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    BAB IV 

LANDASAN IDEOLOGI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 

PENGERTIAN : Faham Islam dan sistem gerakan dalam muhammadiyah. faham islam dalam 

muhammadiyah membahas lima  hal(masalah 5): agama, ibadah, dunia, sabilillah(berjuang di jalan 

Allah) dan ijtihad (membuat produk hokum yang tidak dibahas masa nabi saw, seperti haukum 

narkotika dll)  

Rujukan : Faham keagamaan muhammadiyah merujuk kepada : Matan Keyakinan dancita-cita hidup 

Muhammadiyah(MKCH), Pedoman Hidup Islami (PHI), Pemikiran KH. Ahmad Dahlan, Keputusan 

Tarjih (produk hukum muhammadiyah) 

MUQODDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH  

Pengertian Muhammadiyah : Persyarikatan Islam Yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tgl 8 

Dzulhijjah 1330/18 nov 1912 

Komponen anggaran dasar (AD) :  Komponen AD terdiri dari du hal , Muqoddimah dan Batang 

Tubuh. 

FUNGSI 

Fungsi Anggaran Dasar Sbb: 

1. Pedoman Hidup Warga Muhammadiyah 

2. Pedoman Dalam menjalankan organisasi 

3. Ideologi dasar bagi seluruh anggota MD 

4. Tujuan dasar Muhammadiyah yang harus dicapai dg berbagai bentuk amal usaha 

5. Menjelaskan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah 

Perumus : AD/ART dirumuskan oleh Ki.Bagus Hadi Kusumo 1942.       

Tugas Pribadi 

1. Pengertian Muhammadiyah Adalah….. 

2. Jelaskan fungsi Anggaran dasar sebagai Pedoman Hidup Muhammadiyah ! 

3. Jelaskan Cita-cita dan Tujuan Muhammadiyah didirikan ! 

Catatan : sumber jawaban , Pendidikan KMD KLS XI, Web site. 

 

 

 



 

 

  BAB V 

KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 

Penegertian : Sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai karakter pribadi setiap warga 

Muhammadiyah 

Perumus  : Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan oleh KH. Faqih Utsman pada siding tanwir 

Muhammadiyah di Jogjakarta 14-18 nov 1962 

Fungsi : kepribadian Muhammadiyah berfunsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak 

langkah muhammadiyah 

Hakekat ; Hakekat kepribadian muhammadiyah terletak kepada sepuluh sifat : 

1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan perjuangan 

2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiah 

3. Bersifat keagamaan dan kmasyarakatan 

4. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah Negara 

yang sah. 

5. Amar ma’ruf dan nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 

6. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah (perbaikan) danpembangunan, 

sesuai dengan ajaran islam 

7. Kerjasama dengan golongn islam manapun 

8. Lapang dada 

9. Mnembantu pemerintah 

10. Besifat adil 

  

Tugas kelompok minimal setiap kelompok beranggota lima orang 

1. Jelaskan maksud dari lapang dada 

2. Sebutkan contoh kerjasa anata muhammadiyah dengan pemerintah dalam bidang kesehatan 

,pendidikan serta sosial ! 

 

Catatan : sumber jawaban , Pendidikan KMD KLS XI, Web site. 

 

 

 

 

 



 

AL-ISLAM 

BAB XI 

MENJAGA KELESTARIAN ALAM 

Membahas kandungan ayat yang terkait dengan perintah melestarikan alam 

Surat Ar-Rum 41-42 

“  Telah Nampak kerusan di darat dan di laut sebagai akibat dari tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebaian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang 

benar. Katakanlah berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah berbuat kepada 

orang-orang yang terdahulu yang kebanyakan mereka Adalah orang musyrik “ 

Kandungan Ayat : 

1. Kerusakan di muka bumi adalah akibat dari ulah manusia. 

2. Contoh perusakan yang dilakukan adalah, merusak lingkungan ataupun merusak adat dan 

tatanan. 

3. Ummat terdahulu dimusnakan akaibat kerusakan yang mereka perbuat 

4. Dimusnahkannya ummat terdahulu sebagai pelajaran bagi ummat saat ini   

Surat Shad : 27 

“ Dan kami tidak menciptakan langit bu,mi dan apa  yang ada pada keduanya tanpa hikmah, yang 

demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir akan masuk 

neraka “  

Kandungan ayat: 

1. Jangan menganggap remeh ciptan Allah,meskipun  terlihat kecil. Seperti nyamuk yang 

ternyata dapat membuka lapangan usaha dengan adanya pabrik obat nyamuk, dll 

2. Jika ada mahluk Allah yang dapat membayakan manusia, dianggap orang kafir sebagai 

ciptaan Allah yang tidak berguna 

 Tugas pribadi : 

1. Apasaja contoh kerusakan Lingkungan yang diperbuat oleh manusia? 

2. Usaha apasaja yang patut dialkukan umtuk menjaga lingkungan ? 

3. Sebutkan contoh peruskan adat yang dilalukan oleh sebagian orang! 

4. Sebutkan mahluk Allah yang terlihat remeh namun bermanfaat bagi kita, berikut sebutkan 

manfaatnya ! 

5. Apasaja hikmah dari dicipkatann binatang buas bagi manusia, sebutkan dua contoh binatang 

serta hikmahnya  

 

 Catatan : sumber jawaban , pendidikan Al-Islam  KLS XI, Web site. 

 



BAB XII 

MENUNAIKAN AMAH 

An-Nisa  : 58 

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan maha kepada yang berhak, 

apabila menetapkan hokum tetapkanlah dengan adil “ 

Kandungan ayat : 

1. Amanah adalah sesuatu yang harus disampaian kedapa orang lain untuk dijaga atau 

dipelihara 

2. Orang yang serahi amanah adalah yang mempunya kemampuan 

3. Menetapkan hokum harus adil tanpa pandang bulu. 

 

Tugas pribadi : 

 

1.Tulislah  surat  an-nisa : 58 dengan huruf arab ! 

 2. Sebutkan penegertian Amanah ! 

3. Sebutkan dampak negative dari diserahkannya amah kepada orang yang tidak mempunyai 

kemampuan! 

4. Sebutkan Contoh seorang pemimpin yang adil serta kebaikan apa yang telah dia perbuat ! 

5. Apasaja Nampak negative dari ketidak adilan hukum? Serta buatkan contoh kasusnya ! 

   

Catatan : sumber jawaban , pendidikan Al-Islam  KLS XI, Web site, Media Massa atau contoh kasus 

yang kamun temukan  

 

 

  


