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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta tindakan analisis 

data oleh penulis tentang peran Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Ngembatpadas I dalam pembinan masyarakat di desa Dempul, Kelurahan 

Ngembatpadas tahun 2014, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan Ranting Muhammadiyah memiliki peran penting dalam upaya 

pembinaan masyarakat Desa Dempul. Diantara peran-peran yang 

dilaksanakan PRM Ngembatpadas I adalah sebagai penunjuk jalan, 

pengambil keputusan, penyelaras, motivator dan inspirator serta sebagai 

controller dan evaluator. Adapun upaya pembinaan masyarakat yang 

dilaksanakan PRM Ngembatpadas I di Desa Dempul meliputi tiga bidang 

yaitu pembinaan masyarakat di bidang agama, pendidikan, sosial. Bentuk 

pembinaan masyarakat bidang agama meliputi pengadaan pengajian rutin 

warga Muhammadiyah maupun Aisiyah, dan pengajian umum seluruh 

warga Desa Dempul, dari bidang pendidikan PRM Ngembatpadas I 

mendirikan MIM, TK, PAUD maupun TPA, adapun bentuk pembinaan 

masyarakat di bidang sosial diantaranya penyaluran zakat, santunan anak 

yatim dan fakir miskin, serta pemberian santunan kepada warga yang 

keluarganya meninggal dunia berupa kain kafan.  
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2. Faktor pendukung pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngembatpadas I 

dalam pembinaan masyarakat di Desa Dempul antara lain: adanya fasilitas 

yang memadai, antusiasme peserta, baik dari warga Muhammadiyah 

maupun dari warga masyarakat Desa Dempul dalam mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh PRM Ngembatpadas I, serta kepercayaan masyarakat 

Desa Dempul terhadap PRM Ngembatpadas I dalam hal pengelolaan dana 

masyarakat maupun fasilitas desa. Adapun faktor penghambat pimpinan 

Ranting Muhammadiyah Ngembatpadas I dalam pembinaan masyarakat 

Desa Dempul antara lain: banyaknya warga masyarakat yang hanya taglid 

dalam menjalankan agama, kesibukan pribadi serta faktor usia yang 

menjadikan sebagian pimpinan kurang inovatif dalam mengadakan 

kegiatan, pada saat hujan besar pengajian sering diliburkan.     

B. Saran  

1. Bagi pimpinan 

a. Seyogyanya mengingatkan secara terus-menerus kepada seluruh 

jajaran pimpinan dan masyarakat untuk senantiasa aktif dalam 

setiap kegiatan yang dilaksanakan PRM Ngembatpadas I. 

b. Lebih mengefektifkan pembinaan masyarakat melalui pengajian 

anggota maupun pengajian umum sehingga kesadaran dalam 

beragama semakin meningkat. 

2. Bagi masyarakat  

a. Seyogyanya dapat meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya 

memahami ajaran islam yang sebenar-benarnya. 
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b. Seyogyanya dapat istiqomah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan PRM Ngembatpadas I dalam rangka membina 

masyarakat. 

3. Kepada peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis. 

 

 


