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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sejarah  adalah suatu hal yang persis berdiri di persimpangan jalan, 

yang berbeda diantara fakta dan interprestasi, di mana fakta yang akan selalu 

bersifat objektif, dan  interprestasi  cenderung  bersifat  subjektif.  Tetapi  

justru itulah  perpaduan  antara  objektifitas dan subjektifitas yang  bisa  

memperkaya  sudut  pandang  sejarah (A. Royyani, 2005: 1). 

Sejarah dan Perkembangan dua organisasi besar yang berada di Desa 

Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, adalah Muhammadiyah 

dan Nahdatul Ulama (NU), telah menjadi kebutuhan untuk dituangkan dalam 

bentuk skripsi dan juga untuk diperkenalkan kepada masyarakat umum. 

Karena sejarah dan perkembangan ini berfungsi untuk melihat masa lalu untuk 

dijadikan ibroh atau landasan untuk bekerja di masa kini dan untuk menatap 

jauh ke masa yang akan datang (A. Royyani, 2005: 1). 

Sejarah perkembangan ini bukan hanya bermanfaat bagi warga 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) Desa Plompong semata, akan 

tetapi lebih dari itu akan juga berguna bagi masyarakat umum secara 

keseluruhan. 

Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang diyakini 

sebagai kebenaran yang tunggal, ditafsirkan penganutnya secara berbeda-beda 

dan berubah-ubah. Yang diakibatkan oleh perbedaan kehidupan sosial yang 

juga terus berubah. Dan dari sini lahirlah mazhab syari’ah (fiqih) dan kalam 
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(tauhid) yang cenderung berbeda, seperti halnya perbedaan antara 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (Abdul Munir Mulkan, 2000: 1).  

Dan keduannya merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang 

masih berdiri tegak hingga saat ini (Badrin Yatim, 1997: 275). 

Akan tetapi sesungguhnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)  

adalah organisasi masyarakat Islam yang memiliki tujuan yang sama yaitu 

menegakkan amar ma’ruf  nahi munkar sesuai yang diajarkan oleh ajaran 

agama Islam yang terkandung dalam Al-qur’an dan As-Sunnah, melalui amal 

usaha- amal usahanya. Kalau berbicara murni tentang amal usaha, kedua 

organisasi masyarakat ini tidak ada alasan saling mencurigai dan saling fitnah. 

Sebab dalam mengemban tugas luhur tersebut, kedua ormas ini memang harus 

bahu-membahu dan bekerja keras demi kepentingan bangsa yang lebih luas. 

Kalaupun ada perbedaan model dan gaya dalam mengemban tugas pendidikan 

untuk seluruh umat, itu hanyalah sekedar variasi dan dinamika organisasi 

(Hamdan Daulay, 2001: 194). 

Adanya dua organisasi Muhammadiyah dan NU adalah akibat dari 

perubahan batin dan kedalaman pemahaman terhadap Islam, yang diimbangi 

oleh perkembangan masyarakat dalam hal alokasi fungsi, fasilitas, pendidikan, 

dan lain sebagainnya (M. Munandar Soelaiman, 1995: 229). 

Sebagai akibat dari hal tersebut, maka perbedaan pandangan tentang 

ke-Islaman meruncing dikalangan bawah masyarakat awam, baik warga 

simpatisan Muhammadiyah maupun warga simpatisan NU, mereka gampang 

sekali konflik dan sulit berdamai, hanya masalah-masalah kecil yang didorong 



3 

dengan adanya fanatisme golongan atau kelompok yang kurang propesional 

(Khoirul Fahmi, Muhammad Z, 1992: 182). 

Oleh karena itu, keberadaan Muhammadiyah dan NU di desa 

Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ini menarik untuk diteliti, 

karena mayoritas masing-masing pengurus Muhammadiyah dan NU masih 

memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah, sehingga dalam 

penilitian ini akan ditemukan model perkembangan  Muhammadiyah dan NU 

di desa Plompong dan juga akan ditemukan beberapa pola interaksi sosial 

antara warga Muhammadiyah dan NU yang memiliki hubungan darah 

tersebut. 

