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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ini, pendidikan tengah dihadapkan pada suatu persoalan 

yang sangat kompleks. Arus komunikasi dan informasi semakin mengalami 

kemajuan, menuntut dunia pendidikan untuk berupaya meningkatkan 

peranannya dalam menumbuhkan potensi kreativitas, keterampilan, dan 

kepribadian peserta didik, terutama menyangkut tiga komponen dasar yang 

merupakan fondasi primordial dalam proses pembelajaran di lembaga sekolah. 

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang integral dalam 

membentuk kecakapan diri, kemampuan profesional, dan nilai- nilai moral 

(moral values) sebagai way of life, agar  peserta didik mempu mengembangkan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan pendidikan 

berkualitas.
1
Mata pelajaran Kemuhammadiyahan idealnya dapat 

dikembangkan sebagai nilai tambah sekolah dibandingkan dengan lembaga 

pendidikan lainnya. Ketika semua lembaga pendidikan memberikan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan kekhasan masing - masing, sementara 

program yang sama pada perguruan Muhammadiyah mengalami kemunduran 

gagasan baik pada tataran pelaksanaan maupun esensi pesan yang disampaikan, 

maka pendidikan Kemuhammadiyahan pada sekolah Muhammadiyah secara 

berangsur- angsur kehilangan ruh sehingga kekhasan itu menjadi tanpa makna. 

1
 Muhammad Takdir Ilahi, Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral (Jogjakarta: Ar- Ruzz 

Media, 2012), Cet. 1, hal. 177. 
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Kekhasan itu telah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat hingga hampir 

tidak ada bedanya dengan yang pada akhirnya tidak melahirkan peserta didik 

dengan warna atau celupan dan performa yang berbeda.
2
 

Ketika berbicara mengenai pembelajaran  Kemuhammadiyahan, hal 

tersebut tidak bisa dilepaskan  dengan kurikulum yang selama ini digunakan. 

Kurikulum  Kemuhammadiyahan menggunakan kurikulum dari Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah yang bertujuan membentuk 

manusia muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, cakap, percaya 

terhadap diri sendiri, berdisiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, memajukan 

dan memperkembangkan ilmu pengetahuan  serta beramal soleh menuju 

terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridoi Alloh Subhanahu 

Wataala.
3
 

Tujuan kurikulum  Kemuhammadiyahan ini pada dasarnya ingin 

mencetak lulusan pendidikan (out put)  yang ahli dalam bidang agama 

sekaligus pengetahuan umum, selain itu diharapkan kurikulum tersebut dapat 

menjadi satu nilai tambahan bagi sekolah Muhammadiyah di antara sekolah - 

sekolah lain dengan waktu pembelajaran yang cenderung lebih lama. Untuk 

mengoprasikan tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah yang 

ideal tersebut memiliki target terhadap out put peserta didiknya :  

1. Peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan 

tuntunan  Muhammadiyah. 

                                                           
2
Khozin, Menggugat Pendidikan Muhammadiyah,(Malang: UMM Press, 2005),Cet.1.ed. 

1, hal.145-146.  
3
Qoidah Pendidikan  Dasar  dan Menengah Muhammadiyah  tahun 2006 pasal 3. 
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2. Peserta didik terlibat aktif dalam setiap aktifitas kegiatan persyarikatan dan 

ortom, serta mendorong siswa-siswi untuk aktif dalam berorganisasi di 

organisasi otonom Muhammadiyah missal Ikatan Pelajar Muhammdiyah 

(IPM), Tapak Suci ( TS),  dan Hizbul Wathon (HW).
4
 

  Sementara itu dalam mencermati pelaksanaan pembelajaran  

Kemuhammadiyahan, terdapat kalangan yang memberikan penilaian bahwa 

hasil pembelajaran tersebut belum memuaskan. Pembelajaran 

Kemuhammadiyahan dinilai hanya sampai pada formalisme yang bersifat 

keharusan politik organisatoris. Padahal yang dilakukan oleh pendiri 

perserikatan ini tidak demikian, perhatikan misalnya kisah K.H. Ahmad 

Dahlan mengajarkan surat al- Maun kepada para santrinya.
5
 Inti pengajaran 

dalam kisah tersebut menekankan arti penting pengamalan dalam kehidupan 

nyata, kreatifitas merespon, memahami inti persoalan dan memposisikan 

Islam sebagai ajaran yang aplikatif dan membumi. Mencermati penilaian di 

atas, mengindikasikan adanya kekurangan dalam memaksimalkan kualitas 

pembelajaran Kemuhammadiyahan.  

