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BAB VI 

SIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN 

PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif 

serta pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin (anggota dampingan) 

oleh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta: 

a. Pendampingan keagamaan yang dilakukan melalui dua model: 

pertama, pengajian iq’ra/Al-Qur’an yang dilakukan pada saat 

pertemuan rutin di komunitas yang didampingi dan dibimbing oleh 

fasilitator. Kedua, pengajian inspiratif yang dilakukan pada saat 

pertemuan dengan seluruh kelompok dampingan beserta fasilitator 

dan pengurus MPM PP Muhammadiyah. 

b. Pendampingan kesehatan dengan dua pendekatan yaitu preventif 

(pencegahan) melalui penyuluhan kesehatan dan kuratif 

(pengobatan) melalui pengobatan gratis secara bersama kepada 

seluruh anggota dampingan. Kegiatan ini dilakukan tiga bulan sekali 

dan biasanya dilakukan di aula kantor MPM PP Muhammadiyah dan 

terkadang di tempat kelompok dampingan seperti yang pernah 

dilakukan di Kokap, Kulon Progo (IKM Pusaka Mulia). 
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c. Penguatan kelompok dengan pembentukan organisasi pada masing-

masing kelompok. Adapun kelompok yang dibentuk yaitu: 

kelompok becak dengan nama Persatuan Abang Becak Ahmad 

Dahlan (PABELAN), kelompok pedagang Asongan dengan nama 

Asongan Surya Mandiri, kelompok Industri Mikro dan Kecil yang 

terdiri dari dua kelompok dengan nama IKM Sedio Maju dan IKM 

Pusaka Mulia, dan kelompok Guyub Makmur yang terdiri dari ibu-

ibu rumah tangga degan pekerjaan bermacam-macam. 

d. Pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan para anggota. 

Pelatihan yang dilakukan berbeda pada masing-masing kelompok 

sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pada kelompok becak diadakan 

pelatihan bahasa Inggris, pada kelompok Asongan Pelatihan tentang 

makanan sehat dan halal dikonsumsi, pada kelompok IKM dan 

Guyub Makmur pelatihan pengemasan produk yang benar, rapi dan 

menarik serta pemasaran produk. 

e. Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para 

anggota. Hal ini sama dengan pelatihan dimana sosialisasi yang 

dilakukan berbeda pada masing-masing kelompok sesuai dengan 

kebutuhan kelompok. Pada kelompok becak diadakan sosialisasi 

tentang peraturan lalu lintas saat mengendarai becak, pada kelompok 

Asongan sosialisasi tentang makanan sehat dan halal, pada 

kelompok IKM sosialisi tentang pembuatan produk dan pada 
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kelompok Guyub Makmur sosialisasi tentang manajemen keuangan 

rumah tangga. 

f. Pemberian fasilitas kepada para anggota kelompok. 

Fasilitas yang diberikan kepada para anggota seperti pemberian sewa 

becak dengan harga terjangkau pada anggota yang tidak memiliki 

becak, fasilitas hadroh pada kelompok IKM dan fasilitas sertifikasi 

makanan baik dan sehat dikonsumsi pada kelompok Asongan. 

g. Pemberian bantuan alat 

Alat yang diberikan pada umumnya bertujuan untuk mempermudah 

para anggota dalam berproduksi, berjualan dan lainnya. Pada 

kelompok becak MPM memberikan bantuan beberapa becak, pada 

kepompong Asongan bantuan gerobak pada motor, pada kelompok 

IKM bantuan alat oven serta pada kelompok Guyub Makmur 

bantuan gerobak angkringan. 

2. Hal yang menjadi pendukung dan kendala dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat miskin oleh Muhammadiyah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu: 

a. Pendukung. 

1.)  MPM PP Muhammadiyah memiliki jaringan dari tingkat pusat 

hingga tingkat cabang dan ranting sehingga jangkauan 

pemberdayaan menjadi lebih luas karena terdapat disetiap daerah. 