Dengan demikian dua organisasi ini yaitu Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama ranting Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten 

Brebes, berusaha untuk berperan serta dalam merealisasikan dan menyebarkan 

kegiatan-kegiatannya melalui amal usaha organisasi tersebut, ditengah-tengah 

masyarakat yang semakin komplek dengan berbagai persoalan, sebagai upaya 

untuk melaksanakan tugasnya yang merupakan kewajiban setiap orang. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman serta dapat memudahkan 

dalam memahami penelitian kami yang berjudul “Sejarah Perkembangan 

Muhammadiyah dan Nahdatul ulama di Desa Plompong Kecamatan 

Sirampog kabupaten Brebes”, ini maka penulis merasa perlu menyertakan 

penegasan istilah dalam judul tersebut sebagai berikut : 
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1. Muhammadiyah 

Muhammadiyah  sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran Dasar 

hasil muktamar ke 41 tahun 1985 di Surakarta menyatakan jati dirinya 

sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, beraqidah 

Islam bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah,  sedangkan maksud dan 

tujuan dari Muhammadiyah sendiri ialah menegakkan dan menjunjung 

tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan 

makmur yang diridhoi Allah SWT. Muhammadiyah didirikan pada  

tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18  Nopember  1912  di Kampung  Kauman  

Yogyakarta, oleh seorang  yang  bernama  Muhammad  Darwis,  kemudian  

dikenal  dengan nama  KH. Ahmad Dahlan. 

2. NU (Nahdatul Ulama) 

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah 

di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, itulah tujuan didirikannya Nahdatul Ulama atau 

Kebangkitan Ulama, yang berdiri pada pada 16 Rajab 1344 H /31 Januari 

1926, dan didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab 

Chasbullah dan juga KH. Bisri Syansuri ketigannya dari jombang jawa 

timur , merupakan sebagai organisasi yang melindungi praktik keagamaan 

yang tradisional (Ja’far Shodiq, 2008:67 ) 

3. Desa Plompong 

Merupakan sebuah desa atau wilayah yang berada dikaki gunung 

tertinggi kedua di pulau jawa yaitu gunung Slamet, dengan jumlah 
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penduduk 11000 jiwa, yang menempati daerah dengan luas 6000 Ha 

dengan kepadatan penduduk sekitar  1/100 M2.  

 Desa ini dibilang sudah cukup maju dari segi pendidikannya 

dengan adanya lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai SLTA dan 

beberapa pondok pesantren baik milik Muhammadiyah ataupun Nahdatul 

Ulama (NU).  

Ada beberapa dukuh yang biasa disebut dengan kampung 

diantaranya; Dukuh Pucung lancar, Dukuh Cirendu, Dukuh Sorangan, 

Dukuh Gempong, Dukuh Ares dll. khusus gempong hanya memiliki tak 

lebih dari 50KK suasana asri dan semangat kebersamaan menjadi dasar 

hidup warganya.  

Berangkat dari situlah proses sejarah dan perkembangan dua 

organisasi masyarakat Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)  untuk 

berjalan dan berkembang mengembangkan dakwahnya di Desa Plompong 

Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.  

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka maksud dari judul 

penelitian ini adalah: “Sejarah Perkembangan Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama di Desa Plompong Kecamatan Sirampog kabupaten 

Brebes”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar maka 

perlu adanya perumusan dari masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut: 
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1. Bagaimana sejarah perkembangan Muhammadiyah dan NU di Desa 

Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat perkembangan 

Muhammadiyah dan NU di Desa Plompong Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui awal sejarah perkembangan Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama (NU) desa Plompong Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes, pada masa lalu dan sebagai landasan untuk 

diterapkan pada masa sekarang dan sebagi rujukan untuk masa yang 

akan datang. 

b. Untuk melihat kesuksesan dan peran amal usaha yang dimiliki dua 

organisasi tersebut yaitu, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) 

di Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, terhadap 

masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian in secara praktis adalah sebagai berikut: 
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1) Manfaat bagi warga Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama adalah 

sebagai landasan atau pengaplikasian dari sebuah kegiatan amal 

usaha yang dilaksanakan dan untuk dijadikan sebagai rujukan yang 

selanjutnya. 

