BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Peran KH.
Abdul Fatah dalam perkembangan Muhammadiyah di Lamongan pada tahun
1990-2000. Dari bab pertama hingga bab terakhir, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1.

KH. Abdul Fatah adalah ketua PDM Lamongan pada tahun 1990-2000,
ia lahir di desa Takerharjo, Lamongan pada tanggal 20 April 1950.
Beliau merupakan tokoh serta aktifis Muhammadiyah yang terkenal
dengan kesederhanaannya dalam memajukan persyarikatan atau
organisasi Muhammadiyah di Lamongan. Dengan kejujuran dan disiplin
beliau memegang prinsip didalam menjalankan roda kehidupan
organisasinya maupun kehidupan pribadinya.

2.

Masa kepemimpinan Muhammadiyah Lamongan hingga KH. Abdul
Fatah banyak mengalami perubahan baik dari aspek perkembangan
Amal Usaha Muhammadiyah maupun struktur keorganisasian.

3.

Hasil perjuangan yang dicapai pada masa kepemimpinan KH. Abdul
Fatah sangat bermanfaat bagi masyarakat Lamongan pada khususnya
dan masyarakat sekitar pada umumnya. Diantaranya dalam bidang
keagamaan beliau rutin setiap 2 kali sebulan memberikan pengajian,
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shalat berjamaah

kalau tidak lagi ada halangan. Dalam bidang

Pendidikan, pendidikan diarahkan supaya lembaga pendidikan dapat
meningkatkan mutunya baik dari aspek akademik, prestasi ilmiah dan
juga sarana prasarananya sehingga memungkinkan lembaga pendidikan
Muhamamadiyah dapat sejajar dengan lembaga pendidikan lain yang
lebih maju. Dalam bidang sosial budaya yaitu adanya toleransi antar
umat beragama, saling berbagi, menciptakan suatu kreasi kesenian yang
sebelumnya belum ada. Dan yang terakhir adalah pandangan masyarakat
terhadap kepemimpinan KH. Abdul Fatah adalah adalah sangat antusias
diterima masyarakat, mereka senang karena beliau baik dalam
berperilaku, pengarai, budi pekerti dan tindak tanduk di lingkungan
masyarakat, dalam melakukan dakwahnya beliau tidak pernah
membedakan status sosial.

B. Saran-Saran.
Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis tentang peran KH. Abdul
Fatah dalam perkembangan Muhammadiyah di Lamongan tahun 1990-2000,
sebagian telah dibahas dalam skripsi ini didalam menegakkan agama Ilahi
penulis berharap:
1.

Kepada Fakultas (akademik) supaya menjadi lembaga pendidikan untuk
mencetak generasi muslim supaya menjadi generasi muslim yang ahli
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dalam segala bidang serta mempersiapkan generasi pejuang bangsa
diberbagai ilmu pengetahuan yang ada.
2.

Penulis berharap penelitian ini bisa digunaka sebagai bahan rujukan
untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi yang sudah berlalu.
Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas tauqit, hidayah
dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini,
tulisan ini belum terbilang lengkap dan sempurna, walau secar maksimal
telah diupayakan kesempurnaanya. Oleh karena itu penulis menyadari
kekurangan yang dimiliki, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak
sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada dan tangan
terbuka.