94 
 

2.) Semangat kerelawanan dan pengetahuan mengenai konsep 

pemberdayaan yang dimiliki fasilitator sehingga lebih mudah 

untuk melakukan pemberdayaan pada anggota dampingan. 

3.) Relasi antara MPM PP Muhammadiyah dengan Dinas 

Pemerintahan, Universitas dan lembaga lainnya sehingga 

mempermudah MPM melakukan kegiatan pemberdayaan dengan 

selalu bekerja sama dengan pihak relasi tersebut.   

4.) Jarak antara kantor MPM PP Muhammadiyah dengan anggota 

dampingan tidak jauh sehingga mempermudah para fasilitator 

melakukan monitoring atau pemantauan dan pendampingan. 

5.) Dukungan dari lembaga Muhammadiyah lainnya misalnya 

Pimpinan Pusat Aisyiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar dan 

lainnya sehingga dalam melakukan pemberdayaan MPM juga 

dibantu dan didukung oleh lembaga Muhammadiyah lainnya dan 

pada akhirnya hasil pemberdayaan lebih optimal. 

b. Kendala.  

1.) Kebiasaan anggota yang belum bisa lepas untuk meminjam 

uang dari tengkulak menyebabkan hasil pendapatan anggota 

berkurang. Hal ini terjadi para kelompok IKM Pusaka Mulia.  

2.) Masih ada kelompok yang anggotanya kurang memiliki 

kesadaran baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam 

kekompakan sesama anggota. Kendala ini ditemukan pada 

kelompok Becak dan Guyub Makmur. Mayoritas anggota Becak 
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tidak berdomisili di DIY, sehingga sulit untuk memberikan 

fasilitas yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

seperti jaminan kesehatan. 

3.) Sumber dana besar yang masih dibutuhkan dalam melakukan 

pemberdayaan pada anggota dampingan menjadi persoalan 

tersendiri. 

3. Hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin oleh 

Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: 

a. Pada aspek pengetahuan peningkatan yang terjadi dapat 

dikategorikan baik, hal tersebut sesuai dengan hasil kuesioner. 

Sebesar 61,8% pengetahuan anggota tergolong baik, 27,6% 

tergolong sangat baik, sebesar 6,6% tergolong cukup, 2,6% 

tergolong tidak baik dan hanya 1,3% tergolong tidak baik. Adapun 

pengetahuan yang diperoleh oleh anggota berbeda-beda sesuai 

dengan bidang masing-masing kelompok, sehingga pengetahuan 

tersebut bermanfaat baik bagi pekerjaan yang dilakukan maupun 

bagi kehidupan sehari-hari. Pada kelompok Asongan, sebelumnya 

para anggota tidak mengetahui, memahami, dan membedakan antara 

makanan sehat dan makanan berbahaya, tetapi setelah mendapat 

sosialisasi sekarang para anggota Asongan tidak hanya mengetahui, 

memahami dan membedakan tetapi juga menjual makanan yang 

sehat dan halal dikonsumsi. 
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b. Pada aspek sikap peningkatan yang terjadi dapat dikategorikan baik, 

hal tersebut sesuai dengan hasil kuesioner. Sebesar 53,9% sikap 

anggota tergolong baik, 40,8% tergolong cukup, sebesar 3,9% 

tergolong sangat baik dan hanya 1,3% tergolong kurang baik. Pada 

aspek sikap untuk hal berpartisipasi dalam menghadiri pertemuan 

rutin, kepuasan terhadap pendampingan MPM, kerja sama dan 

saling menghargai dengan sesama anggota sudah baik hanya saja 

sikap untuk menyampaikan pendapat masih kurang dimiliki anggota 

dampingan. 

c. Pada aspek keterampilan peningkatan yang terjadi dapat 

dikategorikan cukup, hal tersebut sesuai dengan hasil kuesioner. 

