindu telah jauh tertanam. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara

tiba-tiba pada awal abad kedua puluh itu, tetapi merupakan warisan yang berakar jauh

pada masa terjadinya proses Islamisasi beberapa abad sebelumnya.3

Sedangkan sistem pendidikan Islam pada masa itu adalah dengan pengajian

Alquran dan pengajian kitab. Di dalam lembaga pendidikan ini diberikan pelajaran

fikih yang semuanya mengacu kepada pola pemikiran Al Syafi’i dalam arti mengikut

dan tidak keluar dari pendapat Al syafi’i dan mazhabnya. Metode yang diterapkan

pun sangat menunjang pemberian bahan pelajaran yang demikian. Dengan metode

sorogan (metode pengajaran yang bersifat individual) dan weton (metode pengajaran

yang bersifat kelompok dan dalam bahasa arab disebut Halaqat) aktivitas belajar

hanya berada di tanagan kiayi, sedangkan muridnya bersikap pasif, menyimak dan

membuat catatan-catatan, tanpa bertanya, apalagi membantah apa yang dikemukakan

oleh kiayi.4

Metode ini hanya mementingkan daya hapalan dan kemampuan membaca

meskipun tanpa pengertian, sedangkan daya berfikir tidak diperhatikan. Sistem

pendidikan yang demikianlah dinilai sebagai sistem yang pincang yang menekankan

latihan terhadap fungsi jiwa tertentu, dan mengabaikan fungsi jiwa yang lain. Dari

sistem seperti inilah menjadikan umat Islam menjadi bersifat taqlid dari suatu

3 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, (Jakarta: Bulan Bintang,
1989), hal. 19

4 Ibid, hal. 24
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generasi ke generasi yang berikutnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor

tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah

westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial

untuk anak-anak bumi putra ataupun yang diserahkan kepada misi dan zending

kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Pendidikan yang demikian

pada awal abad keduapuluh telah menyebar di beberapa kota, sejak dari pendidikan

dasar sampai ke tingkat atas, yang terdiri dari lembaga pendidikan dan sekolah

kejuruan. Dengan adanya lembaga pendidikan kolonial terdapatlah dua macam

pendidikan di awal abad keduapuluh, yaitu pendidikan Islam tradisional dan

pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan, bukan hanya dari segi

tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga kurikulumnya. Pendidikan kolonial melarang

memasukkan pelajaran agama ke dalam sekolah-sekolah kolonial, dan dalam arti ini

orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler, di

samping sebagai penyebar kebudayaan barat. Dengan corak pendidikan demikian

pemerintah kolonial tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang

terdidik, tetapi juga yang berkebudayaan barat. Hal ini merupakan salah satu sisi dari

politik Etis yang disebut dengan politik Asosiasi, yang pada hakikatnya tidak lain dari

usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia ke dalam orbit

kebudayaan barat. Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intelektual yang

bisa memuja barat dan menyudutkan tradisi nenek moyangnya serta kurang
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menghargai Islam, agama yang dianutnya.5

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan sosial dan

keagamaan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma’ruf nahi

munkar dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga masyarakat Islam

yang sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah sehingga tercapai tujuannya

“Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat

Islam yang sebenarnya”.6

Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya :

dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-

benarnya, Muhammadiyah mencoba membuktikan secara teoritis konsepsional,

secara operasional dan secara kongkret riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur

masyarakat dalam negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 menjadi

masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil, dan spiritual

yang diridhoi Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap

berpegang teguh kepada kepribadiannya, landasan dan peraturan yang berlaku dalam

Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, keagamaan

serta sebagai gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan

manusia dan masyarakat tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai dan

5 Website resmi Muhammadiyah. Sejarah Pendirian Persyarikatan Muhammadiyah.
http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35
Yogyakarta: diambil 1 Desember 2007 16:15 WIB

6 Usman Yatim dan Almisar Hamid, Muhammadiyah dalam Sorotan, (Yogyakarta: PT. Bina
Rena Pariwara, 1993), hal. 354
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tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi yang lainnya.7