  Karena itu, studi terhadap berbagai aspek pendidikan dalam 

perguruan Muhammadiyah menjadi penting, termasuk mengenai 

pembelajaran bidang studi Kemuhammadiyahan. Studi tersebut dipandang 

semakin penting bila mengingat bahwa Muhammadiyah adalah gerakan 

                                                           
4
Suhono, Implementasi Kurikulum Al- Islam dan Kemuhammadiyahan di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Surakarta Jawa Tengah 2009. Skripsi, Fakultas 

Agama Islam Unuversitas Muhammaduyah Surakarta, 2009.  
5
A. Malik Fadjar, Mencari Dasar Filosofi Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Terhadap 

Pendidikan Kemuhammadiyahan dan Al-Islam,” dalam Imron Nazri dan Hasan Kunio (Ed), Di 

Seputar Pendidikan Muhammadiyah (Yogyakarta: Pustaka SM, 1994), hal.24. 
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dakwah yang identik dengan pembaruan, atau lebih tepatnya 

penyempurnaan berkesinambungan mencari teknis lebih memadai dalam 

mendakwahkan pengamalan ajaran Islam. Penilaian di atas menggambarkan 

adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau antara pendidikan 

yang ideal dan pendidikan yang faktual dalam pembelajaran bidang studi 

Kemuhammadiyahan. Hal demikian tentunya menjadi alasan untuk 

dijadikan kajian penelitian, sehingga solusi yang diharapkan dari 

problematika pembelajaran Kemuhadiyahan tersebut dapat ditemukan.
6
 

  Melihat realita yang ada pada saat ini tujuan pembelajaran 

Kemuhammadiyah belum bisa dikatakan tercapai, contohnya saja fenomena 

yang terjadi di SMK Muhammadiyah 2 Kota  Malang. Dari segi kognitif 

masih banyak peserta  didik yang mendapatkan nilai rendah ketika ujian. 

Nilai rata- rata pelajaran Al- Islam dan Kemuhammadiyahan yang mereka 

dapatkan adalah 55-60
7
  hal tersebut dikarenakan bagi mereka pelajaran 

Kemuhammadiyahan adalah pelajaran yang sangat membosankan, bersifat 

organisatoris, serta ada sebagian dari mereka  yang berasal dari luar paham 

Muhammadiyah  dan guru yang cenderung menggunakan metode 

pembelajaran yang  konservatif. Dari segi afektif sebagian peserta didik 

tidak tertarik untuk aktif dalam berorganisasi di organisasi otonom 

Muhammadiyah contohya aktif dalam kepengurusan IPM. Dari segi 

psikomotorik masih banyak peserta didik  di lembaga pendidikan 

Muhammadiyah yang kurang tertib dalam menjalankan ibadah, seperti 

                                                           
6
Ibid., hal.24.  

7
Nilai Hasil Ujian Tengah Semester  SMK Muhammadiyah 2 Malang Tahun Pelajaran 

2016/2017 
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halnya sholat. Ketika dikumandangkan ada yang  tidak bergegas menuju 

masjid atau untuk mengambil air wudhu, bahkan ketika di luar sekolah 

mereka belum menjalankan kewajiban shalat  lima waktunya dengan baik.
8
 

  SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang  adalah lembaga pendidikan 

menengah kejuruan yang dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Malang. Sebagai sekolah Muhammadiyah, pandangan  yang berkembang di 

masyarakat tentang SMK Muhammadiyah 2 Kota  Malang adalah sebagai 

sekolah yang Islami, sehingga orangtua peserta didik yang menyekolahkan 

anaknya di sekolah tersebut berharap selain menguasai keterampilan dan 

kecakapan tertentu anaknya juga mendapat bekal berupa ilmu agama dan 

bisa membaca Al- Qur’an.  Anggapan tersebut juga diperkuat dengan 

adanya visi dari sekolah tersebut, yaitu SMK yang unggul dalam prestasi 

yang dilandaskan iman dan taqwa serta menghasilkan lulusan yang 

berakhlaq, berkarakter, berwawasan dan terampil serta bersaing secara 

professional. Apabila melihat permasalahan yang dihadapi oleh peserta 

didik di sekolah tersebut terkait dengan pembelajaran Kemuhammadiyahan, 

maka dibutuhkan solusi   dalam mengatasi permasalahan tersebut.   

