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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model pendidikan 

Islam bagi lansia di Daarut Tuahiid sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ada 

beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi, 

kegiatan dan proses pendidikan Islamnya. Selain itu, dapat disimpulkan pula 

berdasarkan rumusan masalah khusus, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan hasil 

pendidikan Islam bagi lansia di Daarut Tauhiid.   

Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang 

tersohor di kalangan masyarakat. Daarut tauhiid inilah yang membuka pendidikan 

Islam nonformal. Selain itu, Daarut Tauhiid juga memfasilitasi pendidikan Islam 

nonformal bagi para lansia yang ingin memperdalam ilmu agama kembali.  

Perencanaan pendidikan Islam bagi lansia di Daarut Tauhiid dilaksanakan 

setiap akhir taun sebelum dilaksanakannya rapat kerja. Dalam perencanaan akhir 

taun, para pengurus merumuskan dan merancang kurikulum atau kerangka acuan 

program pesantren masa keemasan dan membuat kalender pendidikan. 

Sedangkan, untuk perencanaan setiap bulan para pengurus membuat kalender 

akademik setiap angkatan, merancang kegiatan yang akan dilaksanakan, 

menentukan materi dan pemateri yang berkompenten dibidangnya, menentukan 

tempat kegiatan, dan lains sebagainya. Adapun rencana kegiatan PMK adalah 

registrasi, ekspektasi dan tes Al-Qur`ān, masa orientasi, kegiatan belajar mengajar 

(KBM), tafakkur alam, persiapan meraih akhir hidup bahagia (PMAHB), evaluasi 

dan wisuda.  

Selain itu, pelaksanaan pendidikan Islam di Daarut Tauhiid sudah terealisasi 

dengan cukup baik, karena apa yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan 

cukup baik. Pada kegiatan belajar mengajar, metode yang digunakan adalah 

ceramah, tanya jawab dan simulasi. Sedangkan media yang digunakan adalah 

power point. Pada pelaksanaanya, para santri mencatat pokok-pokok penting dari 

setiap materi. Selain itu, adanya keterlibatan santri saat proses tanya jawab 
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memberikan penguatan ingatan materi yang telah disampaikan dan para pengajar 

pun selalu memberikan motivasi kepada para santri agar usaha dalam menambah 

wawasan tentang agama selalu ditingkatkan.  

Selain kegiatan di kelas, para santri juga merasakan suasana yang berbeda 

yaitu kegiatan tafakkur alam. Kegiatan ini dilaksanakan agar para santri tidak 

merasa jenuh, sehingga diberikan pula beberapa games ringan yang menarik dan 

menyenangkan. Kegiatan yang paling menonjol dari pelaksanaan pendidikan 

Islam ini adalah adanya pembiasaan. Suatu pembiasaan yang dimaksud seperti, 

salat tahajjud, salat fardu berjamaah, salat ḍuḥã, salat rawatib, sedekah, dan 

menanamkan nilai dan budaya Daarut Tauhiid. Ini merupakan bentuk dari latihan 

dan pengamalan dari proses pendidikan Islam. 

Adapun kegiatan lain yaitu persiapan menuju hari akhir bahagia (PMAHB). 

Pada hari pertama, dilakukan muhasabah pada dini hari. Kegiatan ini, sangat 

berkesan bagi para santri karena mampu menggugah ruhiyah mereka. Adapun 

pada hari kedua, kegiatannya praktik pengurusan jenazah. Sedangkan untuk 

kegiatan evaluasi, hanya menyebarkan angket yang berisi tentang kepuasaan para 

santri terhadap materi, cara penyampaian, fasilitas dan lain sebagainya. Adapun 

kegiatan yang terkahir adlaah wisuda. Pelaksanaan wisuda sangat mengharukan 

karena para santri harus berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. 

Proses pendidikan, tidak hanya didapatkan dari kegiatan belajar mengajar saja. 

Akan tetapi, didapatkan juga dari lingkungan sekitar dan pembiasaan khususnya.  

Hasil pendidikan Islam di Daarut Tauhiid adalah adanya perubahan diri, baik 

dari pengetahuan, akhlak ataupun keterampilan. Dalam segi pengetahun, para 

santri merasa bahwa dengan mengikuti pendidikan Islam pada program PMK 

bertambah ilmu agamanya, dan mengetahui pula tujuan dan manfaat dari setiap 

amalan yang dilakukannya. Dalam segi akhlak, para santri merasa sangat terkesan 

dan tergugah dengan adanya materi manajemen kalbu. Sehingga, menyadarkan 

mereka agar senantiasa bersandar kepada Allah dan sedikit demi sedikit mengajak 

agar mengikis penyakit hati seperti riya, dengki, iri dan lain sebagainya. Selain 

itu, para santri bisa saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang 

lainnya. Sedangkan dalam segi keterampilan, para santri bisa membaca Al-Qur`ān 
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dengan cukup baik sesuai dengan tingkatannya masing-masing dan bisa 

mempraktikkan pengurusan jenazah.  

Hasil lain yang dirasakan adalah adanya keinginan untuk selalu istiqamah 

agar bisa mencapai ḥusnul khātimaħ. Kemudian, para santri juga merasa tenang 

dan nyaman, terutama dalam hal ibadah. Selama 40 hari ini pula, para santri 

merasakan kekeluargaan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, bahwa selama mengikuti pendidikan Islam pada 

program PMK terbentuklah karakter baku (baik dan kuat). Karakter ini, terlihat 

dari kegiatan santri selama mengikuti kegiatan. Secara umum, respon dan hasil 

pendidikan Islam pada program PMK ini sangat baik, karena pada dasarnya 

keinginan mereka untuk menambah ilmu agama sangat kuat. 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, maka penulis memiliki 

beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk Daarut Tauhiid khususnya Daarut Tarbiyah yang melaksanakan 

program PMK: 

a. Perlu membuat visi dan misi dari program PMK secara jelas dan 

tertulis.  

b. Metode yang digunakan sebaiknya lebih inovatif agar pembelajaran 

lebih hidup dan metode tersebut disesuaikan pula dnegan kondisi para 

santri PMK. Selain itu, ustāż ataupun ustāżaħ yang mengajar harus 

mencari cara agar saat permbelajaran bisa mengurangi rasa ngantuk.  

c. Modul yang dipakai sebaiknya disesuaikan dengan apa yang akan 

disampaikan oleh ustāż atau ustāżaħ, sehingga perlu adanya 

peningkatan koordinasi antara pengurus dengan para pengajar.  

d. Kegiatan tafakkur alam sudah cukup baik dengan adanya beberapa 

games ringan, akan tetapi dengan adanya proses KBM yang sama 

halnya seperti di kelas terlihat sama saja. Dengan adanya hal tersebut, 

maka kegiatan tafakkur alam harus di setting semenarik mungkin dan 

harus berbeda dengan proses KBM biasanya.  
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2. Untuk Program Studi Ilmu Pendidikan Islam 

a. Perlu adanya kajian khusus tentang pendidikan Islam bagi orang yang 

sudah tua (lansia). Hal ini penting, agar lulusan IPAI bisa bermanfaat 

di masyarakat maupun di lembaga-lemabaga yang mengadakan 

program pesantren bagi lansia.  

3. Untuk peneliti selanjutnya  

a. Melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui model 

pendidikan Islam pada program pesantren masa keemasan 

b. Melakukan penelitian di luar lingkungan Daarut Tauhid, untuk 

mengetahui lebih mendalam dari hasil pendidikan Islam bagi lansia 

c. Menemukan referensi lain tentang pentingnya pendidikan Islam bagi 

lansia  

 