Secara jelas dalam stuktur politik formal, Muhammadiyah secara organisatoris

tidak termasuk dan tidak mempunyai hubungan dengan partai dan golongan politik

mana pun, namun pada praktiknya Muhammadiyah sendiri pernah jadi anggota

istimewa Partai Masyumi, serta sekitar tahun 1966 pemerintah menyatakan

Muhammadiyah di samping sebagai organisasi Islam juga mempunyai fungsi politik

praktis. Kemudian pada tahun 1971 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

menginstruksikan kepada segenap anggota Muhammadiyah untuk selalu aktif dan

ikut serta mengembangkan dan membina Parmusi ( Partai Muslim Indonesia ) yang

dibentuk pada tanggal 7 April 1967 di daerah masing-masing baik di pusat maupun di

daerah.8

Pada masa reformasi orang Muhammadiyah kembali ikut bermain politik

praktis di banyak partai, dengan partai utamanya adalah Partai Amanat Nasional

(PAN). Partai ini kental sekali dengan Muhammadiyah, di samping pendirinya

adalah seorang tokoh Muhammadiyah yaitu Bapak Prof. Dr. Amien Rais mantan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada saat kampanye mereka juga

banyak yang mengatasnamakan kemuhammadiyahan mereka, dan mereka meminta

dukungan pada komunitas Muhammadiyah. Namun setelah berjalan beberapa tahun,

orang Muhammadiyah membentuk partai baru yaitu Partai Matahari Bangsa sebagai

rasa ketidakpuasan mereka terhadap partai PAN yang dinilai mereka tidak

7 Ibid, hal.286-287
8 Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran K. H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, (Jakarta: Bumi

Aksara, 1990), hal. 81-82
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memperhatikan aspirasi Muhammadiyah. Sebagaimana yang dikatakan Imam

Adaraqutni mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus

sebagai Ketua Umum serta inisiator Partai Matahari Bangsa, mengatakan Partai

Matahari Bangsa merupakan partai yang didedikasikan untuk warga Muhammadiyah

dan membawa suara Muhammadiyah di pentas politik nasional. Hubungan antara

Muhammadiyah dengan partai politik telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Pertama

Muhammadiyah memiliki hubungan dengan partai Masyumi, kemudian dengan

Partai Persis, dan pada era reformasi para tokoh Muhammadiyah membidani Partai

Amanat Nasional ( PAN ). “Namun semuanya berakhir dengan mengecewakan”,

katanya. Untuk itu, dengan Partai Matahari Bangsa ini pihaknya berupaya untuk

memelihara warga Muhammadiyah sebagai salah satu bagian integral bangsa

Indonesia terutama dalam politik nasional, sehingga suara dan aspirasinya dapat terus

disampaikan.9

Sekurang-kurangnya, ada dua makna politik dalam penerapannya. Pertama,

praktis politik, atau yang lebih populer di ungkap dalam istilah “politik praktis”,

mengandung kegiatan politik yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan secara

konstitusional. Kegiatan politik praktis, sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku di negara kita, hanya bisa dilakukan oleh partai. Makna kedua dari politik,

adalah apa yang terungkap dalam istilah sosialisasi politik atau pendidikan politik.

Sosialisasi politik atau pendidikan politik mengandung makna proses peningkatan

9 http://www.gatra.com/2006-12-11/artikel.php,id=100142 yang direkam pada 11 pebruari
2007 19:12:46 GMT.
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kesadaran warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang

warga negara. Proses peningkatan kesadaran tersebut berjalan secara kultural dan

wajar, tanpa mengganggu dan merusak tatanan politik yang ada.10

Dari uraian di atas tersebut penulis tertarik sekali untuk melakukan penelitian

tentang hubungan Muhammadiyah dengan politik yang sebenarnya, Apakah

Muhammadiyah itu murni sebagai organisasi keagamaan dan sosial yang terlepas dari

hal-hal yang berbau politik atau sebagai organisasi yang terlibat secara praktis dalam

politik serta bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap politik itu yang

sebenarnya. Terkait dengan permasalahan tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan

dengan keberadaan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Banjarmasin, dimana

kota Banjarmasin juga merupakan wilayah kepengurusan tertinggi organsisasi

Muhammadiyah untuk wilayah Kalimantan Selatan. Maka daripada itu penelitian ini

penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

“KONSEP HUBUNGAN MUHAMMADIYAH DAN POLITIK ( PERSEPSI

TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH DI BANJARMASIN ERA 1998 - 2008 ).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, dapat dirumuskan

penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan politik berdasarkan persepsi

tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin ?

