
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pada tahun 1912 lahirlah persyarikatan Muhammadiyah bertempat di Yogyakarta 

tepatnya tanggal 18 November 1912 (Berita Resmi Muhammadiyah) didirikan oleh KH Ahmad 

Dahlan. Pada dasarnya Muhammadiyah didirikan sebagai organisasi masyarakat Islam bersifat 

pembaharu tanpa meninggalkan dasar Al Quran dan assunah sebagai rujukan atas persyarikatan 

ini. Satu abad lebih Muhammadiyah tetap ada dan semakin pesat perkembangannya di berbagai 

aspek, karena keteguhan anggotanya atau dalam persyarikatan disebut kader. Dalam menjaga 

identitas organisasi, keuletannya dalam bertindak, ketekunan, dan kegigihannya dalam 

berjuang sehingga menghasilkan kerja yang nyata dalam pembangunan masyarakat, bangsa 

dan negara. Baik di bidang pembaharuan pemikiran islam maupun bidang pendidikan, ekonomi 

dan sosial kemasyarakatan.  

 Berkaca pada sejarah terdahulu, diperoleh kesan bahwa peranan Muhammadiyah 

sebagai gerakan tajdid (pemurnian gerakan) telah berhasil menggerakkan dan pembaharuan di 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang di dalam Muhammadiyah atau kader 

persyarikatan menyadari peranan diri mereka sebagai penggerak misi Muhammadiyah. 

Dorongan hasrat untuk berjuang bersama persyarikatan, kader melakukan gerakan berdasarkan 

keyakinan, sisitem, cara perjuangan dan jalan yang telah termaktub dalam 

AD/ARTpersyarikatan. 

 Kader dalam presepektif Muhammadiyah adalah, anggota inti yang menjadi bagian 

terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi di sekitar kepemimpinan, 



berarti juga sebagai jantung suatu organisasi (MPK PP Muhammadiyah 2015). Jika kader 

dalam suatu kepemimpinan lemah, maka dalam suatu kepemimpinan akan lemah juga, berarti 

pula pasukan inti.Kualitas pasukan ini juga tergantung pada berkualitasnya individu kader, 

berwawasan, militan dan penuh semangat. Kader merupakan anggota inti yang terlatih serta 

memiliki komitmen terhadap perjungan dan cita cita persyerikatan (Pedoman Majelis 

Pendidikan Kader 2010 pasal 1 ayat 4). Adapun kader merupakan bagian inti dari anggota, 

yakni anggota yang utama dan berperan sebagai anak panah untuk gerakan Muhammadiyah., 

karena kader merupakan anggota yang terpilih atau intisari organisasi (Tanfidz Muktamar ke-

46, 2010). Kader Muhammadiyah sebagai hasil dari proses perkaderan adalah anggota inti yang 

di organisir secara permanen dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta misi di 

lingkungan persyerikatan, umat dan bangsa guna mencapai tujuan Muhammadiyah. 

 Fungsi dan posisi kader dalam suatu organisasi, termasuk di persyerikatan 

Muhammadiyah sangat penting dikarenakan kader dapat dikatakan sebagai inti pergerakan 

organisasi. Disisi lain kader juga merupakan syarat penting bagi berlangsungnya regenerasi 

kepemimpinan. 

 Untuk itu persyarikatan merancang dan menyiapkan para kadernya secara sistematik 

dan organisatoris, maka jika tidak dipersiapkan akan membuat Muhammadiyah akan lemah 

dan lunglai, stagnan, tidak berkembang, tidak ada aktivitas dan tidak memiliki prospek masa 

depan. Karena itu setiap organisasi harus mempunyai konsep yang jelas,terencana dan 

sistematis dalam menyiapkan dan mengembangkan suatu sistem perkaderan yang 

keberlangsungan transformasi kepemimpinan yang sehat dan membentuk ghiroh yang 

berjuang dengan sepenuh hati di persyerikatan. 

 Kaderisasi pada persyerikatan Muhammadiyah menjadi program yang sangat penting 

dan strategis, mengingat misi dan eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah 

amar maruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al quran dan As-sunnah (Anggaran Dasar 



Muhammadiyah bab II pasal 4 ayat 1). Program dan kegiatan kaderisasi pada Muhammadiyah 

sendiri mempunyai maksud dan tujuan yaitu : menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar benarnya (pasal 6 Anggaran Dasar 

Muhammadiyah).  Suksesi perkaderan Juga merupakan daya dukung yang vital begi 

pencapaian tujuan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah perkaderan bukan merupakan 

program sesaat atau dibatasi dalam satuan periode kepemimpinan saja. Bagi Muhammadiyah 

perkaderan merupakan sudah menjadi budaya organisasi dan kebijakan strategis yang 

berjangka panjang dari periode ke periode serta generasi ke generasi. Keberadaan kader bukan 

hanya untuk keberlangsungan regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang terjaga, tetapi bagi 

Muhammadiyah sendiri penambahan personil yang memperkuat barisan dakwah dan jihad 

yang terorganisir, sesuia dengan anjuran Al quran : sesungguhnya Allah menyukai orang yang 

berperang dijala Nya dalam barisan yang teratur seakan akan mereka seperti barunan yang 

tersusun kokoh (Q.s Ash – Shaf / 61 ayat 4). 