2) Manfaat bagi masyarakat pada umumnya adalah sebagai contoh 

konkrit kegiatan amal usaha yang dilakukan oleh dua organisasi 

yang ada di Desa Plompong Kecamatan Sirampog kabupaten 

Brebes. 

3) Manfaat bagi pemerintah daerah adalah sebagai bentuk kegiatan 

amal usaha yang khususnya dalam bidang pendidikan dan hal ini 

berdampak positif bagi pemerintah daerah sendiri. 

b. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 

Menambah wawasan keilmuan Islam dalam hal ini terutama 

mengetahui Aliran Modern Dunia Islam yaitu Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti ke berbagai literatur 

kepustakaan tentang Sejarah Perkembangan Muhammadiyah Dan  Nahdatul 

Ulama di Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, peneliti 

menemukan beberapa tulisan dan penelitian. Namun literatur tersebut tidak 

meneliti tentang Sejarah Perkembangan Muhammadiyah Dan  Nahdatul 
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Ulama di Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Hanya 

saja menulis tentang muhammadiyah dan Nahdatul Ulam secara umum, dan 

tidak terkait secara penuh dengan judul kami, Berikut adalah daftar penelitian 

yang sudah pernah ada: 

Pertama, Penelitian tentang Muhammadiyah di tengah masyarakat 

Nahdatul Ulama di kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi Jawa Timur  

ditulis  oleh  Mukhlas Hanif (UIN Sunan Kalijaga, 2002). Studi ini mengkaji  

tentang  Muhammadiyah di tengah masyarakat Nahadtul Ulama di Kecamatan 

Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur pada tahun 1962 sesuai dengan 

Muhammadiyah masuk ke Kecamatan itu, dalam tulisan itu diketahui bahwa  

interaksi sosial kearah positif antara warga Muhammadiyah dan NU di 

Kecamatan Kalibaru akan semakin terbuka dan luas jika warga 

Muhammadiyah mau toleran terhadap tradisi-tradisi yang ada.  

Akan tetapi, hubungan harmonis tersebut akan berubah menjadi konflik 

jika warga Muhammadiyah dan warga NU sama-sama berpegang teguh pada 

visi dan misi dari masing-masing organisasi tersebut. Dan disinilah langkah 

awal dari sebuah dakwah, yaitu adanya kebersamaan tidak hanya 

mementingkan kepentingan kelompoknya atau individunya tetapi 

kebersamaan untuk semua golongan. 

Kedua, Penelitian tentang pelaksanaan dakwah oleh Muslimat NU 

ranting Desa Jeruk Agung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ditulis 

oleh Sri Nurhayati (UIN Sunan Kalijaga, 2002). Tulisan ini mengkaji tentang 

kegiatan dakwah yang dilakukan oleh perkumpulan para wanita-wanita 
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Nahdatul Ulama, dalam hal ini adalah Muslimat NU. Berangkat dari berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ini sering kali muncul berbagai 

pengaruh atau dampak sebagai suatu akibat dari sebuah kegiatan salah satunya 

adalah pengaruh atau dampak dari segi positif, begitu juga dengan 

pelaksanaan program Muslimat NU pasti akan menimbulkan pengaruh 

ataupun dampak positif, baik bagi pengurus Muslimat NU sendiri maupun 

warga masyarakat di wilayah Desa Jeruk Agung khususnya dan Desa-desa 

sekitar pada umumnya. 

Ketiga, penelitian tentang problema perwujudan Wahdatul Ummah di 

Indonesia ditulis oleh Sjamsudduha (1990), dalam penelitian ini 

mengkhususkan penelitiannya didaerah Lamongan Jawa Timur dengan 

mengambil kasus konflik Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Berdasarkan 

beberapa pertimbangan  tahun 1999, hasil penelitian tersebut diterbitkan 

dengan judul Konflik dan Rekonsiliasi NU – Muhammadiyah, inti dari 

penelitian ini adalah mencari faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya 

konflik kedua organisasi tersebut, yakni faktor keagamaan, psikologis dan 

sosiologis. 