2. Apa kontribusi Muhammadiyah dalam politik berdasarkan persepsi tokoh-

10 Lihat, Usman Yatim Al Misar, op cit. hal. 355
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tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui hubungan Muhammadiyah dengan politik berdasarkan persepsi

tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin.

2. Mengetahui Kontribusi Muhammadiyah dalam politik berdasarkan persepsi

tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat berguna sebagai berikut :

1. Bahan masukan ilmu pegetahuan tentang hubungan Muhammadiyah dengan

politik.

2. Bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti dan

mengembangkan permasalahn ini lebih lanjut dan lebih mendalam lagi.

3. Bahan informasi bagi jurusan Siyasah Jinayah khususnya dan sebagai

tambahan untuk kepustakaan Fakultas Syari’ah pada umumnya.

4. Menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini,

maka diberikan penjelasan dalam bentuk definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, maksudnya adalah

tanggapan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam memberikan gambaran tentang

hubungan Muhammadiyah dengan politik.
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2. Tokoh Muhammadiyah adalah orang-orang yang mengetahui dalam hal atau dalam

pengetahuan tentang Muhammadiyah dan politik, di mana mereka merupakan

pengurus Muhammadiyah, baik yang berada di kepengurusan Muhammadiyah

tingkat wilayah ataupun di daerah. Jadi maksudnya tokoh-tokoh Muhammadiyah

yang dijadikan responden adalah para pengurus Muhammadiyah baik yang berada

di kepengurusan tingkat wilayah ataupun di daerah yang mereka benar-benar

mengetahui tentang hubungan Muhammadiyah dengan politik yang penulis teliti.

3. Yang dimaksud dengan kontribusi Muhammadiyah dalam politik berdasarkan

persepsi tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin adalah sumbangsih atau

peran apa yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap perpolitikan di

Indonesia berdasarkan persepsi tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis telusuri di perpustakaan terhadap judul penelitian ini ternyata

belum ada seorang pun dari mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang telah

melakukan penelitian tentang konsep hubungan Muhammadiyah dengan politik

(persepsi tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin era 1998 - 2008).

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini akan penulis

tuangkan dalam beberapa bab yaitu :

Bab pertama : pada bab pendahuluan ini penulis mengupas sedikit latar

belakang masalah penelitian, dimana Muhammadiyah sebagai organsisasi

persyarikatan sosial dan keagamaan yang secara jelas dalam struktur politik formal
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serta secara organisatoris tidak termasuk dan tidak mempunyai hubungan dengan

partai mana pun, ini dilakukan berdasarkan khittah perjuangan Muhammadiyah yang

tidak melibatkan diri dengan politik praktis, namun pada praktiknya Muhammadiyah

terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya untuk lebih memudahkan mengidentifikasi

permasalahan tersebut penulis tuangkan dalam rumusan masalah, dari rumusan

masalah dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi

operasional serta kajian pustaka untuk mengetahui apakah penelitian yang penulis

lakukan ini sudah ada yang meneliti atau belum. Kemudian untuk memudahkan

penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika

penulisan.

Pada bab kedua, dipaparkan tinjauan menyeluruh tentang Muhammadiyah dan

politik yang meliputi Arti Muhammadiyah, Maksud dan Tujuan Muhammadiyah,

Perkembangan Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, Prinsip ajaran-ajaran

Muhammadiyah dan Pemahaman tentang politik sebagai landasan teori untuk

menganalisis permasalahan yang diteliti.

Pada bab ketiga, memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian,

data dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik pengolahan data dan

analisis data, populasi dan sampel serta prosuder penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang meliputi identitas responden,

persepsi tokoh-tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin dan kontribusi apa yang

diberikan Muhammadiyah terhadap politik berdasarkan persepsi tokoh-tokoh

Muhammadiyah itu yang merupakan laporan dari hasil penelitian yang dilakukan .
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Bab kelima, Analisis Persepsi Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Banjarmasin

tentang hubungan Muhammadiyah terhadap politik dan kontribusi Muhammadiyah

terhadap perpolitikan.

Bab keenam, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran


