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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi 

mengenai simpulan yang dikemukakan penulis sebagai analisis hasil temuan 

dalam permasalahan yang di kaji. Selain berupa simpulan, dalam bab ini juga 

memberikan suatu rekomendasi untuk beberapa pihak yang mempunyai 

kepentingan dalam bidang yang penulis kaji dengan tujuan untuk memberikan 

suatu pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan selanjutnya agar 

diharapkan lebih baik lagi kedepannya. 

5.1. SIMPULAN 

 Pondok Pesantren Cipari merupakan salah satu pesantren tua yang ada di 

wilayah Garut. Pesantren ini berdiri pada tahun 1931 atas inisiatif dari keluarga 

Kyai Harmaen dengan maksud memberikan pendidikan keagamaan dan 

pengkaderan ulama. Pesantren Cipari sempat menjadi basis pergerakan pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang serta pada masa revolusi Indonesia melawan 

gerakan DI/TII Kartosuwiryo. Sebagai salah satu pesantren tertua, pesantren ini 

dapat bertahan hingga sekarang. Hal yang membuat pesantren ini bertahan karena 

di dalam tubuh Pesantren Cipari melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan. 

Dengan diketumukannya fakta-fakta tentang Pesantren Cipari maka penulis dapat 

menyimpulkan: 

 Pertama awal mula pendirian Pesantren Cipari merupakan pesantren 

lanjutan sebelumnya yaitu Pesantren Cidewa dan Pesantren Cilame pada tahun 

1873. Kedua pesantren tersebut mengalami kevakuman karena kurang adanya 

pengkaderan ulama sehingga menjadikan proses pembelajaran berhenti. 

Kemudian atas prakarsa KH Harmaen maka dibuka kembali pengajian sederhana 

di sekitaran rumahnya berupa pengajian baca Al-Quran. Semakin lama minat 

masyarakat untuk belajar berkembang dan pada tahun 1931 didirikanlah Pesantren 

Cipari. Nama pesantren ini diambil dari daerah dimana pesantren ini didirikan 

yaitu Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan. Alasan memilih 

tempat ini karena yang dianggap strategis dan tersedianya sumber mata air. Awal 
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mula tujuan didirikan Pesantren Cipari adalah membentuk pendakwah atau ulama. 

 Kedua secara pengelolaan mulai bergeser dari yang semulanya manjemen 

bersifat individual dan terfokus pada sosok kyai, maka setelah tahun 1984 menjadi 

pengelolaan yayasan. Dengan adanya perubahan ini maka Pesantren Cipari mulai 

menata manajemen kelembagaan pendidikannya. Walaupun pada awalnya masih 

menginduk kepada “saudaranya” Pesantren Darusalam yang didirikan oleh KH 

Yusuf Taujiri yang merupakan keluarga ulama Pesantren Cipari tetapi secara 

mandiri mulai memisahkan diri dengan Pesantren Darusalam. Pemisahan ini 

dilakukan untuk membentuk Pesantren Cipari yang mandiri dalam segi 

pengelolaan lembaga dan adanya sifat profesionalisme didalamnya. Setelah 

berubah menjadi yayasan maka Pesantren Cipari terbuka dalam hal penerimaan 

tenaga pengajarnya yang tidak hanya dari lingkungan keluarga ulama Cipari saja 

tetapi siapapun yang mau dan mampu untuk menjadi tenaga pengajar. Dengan 

pola seperti ini maka Pesantren Cipari akan terus bertahan walaupun pengkaderan 

dari keluarga ulama sendiri tidak ada. Selain itu dengan adanya yayasan maka 

mulai menggunakan sistem pembagian wewenang secara koletif, artinya Kyai 

tetap sebagai sentral pimpinan tapi dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa 

orang dalam pengelolaannya. Semisal pengelolaan pesantren, sekolah, sarana 

prasarana, majelis Ta’lim itu diserahkan kepada beberapa orang untuk 

mengurusinya. Dengan demikian adanya pembagian wewenang ini memudahkan 

untuk pengelolaan dan tidak sepenuhnya tergantung kyai. 

