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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ksesimpulan dan saran sangat penting pada akhir penelitian, karena kedua 

tersebut mempengaruhi kondisi penelitian. Kesimpulan memuat hal-hal apa saja 

yang menjadi kata akhir dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan 

kumpulan masukan maupun keritikan terhada pokus penulisan yang dapat 

membangun dan memperbaiki di kemudian hari.  

a. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sabagai berikut : 

1. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sejak awal berdiri memiliki 

komitmen yang teguh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

jalur pendidikan, hingga saat ini lembaga pendidikan yang dimiliki  

Muhammadiyah terus berkembang dan bertambah baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

2. Bahwa Muhammadiyah di Gunung Tua berawal ketika putra daerah 

merantau ke Sumatera Barat untuk menuntut ilmu dan perantau Minang 

dari Sumatera Barat yang menetap dan berusaha di Gunung Tua. Sewaktu 

mereka menetap di Gunung Tua, mereka mendirikan perkumpulan tempat 

mengaji, mempelajari agama islam. Setelah organisasi Muhammadiyah 
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berdiri di Gunung Tua  banyak putra daerah yang sekolah ke Timur 

Tengah. 

3. Pada tahun 1967 secara resmi berdirinya perserikatan Muhammadiyah di 

Gunung Tua. Muhammadiyah Gunung Tua awalnya berstatus ranting 

dengan cabang di Medan. Karena Muhammadiyah di Gunung Tua 

berkembang pesat hingga mempunyai beberapa ranting di Gunung Tua 

dan membuka beberapa cabang hingga sekarang ini. Perserikatan 

Muhammadiyah sudah mendirikan beberapa Cabang dan Ranting di 

seluruh Kabupaten Madina.  

4. Proses pendidikan yang diselenggarakan oleh perserikatan 

Muhammadiyah Merupakan salah satu dari usaha dalam mencapai tujuan 

sebernanya dari organisasi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari 

Perserikatan Muhammadiyah ini tertera pada visi pengembangan Majelis 

Dikdasmen selaku Majelis yang menaungi Pendidikan Dasar dan 

Menengah Muhammadiyah Panyabungan yaitu: Berkembangnya kualitas 

dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yang unggul dan holistic, bertata 

kelola yang didukung oleh fasilitas dan sarana yang cukup dan 

repersentatif sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam 

membentuk manusia yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan 

Muhammadiyah. 

5. System pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah di Gunung 

Tua tidak berbeda dengan system pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, bahkan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah 
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melaksanakan system terpadu maksudnya menyelenggarakan pendidikan 

dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat sesuai dengan Al-

Quran dan As Sunah sebagai dasar organsasi Muhammadiyah sehingga 

stiap siswa memperoleh lebih pelajaran pendidikan agama islam dalam 

bentuk praktek ibadah dan pelatihan-pelatihan agama lainnya.  

6. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah saat ini semakin lama 

bertambah meningkat karena dilihat dengan bertamabahnya jumlah siswa 

tiap tahunnya dan meakkukan pembangunan di sekolah Muhammadiyah. 

Dan menurut pandangan masyarakat penyelenggaraan pendidikan 

Muhammadiyah tidak pernah membedakan kasta, sebab banyak anak-anak 

masyarakat kalangan bawah yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah, 

sekolah Muhammadiyah pun menjadi piihan karena pelayanannya 

terhadap masyarakat yang kurang mampu yang ingin bersekolah. 
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b. Saran  

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saat melakukan Penelitian dan 

analisis terhadap hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan 

bagi masyarakat terhadap pentinganya pendidikan. Terutama 

pendidikan Muhmmadiyah yang mempunyai tujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membangun karakter masyarakat yang lebih 

baik kedepannya. 

2. Bagi pemerintah setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan tambahan agar 

mensosialisasikan mengenaisistem administrasi dan system birokrasi 

sebaikanya Koordiantor Majelis Dikdasmen lebih aktif dalam 

menyikapi masalah-masalah yang ada agar kedepannya pendidikan 

Muhammadiyah lebih maju lagi.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil Penelitian ini dapat 

menjadi landasan dan bermanfaat untuk ke depannya.Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat lebih teliti dalam meneliti dan 

mempelajari tentang pendidikan Muhammadiyah.  

 

 