 

F. Kerangka Teoritik 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) adalah dua organisasi 

Islam terbesar di Indonesia dengan mengantongi jumlah massa masing-masing 

puluhan juta. Keduanya mempunyai pengalaman kesejarahan amat kaya. Dan 

proses kristalisasi sejarah semakin mengutuhkan Muhammadiyah dan 
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Nahdatul Ulama sebagai dua sosok organisasi sosial keagamaan yang 

disegani. Yang pertama sering disebut oleh para pengamat sejarah sebagai 

sebuah organisasi yang mewakili golongan Muslim tradisional, sedang yang 

kedua sering dikatakan sebagai sebuah perkumpulan yang mewakili kelompok 

Muslim modernis.  

Keduannya memilki peran sosial yang sangat besar terhadap 

masyarakat sekitar dimana oraganisasi tersebut berkembang, peran sosial ini 

berfungsi sebagai sarana untuk komunikasi kepada masyarakat sekitar 

bagaimana mengubah pandangan hidup masyarakat terhadap Agama Islam, 

selai peran sosial disini ada juga interaksi sosial yang berfungsi sebagai proses 

sosialisasi dan menerapkan strategi dakwah melalui amal usaha yang dimiliki 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. 

1. Peran Sosial Muhammadiyah dan NU 

Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam yang sama-

sama berkembang pesat di Desa Plompong Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes. Keduanya mempunyai pengalaman kesejarahan yang 

amat kaya. Dan proses kristalisasi sejarah semakin mengutuhkan 

Muhammadiyah dan NU sebagai dua sosok organisasi sosial keagamaan 

yang disegani. Yang pertama sering disebut oleh para pengamat sejarah 

sebagai sebuah organisasi yang mewakili golongan Muslim tradisional, 

sedang yang kedua sering dikatakan sebagai sebuah perkumpulan yang 

mewakili kelompok Muslim modernis.  
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Kalau NU lahir pada tahun 1962, maka Muhammadiyah lahir pada 

tahun 1964, jadi kedua organisasi ini yang sama-sama berkembang di Desa 

Plompong, menurut tahun berdirinya NU lebih awal berdiri dari pada 

Muhammadiyah. Empat puluh delapan tahun waktu yang sudah cukup tua 

untuk kedua oraganisasi ini berkembang di Desa Plompong, dengan 

berbagai rintangan dan hambatan dengan tujuan untuk mengubah 

pandangan hidup masyarakat dalam memahami agama. Kedua organisasi 

tersebut memiliki peran sosial terhadap umat yang sangat luas, guna 

mengembangkan ajaran agama Islam yang berdasar pada Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. 

2. Interaksi Sosial Muhammadiyah dan NU 

Manusia dalam hidup bermasyarakat, akan saling berhubungan dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat 

menimbulkan suatu proses interaksi sosial. 

Maryati dan Suryawati (2003) menyatakan bahwa, “Interaksi sosial 

adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons 

antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok. 

Muhammadiyah dan NU di desa Plompong juga memiliki interaksi sosial 

terhadap masyarakat atau umat sekitar, bagaimana Muhammadiyah dan 

NU yang berkembang di Desa Plompong melakukan dan mengembangkan 

proses sosialisasi dan strategi dakwah melalaui berbagai macam amal 

usahanya baik yang bersifat pendidikan maupun pengajian-pengajian, hal 
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ini yang sudah menjadi tugas utama yang dimiliki oleh Muhammadiyah 

dan NU Ranting Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. 

G. Metode Penelitian 

Sebuah  penelitian  harus  dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang dapat 

digunakan  selama  penelitian berlangsung, sehingga  dapat  memperoleh  data 

yang  valid.  Metode  penelitian adalah langkah-langkah yang berkaitan 

dengan  apa  yang  akan  dibahas.  Uraian  mengenai metode penelitian akan 

membahas mengenai: 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian 

yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian lapangan dengan 

menggunakan data-data yang berupa dokumentasi dan buku-buku 

pedoman  yang  ada. Dalam penelitian  ini yang akan diteliti adalah 

Sejarah Perkembangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)  di 

Desa  Plompong  Kecamatan Sirampog  Kabupaten  Brebes.  

