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BAB V 

PENUTUP

A. KESIMPULAN 

 

1. KESIMPULAN HISTORIS 

Secara historis Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan  agama Islam, 

yang bermunculan bermacam-macam organisasi islam seperti Sarekat Dagang 

Islam,Sarekat islam,Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdhatul Ulama dan 

lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut secara garis besar mempunyai tujuan 

yang sama yaitu menuju kejayaan Islam dan kaum muslimin. Muhammadiyah 

sebagai salah satu organisasi yang mulai dirintis untuk memperluas agama Islam 

yang murni dan bersih dari amalan-amalan yang menyimpang yang tidak sesuai 

dengan syariat Al-Qur’an dan Hadist.  

Muhammadiyah sebagai suatu gerakan dakwah yang lahir 18 November 2. 

1912 senantiasa berusaha untuk mengupayakan perkembangan yang baik dan 

sehat dari waktu ke waktu.Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan 

Muhammadiyah baik yang bersifat intern maupun ekstern.Secara intern harus 

terjalin kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan seluruh 

anggotanya&warga. Secara ekstern harus terjalin hubungan yang harmonis 

dengan masyarakat untuk mengatur anggotanya. 

a. Dalam dakwah bidang pendidikan Muhammadiyah yakni amal usaha dalam 

pendidikan yang digunakan untuk mengajarkan  ilmu dengan cara berdakwah. 

Dalam konteks gagasan mengenai cita-cita Muhammadiyah itu sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan ke dalam pernyataan leluhur, 

“Membentuk manusia Indonesia yang sempurna, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, 

inovatif” maka pada tataran filosofis pragmatisnya perlu dilakukan kajian yang 

merefleksikan kebutuhan dan sekaligus tantangan bagi pendidikan 

Muhammadiyah ke depan, sekaligus juga sebagai koreksi Muhammadiyah 

terhadap pendidikan nasional yang semakin menjauh dari cita-cita konstitusi.  

perkembangan dakwah pendidikan dimulai dari tahun 2006-2010 mengalami 

naik turun, hal ini karena kurangnya siswa yang sekolah di SMK Muhammadiyah 

1 Metro bahkan ada beberapa kelas yang memang tidak ada siswa sama sekali 

(kosong) sehingga ada rencana untuk tutup sekolah. Kemudian pada tahun 2007 

sekolah membentuk strategi baru untuk meningkatkan jumlah siswa yang  terlihat 

dari penambahan jurusan baru yaitu Komputer dan Jaringan sehingga jumlah 

jurusan yang ada disekolah menjadi 4 yaitu:  akutansi, perkantoran, pemasaran 

dan jurusan baru teknik komputer dan jaringan.  
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Perkembangan selanjutnya setelah penambahan jurusan di tahun 

sebelumnya yaitu 2007 terus berkembang, pada tahun 2011-2012 jumlah siswa 

meningkat, 2013 jumlah siswa menurun dan di tahun 2014-2015  mengalami 

peningkatan dari segi jumlah siswa hingga sekolah membuka jurusan baru 

kembali yaitu Perbankan syariah. perkembangan dan peningkatan dari siswa di 

dukung oleh dewan guru yang terus membimbing serta menciptakan siswa siswi 

menjadi generasi yang berkompeten. 

Masuk ke tahun 2016 sempat pengalami penurunan, hal ini karena adanya 

sekolah baru. Masuk ke tahun 2017 ada peningkatan sedikit , tahun 2018-2019 

peningkatan jumlah siswa mencapai 500 lebih, hingga bahkan sudah menambah 

satu kelas. Peningkatan dari segi siswa yang sudah banyak mengikuti 

perlombaan hingga tingkat Kabupaten dari ektrakulikuler Tapak Suci, Sastra, 

Paskibraka, Vidio kreatif dan jurnalistik. 

 

b. Dalam dakwah kesehatan Persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini 

Muhamamdiyah mengharapkan warga dapat merasakan dan berpartisipasi, 

Muhammadiyah dalam bidang kesehatan ini mengutamakan kepentingan 

masyarakat dan khususnya umat islam.  Dari pelayanan yang diberikan oleh 

pihak Muhammadiyah mengutamakan kepuasaan agar dirasakannya manfaat 

oleh masyarakat. Jaminan kesehatan masyarakat akan terus ditingkatkan, 

dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk menolong warga atau 

masyarakat yang ada.  