 Motivasi diri kader untuk berjuang di persyarikatan adalah yang paling utama untuk 

membangun kesadaran berorganisasi di persyarikatan tetapi Al Quran dan assunah merupakan 

dasar untuk melangkah. Muhammadiyah berdiri pun tak terlepas oleh ayat dari Al Quran yang 

berbunyi, “ dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang 

orang yang beruntung. “(QS Ali ‘Imran, ayat 104 ). Dengan demikian setiap anggota 

Muhammadiyah harus melaksanakan dakwahdi tengah masyarakat, dan memiliki kesadaran 

dan peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Da’wah amar ma’ruf nahi mungkar dan 

tajdid, walaupun Muhammadiyah tidak memberikan keuntungan material bagi anggotanya 

tetapi anggotanya tersadarkan oleh sendirinya jika itu kewajibanya. 

 Kita bisa lihat faktor yang menjadikan tonggak utama dan komponen penting  pada 

persyerikatan Muhammadiyah yaitu  pelaku gerakan (kesadaeran anggota).Pada tataran pelaku 



gerakan persyerikatan, terdiri dari pemimpin, kader dan anggota atau warga persyerikatan. 

Pelaku gerakan yang berkualitas adalah terlahir oleh adanya motivasi khusus untuk selalu 

berjuang dan sungguh sungguh untuk menghidupi persyerikatan (SPM MPK PP 2015). Adapun 

dengan bahasa lain adalah terjaganya ideologi gerakan Muhammadiyah atau pandangan, 

keyakinan dan cita cita hidup Muhammadiyah.Dalam menghasilkan motivasi yang ada pada 

diri kadernya guna penanaman idiologi dan suksesi pencapaian maksud dan tujuan 

Muhammadiyah. 

 Dapat kita kaji bahwasanya kader atau anggota persyarikatan sebelum mereka 

memaksimalkan sistem yang ada atau bisa disebut Sistim Perkaderan Muhammadiyah (SPM) 

haruslah ada kesadaran dalam diri anggota bahwa mereka harus menghidup hidupi 

Muhammadiyah.Pada tataran konsep dasar bisa dikatakan kesadaran diri untuk merubah 

sesuatu. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau 

mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk 

menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup (Arep, 2003). Seseorang yang 

mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan 

dalam kehidupan. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik.  

 Jadi fungsi vital faktor faktor motivasi pada kader adalah menimbulkan niatan untuk 

aktualisasi diri dan aktualisasi nilai tentang tujuan sesungguhnya kader persyarikatan yaitu 

menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga teerwujudnya masyarakat 

Islam yang sebenar benarnya (Muqadimah Muhammadiyah ). 

 Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor faktor motifasi yang dibahas pada 

penelitian ini adalah motif-motif yang menjadi aktif rangsangan dari luar atau bahkan 

termotifasi karna rangsangan dari luar.Dalam penelitianya Gholum Hamdu dan Lisa Oktaviana 

(2011)  menyebutkan bahwa motivasi adalah motif yang muncul dari dalam diri seseorangdari 

luar diri seseorang. Dalam penelitianya Grantifida  Nur  Ramida (2012) motivasi adalah faktor 



yang timbul dari dalam diri seseorang ataupun faktor dari luar diri seseorang yang disebabkan 

oleh dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tugas guna mencapai tujuan dan 

kebutuhan yang berkaitandengan aktivitas belajar, kebutuhan terhadap materi pelajaran serta 

kebutuhan untukberprestasi.  

 Frederick Herzberg (Hasibuan, 1990) mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua 

faktor yaitu faktor higiene dan motivator. Dia membagi kebutuhan menjadi dua bagian yaitu 

kebutuhan tingkat rendah (fisik, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan tingkat tinggi (prestis 

dan aktualisasi diri) serta mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi individu adalah 

dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Firdaus 2013 dengan judul Motivasi Mahasiswa 

Bergabung Di organisasi Intra Kampus ( Studi Eksplorasi Mahasiswa Ekonomika Undip ) 

bahwa 2 motifasi jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik serta Motivasi ekstrensik memberikan 

banyak pengaruh terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro 

bergabung bersama organisasi intra kampus sebagai basic soft skill. Jika dipadankan dalam 

penelitian ini tentu banyak kaitanya dengan faktor motivasi serta fenomena apa sajakah yang 

dapat memepengaruhi anggota Muhammadiyah sehingga bergabung bersama organisasi 

Muhammadiyah sehingga dalampenelitian ini  kami mengambil judul “Faktor Faktor Motivasi 

Kader Persyarikatan Muhammadiyah Dalam Bergabung Bersama Organisasi Muhammadiyah 

(ditinjau dari Teori Herzberg)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian kali ini kami akan menyajikan faktor faktor motivasi yang 

mempengaruhi kader/anggota persyarikatan Muhammadiyah sehingga bergabung bersama 

organisasi Muhammadiyah. Kader dalam presepektif Muhammdiyah adalah, anggota inti yang 

menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi di sekitar 



kepemimpinan, berarti juga sebagai jantung suatu organisasi (MPK PP Muhammadiyah 2015). 