Sebanyak 56,6% keterampilan anggota tergolong cukup, 39,5% 

tergolong baik dan 3,9% tergolong sangat baik. Adapun 

keterampilan tambahan yang diperoleh oleh anggota seperti 

keterampilan administrasi (pembukuan dan laporan) dan 

keterampilan sesuai kelompok masing-masing seperti pada 

kelompok becak keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan 

mengolah makanan sehat dan halal pada kelompok Asongan, 

keterampilan mengemas dan memasarkan produk pada IKM dan 

Guyub Makmur. Keterampilan tambahan yang dimiliki oleh para 

anggota tidak dapat dipungkiri berdampak pada pendapatan para 

anggota dampingan walaupun tidak begitu besar tetapi bisa menjadi 

pendapatan tambahan bagi anggota dampingan terlebih bagi ibu-ibu 



97 
 

rumah tangga dimana pendapatan yang diperoleh dapat membantu 

ekonomi keluarganya. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kajian pustaka, hasil temuan penelitian dan kesimpulan yang 

didapatkan, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bentuk pendampingan yang dilakukan bertujuan agar anggota memiliki 

keberdayaan dan tingkat kemandirian, akan tetapi anggota dampingan 

sebagai pelaksana program pemberdayaan belum sepenuhnya memiliki 

keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup melaksanakan 

kegiatan di komunitasnya. Oleh sebab itu masih diperlukan dan harus 

tetap dipertahankan peran serta keberadaan fasilitator pendamping 

sampai para anggota benar-benar terbiasa dengan proses pemberdayaan 

yang dijalankan.  

2. Para anggota yang masih sulit melepas hubungan dengan tengkulak 

menjadi kendala yang sangat serius dalam melakukan pemberdayaan 

karena menyebabkan penghasilan anggota menurun. Oleh sebab itu 

diperlukan pemberdayaan kepada para tengkulak dengan cara 

pembinaan agar para tengkulak mengerti teknologi mutakhir dalam 

meningkatkan produksi. Selanjutnya para tengkulak diarahkan untuk 

membina para petani karena pada dasarnya para tengkulak mampu 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami petani. Akan tetapi MPM 

tetap harus memantau para tengkulak saat membina petani agar tidak 



98 
 

menjadi penjajah bagi petani bila perlu ada advokasi untuk 

mengantisipasi terjadi kecurangan yang merugikan petani. Pembinaan 

kepada para tengkulak juga mengenai pasca panen, dimana nantinya 

para tengkulak juga diarahkan untuk membina petani tentang cara panen 

yang benar agar kualitas meningkat sehingga keuntungan pun 

meningkat. Apabila para tengkulak bertanggung jawab bisnis dari 

peningkatan produksi hingga penanganan pasca panen, maka hasilnya 

akan menguntungkan tengkulak dan bila ada iming-iming keuntungan 

semacam ini maka para tengkulak pasti bersedia membina petani dengan 

sukarela. Tujuan akhirnya yaitu agar petani menjadi kuat, mandiri dan 

sejahtera. 

3. Penelitian ini telah mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat 

miskin oleh MPM PP Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

Akan tetapi perlu diketahui lebih lanjut mengenai perbedaan antara 

sebelum dan setelah dilakukan pemberdayaan pada anggota dampingan, 

serta mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh pada masing-masing 

kelompok dampingan setelah dilakukan pemberdayaan. Oleh sebab itu 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan analisis uji beda 

antara sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan, selain itu uji beda 

terhadap asing-masing anggota kelompok dampingan MPM PP 

Muhammadiyah setelah dilakukan pemberdayaan. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diupayakan dan dilaksanakan agar sesuai dengan prosedur 

ilmiah, akan tetapi kenyataannya penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya sebatas mengkaji pemberdayaan yang dilakukan oleh 

MPM PP Muhammadiyah pada periode 2010-2015 di DIY. 

2. Responden dalam penelitian ini tidak mencapai 100 karena responden yang 

digunakan hanya mencakup anggota dampingan yang mana komunitasnya 

tergolong dalam periode 2010-2015. 

 