Jenis penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitain yang 

dilakukan secara langsung kelapangan dan bertemu langsung dengan 

pelaku sejarah yang ada serta menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan 

dengan judul peneitian ini (Mukhlas Hanif, 2002:8). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis yakni, studi 

tentang peristiwa di masa lampau. ”Dengan demikian, sejarah merupakan 
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peristiwa faktual di masa lampau, bukan kisah fiktif apalagi rekayasa. 

Definisi menurut Baverley Southgate merupakan pemahaman paling 

sederhana. Pengertian sejarah menurut Baverley menghendaki pemahaman 

obyektif terhadap fakta-fakta historis. Metode penulisannya menggunakan 

narasi historis dan tidak dibenarkan secara analitis (analisis sejarah). 

(Baverley Southgate, 1996). 

 Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-

kenyataan sejarah yang berkaitan dengan lembaga persyarikatan 

Muhammadiyah  dan NU Desa Plompong Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes. Sehingga dapat dipelajari  faktor  lingkungan  yang    

menopangnya  dan  mempengaruhinya. 

3. Teknik pengumpulan data 

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan dokumentasi dan 

wawancara, dengan para pelaku sejarah yang masih hidup dan juga di 

peroleh dari. buku tentang Muhammadiyah dan NU secara umum ataupun 

bentuk amal usaha Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengenai sejarah 

perkembangannya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, prasasti, notulen rapat, dan lain 
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sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari atau memperoleh data 

tentang monografi daerah penelitian, daftar keanggotaan dan 

kepempinan dalam Muhammadiyah dan NU, dan data-data lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Dokumetasi ini, digunakan untuk 

melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (Suharsimi 

Arikunto, 1998:236). 

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang 

program kerja, kondisi penduduk dan lain sebagainya. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dan bertatap muka langsung secara sepihak yang dilakukan 

dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Sutrisno 

Hadi, 1987:193). Sedangkan teknik wawancara yang penulis gunakan 

adalah wawancara bebas terpimpin, dimana penulis hanya berpedoman 

pada pertanyaan-pertanyaan yang global saja dan secara garis besarnya. 

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang: 

1) Sejarah dan perkembangan berdirinya 

2) Struktur organisasi 

3) Keaggotaan 

4) Pelaksanaan kegiatan amal usaha 

5) Bentuk-bentuk amal usaha 
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4. Metode Analisis 

Analisa data adalah mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil dari dokumentasi dan wawancara untuk dijadikan sebagai bentuk 

peningkatan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai penelitian kepada orang lain (Noeng Muhadjir, 

1998:104). 

Kemudian data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini 

dianalisa dengan  metode induktif-komparatif.  Metode Induktif dapat 

didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (pembentukan 

hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti.  

Metode Induktif digunakan untuk menggambarkan sejarah dan 

perkembangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di  Desa Plompong 

Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Sedangkan metode komparatif 

digunakan untuk mengetahui jenis kegiatan amal usaha yang dilakukan. 

 

H. Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini tersusun dalam lima 

bagian yang nantinya dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan 

serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti, berikut ini sistematika 

laporan penelitian: 

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan 

dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 
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Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan 

Laporan Penelitian. 

Bab II akan membahas gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri 

dari : kondisi geografis, kondisi demografis, kehidupan keagamaan, keadaan 

ekonomi dan keadaan pendidikan. 

Bab III akan membahas tentang keberadaan dan peran Nahdatul Ulama 

dan Muhammadiyah di Desa Plompong dilihat dari sejarah perkembangan, 

identitas, amal usaha, dan faham keagamaannya.  

Bab IV dari laporan penelitian ini adalah bab yang akan membahas 

mengenai analisa perbandingan antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. 

Bab ini berisi pembahasan mengenai perbedaan kegiatan dakwah dan amal 

usaha yang dilakukan atau dijalankan dan juga persamaan di antara kedua 

organisasi tersebut serta faktor pendorong dan penghambatnya. 

Bagian akhir dari laporan penelitian ini ditulis pada Bab V yaitu 

penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 