Salah satu motivasi kader Persyarikatan adalah kutipan Al Quran yang berbunyi, “ dan 

hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru 

kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang orang yang beruntung. 

“(QS Ali ‘Imran, ayat 104 ). 

Dalam bergabung pada suatu organisasi disinyalir mempunyai faktor faktor motivasi 

yang mendorong anggotanya untuk bergabung bersama organisasi menurut Herzberg yang 

dikutip oleh Luthans (2011), yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain : 

1. Achievement (Keberhasilan)  

Teknik keberhasilan seoranganggota dapat dilihat dari prestasi kerja yang diraihnya. 

Agar sesorang anggota dapat berhasil pengaruh dalam melakasanakan pekerjaannya, 

maka kerja pemimpin harus memberikan  dorongan dan peluang agar anggota dapat 

meraih prestasi yang baik.sebagai contoh dalam Muhammadiyah adalah ketika 

melakukan program kerja yang dilaksanakan oleh anggota yang bersumber pada rampat 

pimpinan. 

2. Recognition (pengakuan/penghargaan) 

Sebagai lanjutan dari keberhasilan  pelaksanaan, pimpinan harus memberi pernyataan 

pengakuan terhadap keberhasilan anggota dapat dilakukan dengan   berbagai   cara 

yaitu:   

a. Langsung menyatakan keberhasilan di tempat pekerjaannya, lebih baik 

dilakukan dalam sewaktu ada orang lain  

b. Surat penghargaan yang di buktikan dengan memberi sertifikat sebagai panitia 

program kerja 

c. Member hadiah berupa uang tunai, memberikanmedali dan hadiah yang bersifat 

memberi kesenangan lahir dan batin anggota 



3. Work it self (Pekerjaan itu sendiri) 

Pimpinan harus membuat kondisi dimana anggota mengerti akan pentingnya Program 

kerja yang dilakukannya dan membuat anggota menghindari kebosanan rutinitas 

pekerjaan dengan berbagai macam cara, serta dapat menempatkan orang yang tepat 

untuk mengelola program kerja sesuai dengan kegemaranya. 

4. Responsibility (Tanggung jawab) 

Agar tanggung jawab benar menjadi faktor motivator bagi anggota, pimpinan harus 

menghindari supervisi yang ketat, dengan  membiarkan anggota bekerja sendiri 

(otonomi) sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi. 

Diterapkannya prinsip partisispasi membuat anggota sepenuhnya merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya sehingga diharapkan memiliki kinerja yang positif. 

5. Advancement (Pengembangan). 

Pengembangan merupakan salah satu faktor motivasi bagi anggota. Faktor 

pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin dapat 

memulainya dengan melatih anggotanya untuk program kerja dan program kebijakan 

yang lebih bertanggung jawab. Bila hal tersebut sudah dilakukan, pemimpin dapat 

memberi rekomendasi tentang anggota yang siap untuk pengembangan, pengembangan 

dapat dilakukan dengan cara mengirim, sebagai contoh dalam persyarikatan 

Muhammadiyah ada pelatihan Darul Arqam (DA), Baitul Arqam (BA) dll. 

Berdasarkan uraian latar di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Apa saja faktor faktor motifasi kader persyarikatan Muhammadiyah dalam bergabung 

bersama organisasi Muhammadiyah ?  

 

C. Tujuan Penelitian 



 Berdasarkan uraian rumusan permasalahan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

Menganalisis dan mendeskripsikan faktor faktor motivasi kader persyarikatan 

Muhammadiyahdalam bergabung dalam organisasi Muhammadiyah.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang  permasalahan, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagi pihak akademis  

Untuk memberikan informasi ilmiah tentang faktor-faktor motifasi kader persyerikatan 

Muhammadiyahdalam bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. 

2. Bagi pihak organisasi 

Memberikan manfaat ke ranah perkaderan persyerikatan supaya semakin bertambahnya 

kader yang benar-benar mendalamai Muhammadiyah. Riset dapat memberikan manfaat 

konsep perkaderan kepada pimpinan ranting, cabang, daerah wilayah serta pusat 

Muhammadiyah serta ortom ortom guna mengimplementasikanvisi gerakan 

Muhammadiyah. 

 

 

 

 

 

 

 



 


