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Muhammadiyah GKB merupakan salah satu cabang Muhammadiyah yang memiliki 

perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terbukti dalam waktu yang relatif singkat, 

Muhammadiyah GKB telah memiliki 3 amal usaha di bidang pendidikan, 1 amal usaha dibidang 

kesehatan dan anggota Muhammadiyah sebanyak 275 orang. Perkembangan Muhammadiyah 

GKB yang cukup pesat tentunya ikut dipengaruhi oleh motivasi berorganisasi Muhammadiyah 

warga Muhammadiyah GKB. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga GKB 

berorganisasi di Persyarikatan Muhammadiyah dan motivasi berorganisasi warga 

Muhammadiyah GKB. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik 

yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar 

individu (motivasi ekstrinsik). Dalam berorganisasi motivasi merupakan proses yang ikut 

menentukan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam mencapai sasaran organisasi.  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis 

data fenomenologis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang 

menyebabkan warga GKB berorganisasi di Persyarikatan Muhammadiyah yaitu faktor intrinsik 

dan faktor ekstrinsik. Adapun faktor intrinsik motivasi berorganisasi Muhammadiyah warga 

Muhammadiyah GKB yaitu (1) kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya; (2) kebutuhan 

untuk menyalurkan aspirasi dalam berdakwah; (3) kebutuhan untuk berkelompok sebagai media 

untuk beradaptasi; (4) kebutuhan untuk mendalami agama Islam; (5) kebutuhan untuk 

mengembangkan keahlian, kemampuan dan bidang garapan yang dimilikinya di amal usaha 

maupun Persyarikatan Muhammadiyah; (6) kebutuhan untuk  menolong; sedangkan faktor 

ekstrinsik motivasi berorganisasi Muhammadiyah warga Muhammadiyah GKB adalah (1) 

Muhammadiyah memiliki kualitas dan manajemen yang bagus; (2) Muhammadiyah merupakan 

gerakan dakwah pembaharuan; (3) Pernah sekolah di Muhammadiyah, jadi ingin berjuang di 

Muhammadiyah yang dulu belum sempat dilakukan; (4) Muhammadiyah memiliki lembaga 

pendidikan tempat putra-putri warga GKB sekolah; dan (5) Karena anak keluarga warga 

Muhammadiyah, sehingga ingin meneruskan perjuangan orang tuanya dalam ber-

Muhammadiyah. 
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