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ABSTRAK 
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  Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:1) Untuk menganalisis 
perkembangan Cabang Muhammadiyah dalam bidang dakwah pendidikan tahun 2006-
2019. 2) Untuk menganalisis perkembangan Cabang Muhammadiyah dalam bidang 
dakwah Kesehatan tahun 2006-2019. 
 Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dan sumber data di dapat 
dari buku-buku yang sesuai dengan kajian penelitian, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah 
sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan tahapan 
keterpecayaan,keteralihan,kepastian dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia Nama 
organisasi ini diambil dari nama NabiMuhammad SAW, yang lahir 18 November 1912. 
Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang 
terjadi dalam proses dakwah. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun 
tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, Amal usaha 
Muhammadiyah dalam bidang dakwah  bermacam-macam salah satunya ada dakwah 
pendidikan dan dakwah kesehatan. Amal usaha bidang dakwah pendidikan adalah 
salah satu amal usaha dalam Muhammadiyah yang gerakannya dakwah Islam yang 
dilandasi dengan usaha-usaha yang dilandasi dengan nilai amal yang diperintahkan 
oleh Allah SWT. Berupa dengan usaha dakwah yang fungsinya menjadi alat dakwah 
ke dalam dan keluar anggota Muhamadiyah, tempat pembibitan kader Muhammadiyah 
dengan  maksud sebagai peningkatan pendidikan. Amal usaha berikutnya bidang 
kesehatan mendirikan balai kesehatan untuk menolong kesengsaraan umat ketika itu, 
oleh karena dibuatlah amal usaha di bidang kesehatan. Adapun faktor pendukung dan 
pengahambat dalam amal usaha bidang dakwah pendidikan yakni dukungan berasal 
dari kerja sama yang dilakukan pihak sekolah dengan Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah dan penigkatan sarana dan prasarana serta tenaga hambatan yang 
dialami kurangnya minat masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolah, 
muncul sekolah-sekolah yang berstatus Negeri. Faktor pendukung dan hambatan 
dalam amal usaha dakwah kesehatan, dukungan dalam amal usaha ini berasal dari 
dukungan serta minat para anggota Pimpinan Cabang Muhamadiyah dalam 
mendirikan balai kesehatan serta mendapatkan tempat yang strategis untuk 
mendirikan balai kesehatan tersebut, adapun hambatan yang dialami berupa 
pelayanan dari segi fasilitas alat praktik, serta masalah pendanaan yang belum 
terpecahkan. Adapun tantangan yang dihadapi mampu mengatasi hambatan-
hambatan yang terjadi di amal usaha Muhammadiyah dalam pendidikan maupun 
kesehatan. Sehingga tercapailah tujuan dakwah dalam amal usaha Muhammadiyah. 


