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BAB V 

KESIMPULAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang berjudul 

“Peranan Pesantren Fauzan Dalam Perkembangan Pendidikan di 

Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 1984-1995”. Kesimpulan ini 

merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah dibahas 

sebelumnya. Terdapat empat hal yang dapat disimpulkan berdasarkan 

permasalahan telah dibahas, yaitu: 

Pertama, Pesantren Fauzan berdiri pada tahun 1852, didirikan oleh 

Syaikh Umar Basri yang dulu dikenal dengan Dauwan, Pasir Bokor dan 

kemudian diberi nama Pondok Pesantren Fauzan sehingga sekarang dikenal 

dengan nama kampung Fauzan yang artinya bagja atau mendapatkan 

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pendirian Pesantren Fauzan 

dimaksudkan untuk memberikan pendidikan terutama pendidikan agama 

Islam di Kecamatan Sukaresmi. Sejak awal berdirinya Pesantren Fauzan 

telah terlibat dalam upaya melawan penjajah dengan mendirikan sebuah 

organisasi yang diberi nama Dafusial, dimana pada awal berdirinya gerakan 

tersebut dihadapkan pada dua kekuatan yang sangat menonjol yaitu 

kekuatan DI/TII dan Belanda. Oleh karena itu selain memberikan 

pendidikan agama Islam, Pesantren Fauzan pun memberikan pelatihan ilmu 

beladiri kepada para santrinya buat persiapan jika terjadinya serangan secara 

tiba-tiba. 
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Kedua, Pesantren Fauzan merupakan sebuah pesantren yang 

berbentuk salafiyah yaitu menyelenggarakan pengajaran Al-Quran dan 

ilmu-ilmu agama Islam, serta kegiatan pendidikan dan pengajarannya 

sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Seiring dengan 

perkembangan zaman di mulai pada tahun 1984 KH Umar Alam mendirikan 

lembaga pendidikan formal dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang diberi nama Yayasan Fauzaniyyah. Adapun faktor-faktor yang 

mendorong didirikannya sekolah oleh Pesantren Fauzan ini diantaranya 

yaitu: (1) Pesantren melihat jauhnya tempat pendidikan umum dengan 

masyarakat; (2) Pada waktu itu Almarhum KH Muhammad seringkali 

melihat berbaurnya siswa-siswi berjalan kaki sepanjang 7 sampai 8 km dan 

melewati jalan yang sunyi untuk menempuh sekolah dan Almarhum KH 

Muhammad melihat siswi yang ingin belajar ke sekolah tanpa menutup 

aurat; (3) Dan yang terakhir dalam segi pendidikan, pendidikan agama 

sekarang ini tidak dijadikan prioritas atau pokok seringkali hanya sebagai 

pelengkap saja.  

Dengan alasan ketiga faktor tadi maka Pesantren Fauzan merasa 

terpanggil untuk mendirikan lembaga formal. Walaupun Pesantren Fauzan 

mendirikan sebuah lembaga formal (sekolah) tetap saja Pesantren Fauzan 

berbentuk salafi karena dalam sistem pendidikan Pesantren Fauzan tidak 

memasukkan pendidikan umum dalam pengajaran di pesanten. Meskipun 

Yayasan Fauzaniyyah merupakan bagian dari pesantren, namun dalam segi 

pembinaan dan manajemen pesantren tidak ikut campur.  
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Kurikulum yang digunakan Yayasan Fauzaniyyah selama ini tetap 

mengikuti kepada pemerintah, akan tetapi sebagai sekolah swasta Yayasan 

Fauzaniyyah diberikan keleluasaan mengenai pengaturan atau manajemen 

dalam kurikulum yang akan diterapkan asalkan masih mengacu pada 

kurikulum pemerintah. Kurikulum pendidikan yang di jalankan di Yasasan 

Fauzaniyyah sama dengan kurkulum yang dijalankan di sekolah pada 

umumnya, hanya saja ada penambahan jam pelajaran di materi pendidikan 

agama Islam. Adanya perbedaan Yayasan Fauzaniyyah dengan sekolah 

lainnya dengan lebih menekankan pembelajaran mengenai agama Islam 

memberikan dampak yang positif dan menjadi daya tarik sendiri bagi 

masyarakat, karena dengan penambahan jam pada pelajaran Agama, orang 

tua siswa berharap anak-anak bisa menjadi peserta didik yang berbudi luhur 

dan berintelektual baik.  

Ketiga, Salah satu faktor utama dalam kemajuan suatu lembaga 

adalah ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Perkembangan 

sarana dan prasarana dimulai sejak Pesantren Fauzan mendirikan Yayasan 

Fauzaniyyah pada tahun 1984. Pembangunan sarana dan prasarana 

dilakukan secara bertahap karena Pesantren Fauzan dalam mendirikan 

Yayasan Fauzaniyyah menggunakan dana pribadi dengan dibangun diatas 

tanah wakaf milik keluarga  tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Pada saat pembangunan adanya kerjasama antara pihak Pesantren Fauzan 

dengan masyarakat sekitar, banyak warga yang membantu walupun tidak 

berupa materi tetapi berupa tenaga dan itu sangat membantu Pesantren. 
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Pembangunan sarana dan prasarana ini terus dilakukan melihat banyak 

minat masyarakat yang mempercayakan putera-puteri mereka untuk 

mengenyam guna mendapatkan pendidikan formal dan sekaligus 

mendapatkan pendidikan agama dari program pesantren.   

Keempat, Dalam implementasi UU No 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, merupakan undang-undang yang mengatur 

penyelenggaran satu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang 

dikehendaki UUD 1945. UU No 20 Tahun 2003 terdapat beberapa pasal 

yang menjelaskan mengenai peluang untuk berkembangnya pendidikan 

Islam secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Salah satunya 

pasal 3 diungkapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Begitu pula Pesantren Fauzan tidak hanya 

menyelenggarakan pendidikan agama, akan tetapi menyelenggarakan juga 

pendidikan umum agar para santri-santrinya yang keluar dari Pesantren 

Fauzan bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas, beriman dan bertakwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