Perkembangan dakwah dalam bidang kesehatan menunjukan perkembangan 

dimulai dari  tahun 2006-2010, belum mengalami perkembangan, karena pada 

periode ini belum didirikannya klinik Muhammadiyah Metro masih dengan klinik 

keluarga dengan apa adanya dari segi fasilitas. Masuk tahun 2011-2015 

mengalami perkembangan dengan dilihat dari jumlah pengunjung walau pun 

perkembangannya belum begitu stabi, hal ini karena sudah dimulainya perintisan  

klinik Muhammadiyah di Metro Timur. 

Perkembangan amal usaha dalam bidang dakwah kesehatan mulai  

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, 

peningkatan terlihat dari tahun ke tahun berdasarkan kujungan masyarakat 

dalam berobat ke klinik Muhammadiyah dengan kepercayaan masyarakat, klinik 

Muhammadiyah di Metro Timur selalu berbenah diri guna untuk melayani 

masyarakat mulai dari pelayanan dan pasilitas yang ada. Perkembangan klinik 

Muhammadiyah, karena Organisasi Muhammadiyah dan kepengurusan klnik 

Muhammadiyah terus berbenah diri sehingga jumlah pasien berkunjung untuk 
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berobat semakin stabil. Dimulai dengan adanya BPJS dan kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki oleh Klinik, dari jam kerja hingga jam malam, adanya day care, 

home care dengan maksud, jika ada yang ingin berobat dirumah karena 

terhambat kendaraan, maka pihak klinik akan mengunjungi pasien.  

Adanya layanan berupa konsultasi online (pihak kariawan klinik akan 

melayani konsultasi secara online), Perkembangan dari segi pendapatan dimulai 

tahun 2016 mendapatkan ratusan ribu hingga ditahun berikutnya ditaksir hingga 

puluhan juta, dengan pendapatan terseut digunakan untuk membayar para 

kariawan dan terus melengkapi fasilitas lainnya guna melayani pasien. 

 

2. KESIMPULAN PEDAGOGIS 

 

a. Dengan mengetahui perkembangan Muhammadiyah yang ada di Metro Timur, 

setidaknya kita mempunyai identitas diri sebagai warga Muhammadiyah dan 

merasa bangga dengan mengetahui sejarah Muhammadiyah yang ada. Selain itu 

kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sejarah yang ada. 

b. Dengan dakwah yang ada dalam Muhammadiyah menunjukan pentingnya 

pendidikan yang mengajarkan tentang rencana serta tujuan organisasi, dalam 

amal usaha yang ada dalam Muhammadiyah yakni bidang dakwah pendidikan 

dan dakwah kesehatan, dua hal tersebut mengarahkan pada kualitas. Semakin 

banyak dakwah yang berjalan semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi 

dalam amal usaha.  

 

B. SARAN 

 Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Agar dakwah pendidikan terus berjalan dengan baik dan mampu berkembang 

dengan pesat di tingkat pendidikan dan mampu menciptakan siswa yang berprestasi 

dalam akademik dan non akademik maka peningkatan kualitas dan kuantitas 

sekolah perlu ditingkatkan dengan cara dapat merealisasikan visi dan misi sekolah, 

tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya masing-masinf, baik dalam 

bidang akademik dan non akademik, sehingga mampu meningkatkan kualitas 

sekolah dan meluluskan siswa yang berkualitas serta mampu bersaing dengan 

sekolah lainnya. 

2. Agar dapat mencapai tujuan dakwah kesehatan dalam amal usaha Muhammadiyah 

maka layanan kesehatan yang ada di klinik Muhammadiyah perlu ditingkatkan 

kembali dimulai dari segi ketenagaan kariawan (peningkatan pelayanan untuk 
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masyarakat  pegawai dan dokter), peningkatan layanan sarana dan pra sarana, 

ketersediaan fasilitas medis yang bermutu. Sehingga masyarakat yang berobatdi 

klinik Muhammadiyah merasakan kepuasan dari pelayanan yang telah diberikan. 

Dan mampu berkembang dengan pesat. 