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh tentang “Problematika Pembelajaran 

Kemuhammadiyahan  di SMK Muhammadiyah 2 Kota  Malang”.  

 

                                                           
8
Observasi di lingkungan SMK   Muhmadiyah 2 Malang tahun 2016 .  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja  problematika pembelajaran Kemuhammadiyahan   di SMK 

Muhammadiyah 2 Kota  Malang? 

2. Apa saja solusi dari  problematika  pembelajaran Kemuhammadiyahan 

di SMK Muhammadiyah 2 Kota  Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan tertentu pasti memilik tujuan yang ingin dicapai, demikian 

pula dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan demikian 

tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mendeskripsikan problematika pembelajaran  Kemuhammadiyahan di 

SMK Muhammadiyah 2 Kota  Malang. 

2. Mendeskripsikan solusi  dari problematika pembelajaran 

Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah 2 Kota  Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti 
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Sebagai suatu pengalaman akademik dalam menjalankan  penelitian 

kualitatif, guna menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam 

persoalan problematika pembelajaran  Kemuhammadiyahan.  

2. Bagi Guru Kemuhammadiyahan SMK Muhammadiyah 2 Kota 

Malang, memberikan referensi dan evaluasi buat guru untuk 

mengembangkan serta mampu memotivasi peserta didik agar lebih giat 

lagi dalam belajar Kemuhammadiyahan.  

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lainnya.  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan 

pembelajaran Kemuhammadiyahan sehingga dapat mewujudkan 

pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya  pada pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

 

 

E. Batasan Istilah  

1. Problematika 

  Problematika secara etimologi berasal dari kata “problem” yang 

berarti “persoalan atau permasalahan”.
9
 Maka problematika berarti hal-

hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan.
10

 

                                                           
 

9
WJS  Perwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 

hal. 38. 

 
10

Ibid., hal. 701. 
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Dalam kamus ilmiah populer, problema memiliki arti soal, masalah, 

perkara sulit dan persoalan.
11

 

  Adapun yang dimaksud dengan problematika pada penelitian  ini  

adalah persoalan - persoalan atau permasalahan- permasalahan yang 

dihadapai dalam proses belajar dan pembelajaran, khususnya dalam 

pembelajaran Kemuhammadiyahan. 

2. Pembelajaran 

   Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah 

usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar 

mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan 

terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan 

kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman 

belajar. Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya 

menggambarkan aktivitas guru, sedangkan pembelajaran 

menggambarkan aktivitas peserta didik.
12

 

   Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak huru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Pembelajaran sebagai 

proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreativitas peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

                                                           
 

11
Pius. A. Partanto & M. Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 

1994), hal. 626.  

 
12

  Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2009), hal. 85. 
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pengentahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pembelajaran.
13

  

 Berdasarkan pengertian dari beberapa definisi diatas ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk 

membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan 

karena adanya usaha. 

3. Kemuhammadiyahan 

  Menurut sisi bahasa, Muhammadiyah berasal dari nama besar nabi 

dan rasul kita yang terakhir, Muhammad saw. Kemudian ditambahkan 

“ya nisbiyah” yang berarti pengikut. Jadi secara keseluruhan, nama 

Muhammadiyah berarti umat atau pengikut nabi Muhammad saw. 

Sedangkan menurut istilahnya, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan 

Islam berupa dakwah Amar Makruf Nahi Munkar.
14

 

  Pembelajaran Kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran 

wajib di Perguruan Muhammadiyah. Maksudnya adalah memberikan 

pengetahuan kepada siswa sekolah tentang organisasi Muhammadiyah 

dan gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (AMNM) sesuai Al-Qur’an 

dan sunnah. 

                                                           
  

13
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 62. 