 Ketiga adanya perubahan yang mengikuti dengan perkembangan zaman 

dalam hal pembelajaran. Pada mulanya Pesantren Cipari ini merupakan pesantren 

yang sederhana mengajarkan tentang baca Al-Qur’an saja. Tetapi karena makin 

banyaknya santri yang menuntut ilmu dan kebutuhan akan adanya pengkaderan 

untuk ulama maka berkembang dengan tidak hanya mengajarkan Al-Qur’an saja 

melainkan meliputi pengkajian kitab-kitab kuning. Begitupun dengan adanya 

program yang berkolaborasi dengan sekolah formal yaitu MTs dan MA Pondok 

Pesantren Cipari. Sehingga santri yang menuntut ilmu di Pesantren Cipari dapat 

juga mengenyam pendidikan formal. Adaya pendirian sekolah dimaksudkan untuk 

menyikapi seorang santri itu tidak selalu belajar tentang agama saja melainkan 

dibekali oleh ilmu pengetahuan umum dan mendapat legalitas berupa ijazah. 



98 
 

Angga Deriansah, 2015 
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN CIPARI DESA SUKARASA KECAMATAN PANGATIKAN 
KABUPATEN GARUT TAHUN 1968-2012 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Dengan kata lain Pesantren Cipari menyelenggarakan pendidikan berupa 

pendidikan pesantren dan pendidikan formal berupa MTs dan MA Pondok 

Pesantren Cipari. Kemudian perubahan dari segi pembangunan sarana prasarana, 

pada mulanya Pesantren Cipari tidak memiliki tempat tinggal untuk santrinya 

sehingga santri yang belajar berbaur dengan warga sekitar. Dengan berjalannya 

waktu dan banyaknya santri yang berminat belajar di Pesantren Cipari maka 

secara bertahap dibangunlah tempat menginap santri atau disebut pondok. 

Pembangungan  pada tahun 1974 dan tahun 1982 ditambah dengan pembangunan 

pondok putri dengan bangunan dua lantai serta pada tahun 1992 pondok untuk 

putra kembali di tambah. Dengan demikian perubahan-perubahan ini 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar Pesantren Cipari. 

 Keempat adanya hubungan simbiosis mutualisme di dalam lingkungan 

Pesantren Cipari antara pesantren dengan masyarakat sekitar. Hubungan ini terjadi 

karena pesantren sendiri bukan hanya sebagai lembaga pendidikan saja tetapi 

menjadi lembaga sosial dan keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan sudah 

barang tentu meyelenggarakan program pendidikan. Untuk Pesantren Cipari ada 

tiga program pendidikan yaitu pesantren, sekolah (MTs dan MA) dan majelis 

Ta’lim. Sebagai lembaga sosial tentu pesantren memberikan pengaruh dalam hal 

kontrol sosial masyrakat. Hal ini mengakibatkan terciptanya suasana yang agamis 

dan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kemudian sebagai lembaga 

keagamaan Pesantren Cipari memberikan pengajaran dan pemahaman keagamaan 

terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya peranan ini maka pesantren yang ada 

di lingkungan masyarakat Desa Sukarasa mempunyai kontribusi dan andil besar. 

Sehingga keberadaan Pesantren Cipari sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar. 

Apalagi dengan penyesuaian dan perubahan yang dilakukan oleh Pesantren Cipari 

menjadikannya sebagai lembaga yang memberikan bukan hanya sebagai 

pendidikan, pemyiaran agama tetapi sebagai kontol sosial bagi warga sekitar. 

