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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul 

“Peranan Tokoh K.H E Moh Yasin dalam Bidang Pendidikan di Menes 

Pandeglang Banten (1916-1938)”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban 

atas permasalahan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis di dalam bab 

sebelumnya. Dalam bab ini juga akan memuat rekomendasi yang dapat digunakan 

oleh para pembaca. 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penulisan skripsi yang 

berjudul “Peranan Tokoh K.H E Moh Yasin dalam Bidang Pendidikan di Menes 

Pandeglang Banten (1916-1938)” adalah sebagai berikut: Pertama, mengenai 

kondisi umum Banten pada masa Kolonial Belanda, kekuasaan Belanda dimulai 

dari bidang perdagangan, kemudian ke bidang-bidang yang lain, termasuk bidang 

pendidikan. Belanda tanpa disadari membawa kemajuan dalam bidang pendidikan 

dengan memperkenalkan sistem dan metode baru. Namun motif sebenarnya 

Belanda hanya mempunyai kepentingan sendiri yakni ingin menghasilkan tenaga 

kerja yang dapat membantu Belanda dengan upah yang rendah. Pendidikan Islam 

tadinya dibiarkan, namun sedikit demi sedikit Belanda mulai mengubahnya 

bahkan ingin menghilangkanya karena tidak menguntungkan bagi pihak Belanda, 

dan Belanda menganggapnya sebagai ancaman yang tak bisa dibiarkan. Hal ini 

membuat resah para ulama-ulama di Banten, sehingga mereka mulai berfikir 

untuk membuat kondisi buruk menjadi lebih baik. 

 Kedua salah satu tokoh ulama yang berusaha untuk membuat keadaan 

menjadi lebih baik melalui pendidikan adalah K.H.E Moh Yasin, K.H.E Moh 

Yasin lahir di Leweng kolot Menes Pandeglang Banten, pendidikan beliau tempuh 

dengan bermukim di Mekah, Istri beliau yang bernama Hj. Dzulmah pun ikut 

bermukim di Mekah ketika K.H.E Yasin menempuh pendidikan disana, bahkan 

Hj. Dzulmah sendiri meninggal di Mekah. Dari pernikahanya dengan Hj. 
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Dzulmah beliau dikarunia dua orang anak yaitu Hj. Jenab dan kiai H. Junaedi. Hj. 

Jenab memiliki Sembilan orang anak, namun di sini yang diketahui oleh 

narasumber hanya empat orang yaitu Hj. Tatu Halimatu Sa’diah, Moh Sazli, 

Abdullah dan Hafidoh. Sedangkan dari Kiai Junaedi yang narasuber ingat adalah 

Bayi Najibah dan Endin Najmudin.  

Sekolah-sekolah yang didirikan Belanda tidak banyak dan hanya di kota-

kota kawadanaan saja, syarat-syarat nya yang berat membuat masyarakat 

kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak, kondisi ini membuat para 

ulama yang sebelumnya membuat pondok pesantren secara tradisonal berinisiatif 

untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, para ulama yang sudah menghadiri 

rapat di Bogor yang dipelopori H. Samanhudi (SDI) termasuk yang mengikuti 

pertemuan tersebut adalah K.H.E Moh Yasin, yang akhirnya sepakat untuk 

membentuk majelis pengajian dan lembaga muzakarah yang kemudian menjadi 

perguruan Mathla’ul Anwar yang artinya tempat lahirnya cahaya. Dengan segala 

keterbatasanya kegiatan belajar diselenggarakan ditempat tinggalnya K.H 

Mustagfiri yang selanjutnya dibangun sebuah gedung dengan cara gotong royong 

seluruh masyarakat Islam Menes. Program pendidikan Mathla’ul Anwar 

menggunakan ciri pendidikan Islam seperti metodologi Islam, pendidikan dengan 

sistem klasikal dalam bentuk madrasah. Setelah berjalanya pendidikan Islam ini 

pengawasan dan kecurigaan yang amat ketat di Pandeglang khususnya di Menes 

dan Labuan. Membuat aktivitas para pemimpin Mathla’ul Anwar menjadi lebih 

hati-hati dan kemudian bergerak menyebar luaskan Mathla’ul Anwar keluar 

daerah. 

K.H.E Moh Yasin dalam perjuangan beliau mendirikan madrasah banyak 

sekali rintangan-rintangan yang dihadapi terutama dari pihak Belanda, tentu 

Belanda tidak setuju didirikan madrasah oleh K.H.E Moh Yasin, karena Belanda 

ingin tetap menjajah masyarakat pada saat itu dengan cara membiarkan mereka 

tetap dalam kebodohan. Salah satu contoh penolakan yang dilakukan Belanda 

adalah dengan memasukan K.H.E Moh Yasin ke dalam penjara dengan alasan 

terlalu banyak melakukan ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah. latar belakang 
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berdirinya Mathla’ul Anwar berawal dari kekacauan yang dihasilkan oleh Belanda 

setelah dihancurkanya kesultanan Banten yaitu Surosowan dan kekacauan yang 

diciptakan Belanda, keprihatinan, kemiskinan, karena pajak yang berat itulah yang 

menyebabkan rakyat Banten menderita, masyarakat pada saat itu tidak 

mendapatkan pendidikan yang baik. Dari keadaan seperti itulah para pendiri 

Mathla’ul Anwar salah satunya K.H.E Moh Yasin terpanggil untuk 

memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung itu dengan mengadakan 

langkah perjuangan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. peranan K.H.E 

Moh Yasin secara garis besar adalah beliau adalah pendiri dan ketua umum 

Mathla’ul Anwar dan mendirikan sekolah rakyat pertama di Banten.  

Ketiga, dampak perjuangan K.H.E Moh Yasin dalam bidang pendidikan 

masyarakat bisa tercerahkan dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh K.H.E 

Moh Yasin. Dengan berdirinya Mathla’ul Anwar masyarakat bisa lebih baik 

dalam segi kehidupan, yang tadinya terbelakang lambat laun mulai membaik 

keadaanya. Bahkan dampak dari perjuangan K.H.E Moh Yasin ini masih terasa 

sampai saat ini, karena kenyataanya yang terjadi Mathla’ul Anwar masih tetap 

terasa eksistensinya ditengah masyarakat dan semakin berkembang. 

5.2.Saran 

Pertama, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah 

pengetahuan mengenai tokoh pergerakan dalam bidang keagamaan. Nilai-nilai 

tauladan yang ada dalam seorang tokoh yang bernama K.H.E Moh Yasin semoga 

dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon guru Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial khususnya untuk mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, agar 

menjadikan salah satu referensi pada masa pergerakan nasional Indonesia 

terutama tokoh pergerakan keagamaan. 

Kedua, dengan adanya peranan tokoh pergerakan yang bergerak dalam 

bidang keagamaan yaitu K.H.E Moh Yasin ini menambah pengetahuan siswa 

mengenai tokoh pergerakan keagamaan dan dapat dijadikan referensi sejarah 

lokal. 
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Ketiga, kepada seluruh masyarakat, untuk tetap menjaga hubungan 

silaturahmi ukhuwah Islamiah, agar tetap kompak dalam menghadapi imperialism 

modern yang terjadi saat ini.  

Keempat, kepada pemerintah, perhatian kepada tokoh-tokoh pejuang 

semoga dapat lebih diperhatikan lagi, karena tanpa perjuangan mereka tidak 

mungkin ada Indonesia yang sekarang ini.  