14
https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-

pendidikan/ diakses pada tanggal 27 Januari 2017. 

http://www.duniapelajar.com/2014/08/03/pengertian-membaca-menurut-para-ahli/
https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-pendidikan/
https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-pendidikan/
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 Tujuan Pembelajaran Kemuhammadiyahan yaitu memberikan 

pengertian yang sebenarnya terhadap para siswa tentang apa dan 

bagaimana pergerakan Muhammadiyah itu, memberikan bekal kepada 

para calon kader Muhammadiyah, pewaris dan penerus perjuangan 

Muhammadiyah yang akan datang serta memberikan bukti nyata 

kepada semua pihak bahwa andil amal usaha Muhammadiyah itu 

semata-mata dalam rangka memajukan manusia serta masyarakat 

untuk mencapai ridho Allah SWT, baik di dunia maupun akhirat.
15

 

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan 

berkaitan serta dianggap relevan dengan penelitian mengenai problematika 

pembelajaran Kemuhammadiyahan dan Solusinya.  

1. Penelitian Widya Nur Azizah  dengan judul “ Problematika dan 

Peningkatan Motivasi Belajar Kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2014/ 2015”.
16

 

Dalam penelitian tersebut dibahas tentang problematika dan 

peningkatan motivasi belajar Kemuhammadiyahan. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa problematika 

pembelajaran Kemuhammadiyahan berasal dari guru dan siswa. 

                                                           
15

Tujuan Mempelajari Pendidikan Kemuhammadiyahan, diakses pada tanggal 27 Januari 

2017 dari http://www.smam9bekasi.sch.id/berita-pengertian-pendidikankemuhammadiyahan.html.  
16

Widya Nur Azizah, Problematika Dan Peningkatan Motivasi Belajar 

Kemuhammadiyahan Di SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2014/ 2015, 

Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 

http://www.smam9bekasi.sch.id/berita-pengertian-pendidikankemuhammadiyahan.html
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Sedangkan cara meningkatkan motivasi belajar Kemuhammadiyahan 

dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal, yaitu 

dorongan dari dalam diri murid itu sendiri dan eksternal, yaitu dorongan 

yang berasal dari guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang 

diamati. Sedangkan  jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah penelitian lapangan ( Field Research).  

2. Penelitian M. Bahrul Amiq dengan judul”Pengaruh Pembelajaran 

Kemuhammadiyahan Terhadap Religiusitas  Aspek Amal Siswa Dalam 

Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Di SMP Muhammadiyah 1 

Prambanan Tahun Pelajaran 2014/2015.
17

 Dalam penelitian tersebut 

dibahas tentang pengaruh pembelajaran Kemuhammadiyahan terhadap 

religiusitas  aspek amal siswa dalam organisasi Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan dalam pembelajaran 

kemuhammadiyahan terhadap religiusitas aspek amal siswa pada 

organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif.  

3. Penelitian Kurnia Nawang Sari dengan judul “Implementasi kurikulum 

Kemuhammadiyahan  pada siswa SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe 

                                                           
17

Kurnia Nawang, Pengaruh Pembelajaran Kemuhammadiyahan Terhadap Religiusitas  

Aspek Amal Siswa Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Di SMP Muhammadiyah 1 

Prambanan Tahun Pelajaran 2014/ 2015. Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.  
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Gemolong Sragen tahun ajaran 2006-2007.
18

 Penelitian tersebut 

meyimpulkan bawa pembelajaran kurikulum pendidikan 

Kemuhammadiyahan hanya berkisar pada ranah penguasaan materi 

yang ada dan sumber daya manusia yang ada tidak sesuai dengan 

spesifikasi keahlianya. 

4. Penelitian Siti Masruroh yang berjudul “Peran Ismuba (Al-Islam, 

Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab) Dalam Membentuk Perilaku 

Keagamaan Siswa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta”.
19

. Masalah 

yang diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran Ismuba dalam 

membentuk perilaku keagamaan siswa. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan peran Ismuba dalam membentuk perilaku siswa. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang berlatar 

belakang sekolah kejuruan. Sedangkan  jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan ( Field Research) 

yaitu mengamati kasus secara langsung dengan pendekatan psikologis.  