5.2. REKOMENDASI 

 Skripsi ini berisi tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam 

(pesantren) mampu tetap eksis keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Hasil 

penelitian ini tentu dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran di 

sekolah terutama SMP/Mts mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada 
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kelas VII semester 2 dengan Kompetensi Dasar 5.2 Mendeskripsikan 

perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di 

Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya (kurikulum KTSP) dan kelas IX 

pada Kompetensi Dasar 3.2 Menelaah perubahan masyarakat Indonesia dari masa 

pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi dalam aspek geografis, 

ekonomi, budaya, pendidikandan politik dalam wawasan kebangsaan (kurikulum 

2013). Sedangkan untuk tingkat SMA dalam konteks pembelajaran sejarah yang 

tertuang dalam Kompetensi Dasar kelas X mata pelajaran sejarah wajib 4.8. 

Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur 

budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan 

dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini (kurikulum 2013). 

 Disamping itu selama penulis melakukan suatu penelitian terhadap 

Pesantren Cipari ini ditemukan beberapa hal yang menurut penulis perlu adanya 

tindak lanjut dari berbagai pihak yang antara lain adalah: 

1. Pesantren 

 Bagi pesantren rekomendasi dari penulis yaitu perlu adanya suatu 

pengakaderan bagi penerus pesantren walaupun tidak menjadi suatu keharusan 

dari pihak keluarga ulama Pesantren Cipari saja. Hal ini dimaksudkan agar 

keberlangsungan pembelajaran yang ada di Pesantren Cipari ini terus berlangsung. 

Pesantren Cipari jangan sampai vakum apalagi berhenti, melihat dari sejarahnya 

keberadaan Pesantren Cipari memiliki nilai historis yang kental akan keberadaan 

Negara ini. Diharapkan Pesantren Cipari menjadi lembaga pendidikan yang terus 

mampu memberikan pengajaran lengkap baik berupa pembelajaran ilmu 

keagamaan dan ilmu pengetahuan umum lainya. Disamping itu pihak pesantren 

perlu melakukan pencatatan terhadap berbagai informasi mengenai keberadaan 

Pesantren Cipari guna dapat digunakan dalam penelitian sebagai data yang 

autentik dan relevan. 

2. Pemerintah 

 Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan sekaligus yang menjalankan 

kebijakan itu sendiri diharapkan mampu memberikan suatu perhatian dan bantuan. 

Dalam komplek Pesantren Cipari terdapat sebuah masjid (As-Syura) yang 

menjadi peninggalan sejak zaman penjajahan Belanda walaupun kondisinya 
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sangat layak digunakan tetapi setidaknya dalam perawatan bangunan ini 

pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Garut memberikan 

suatu apresiasi. Dikawatirkan keaslian dari arsitektur masjid ini berubah karena 

dari sejak awal mula di bangun sampai sejak saat ini belum pernah dilakukan 

pemugaran. Kemudian karena keterbatasan dan kodisi Pesantren Cipari saat ini 

banyak santri yang tidak bisa diterima atas dasar keterbatasan jumlah pondok. 

Dalam kondisi ini pemerintah mampu memberikan apresiasinya sehingga 

Pesantren Cipari dari segi sarana dan prasarana dapat menampung kebutuhan 

masyarakat sekitarnya. Untuk cakupan pemerintahan daerah yaitu setingkat Desa 

penulis merekomendasikan perlu adanya suatu pencatatan informasi mengenai 

Pesantren Cipari yang berada dalam wilayah Desa Sukarasa sehingga 

memudahkan bagi pihak lain yang memerlukan data tersebut baik untuk penelitian 

selanjutnya atau keperluan lainya. 

3. Peneliti Selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan Pesantren Cipari perlu 

melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terutama mengenai pergerakan 

kyai Pesantren Cipari dalam dunia politik. Hal ini yang menyebabkan kyai 

Pesantren Cipari terkenal dengan sebutan ulama yang sekaligus juga menjadi 

politisi. Terutama kepada dua tokoh ulama Cipari yaitu KH Yusuf Taujiri dan KH 

Amin Bunyamin yang pernah terlibat dalam dunia perpolitikan. Dalam penelitian 

ini penulis hanya menyebutkan sekilas dari hal itu maka perlu diadakannya suatu 

penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam. Dengan maksud untuk 

memperkaya penulisan keilmuan didalamnya. 

 

 