5. Penelitian Napsiyah, dalam skripsinya yang berjudul “Perencanaan 

Pembelajaran Kemuhammadiyahan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Simo Boyolali 

                                                           
18

Kurnia Nawang Sari , Implementasi kurikulum AL-Islam Dan Kemuhammadiyahan  

Pada Siswa SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe Gemolong Sragen Tahun Pelajaran 2006/2007. 

Skripsi, STAIN Surakarta, 2006.  
19

penelitian Siti Masruroh,  Peran Ismuba (Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa 

Arab) Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Siswa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

Tahun Pelajaran 2006/2007, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.  
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Tahun Pelajaran 2008/2009”.
20

 Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

berkembang menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

ternyata memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru sebagai pelaksana 

pembelajaran belum sepenuhnya mampu menerima perubahan 

kurikulum. Perencanaan yang baik akan membuat pembelajaran 

menjadi baik sedangkan perencanaan yang buruk juga akan membuat 

pembelajaran di  kelas kurang maksimal. 

 Berdasarkan keseluruhan tema penelitian di atas, terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian yang 

dilakukan  Widya Nur Azizah yang dalam penelitiannya  terfokus pada 

peningkatan motivasi belajar Kemuhammadiyahan dan dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan  bahwa cara meningkatakan motivasi 

belajara Kemuhammadiyahan dapat dilakukan secara internal dan 

eksternal. Kemudian penelitian yang dilakukan M. Bahrul Amiq yang 

dalam penelitiannya lebih membahas tentang pengaruh pembelajaran 

Kemuhammadiyahan terhadap religiusitas  aspek amal siswa dalam 

organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan diperoleh pengaruh positif 

yang signifikan dalam pembelajaran kemuhammadiyahan terhadap 

religiusitas aspek amal siswa pada organisasi Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah. Kemudian penelitian yang dilakukan Kurnia Nawang 

                                                           
20

Napsiyah, Perencanaan Pembelajaran Kemuhammadiyahan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009, 

Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.  
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Sari, yang dalam Penelitiannya lebih menekankan pada Implementasi 

kurikulum Kemuhammadiyahan. Penelitian tersebut meyimpulkan bawa 

pembelajaran kurikulum Kemuhammadiyahan hanya berkisar pada ranah 

penguasaan materi yang ada dan sumber daya manusia yang ada tidak 

sesuai dengan spesifikasi keahlianya. Kemudian penelitian yang dilakukan 

Siti Masruroh yang dalam penelitiannya lebih menekankan pada peran 

Ismuba (Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab) dalam 

membentuk Perilaku Keagamaan Siswa. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan peran Ismuba dalam membentuk perilaku siswa. 

Kemudian penelitian  yang dilakukan Napsiyah, yang dalam penelitiannya  

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang berkembang 

menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ternyata 

memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa guru sebagai pelaksana pembelajaran 

belum sepenuhnya mampu menerima perubahan kurikulum. Perencanaan 

yang baik akan membuat pembelajaran menjadi baik sedangkan 

perencanaan yang buruk juga akan membuat pembelajaran di  kelas 

kurang maksimal. 

 Melihat dari hal tersebut belum terdapat suatu penelitian atau 

skripsi yang peneliti temukan untuk mengkaji penelitian tentang  

promlematika pembelajaran Kemuhammadiayahan, yang dapat 

membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah disini peneliti 

akan mengkaji mengenai problematika pembelajaran Kemuhammadiyahan 
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dan solusinya dengan meggunakan rancangan fenomenologi sebagai jenis 

penelitian.  Oleh karena itu, peneliti menganggap urgen untuk mengangkat 

tema tersebut dengan judul “Problematika Pembelajaran di SMK 

Muhammadiyah 2 Kota Malang”.  

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

1. BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas seputar uraian atau 

gambaran umum masalah terkait penelitian. Dalam bab ini terdapat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan.  

2. BAB II, Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti akan membahas 

kerangka teoritis sesuai dengan bahasan judul  skripsi. Diantara kajian 

peneliti terdahulu, definisi- definisi terkait pembahasan, dan konsep 

teori serta pengembangannya.  

3. BAB III, Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti akan membahas 

metode penelitian yang digunakan pada skripsi. Diantaranya jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

4. BAB IV, Pembahasan hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti akan 

membahas dan menyajikan data- data hasil penelitian.  
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5. BAB V, Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menyajikan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari 

peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




