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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan  

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan yang 

data – datanya diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Selain kesimpulan, 

bab V ini juga berisi saran dari peneliti terhadap beberapa pihak yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengembangkan 

pembelajaran sejarah.  

Pondok Pesantren Miftahul Huda adalah salah satu pesantren tertua di 

Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak berdirinya pesantren pada 

tahun 1967 keberadaannya sudah tentu membawa dampak sosial keagamaan bagi 

masyarakat di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Hal inilah yang 

menjadikan Pondok Pesantren Miftahul Huda sebagai sentral perkembangan 

agama Islam di kawasan Manonjaya, saat ini. Maka dalam skripsi ini penulis 

menyimpulkan bahwa :  

Pertama Pondok Pesantren Miftahul Huda didirikan pada tanggal 7 

Agustus 1967 oleh almarhum KH. Choer Affandi, berlokasi di Kedusunan, 

Pasirpanjang, Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten 

Tasikmalaya. Pesantren ini diberi nama Pondok Pesantren Mitahul Huda, secara 

harfiyah berarti “Kunci Petunjuk”. Nama tersebut mengandung harapan agar 

Pondok Pesantren yang dikelola oleh almarhum KH. Choer Affandi dapat 

mencetak orang – orang yang sholeh dan para Ajengan (sebutan Kiai di daerah 

Sunda) yang nantinya dapat memberikan bimbingan keagamaan kepada 

masyarakat. Pendirian pesantren Miftahul Huda dimaksudkan untuk memberikan 

pendidikan terutama pendidikan agama Islam di Kecamatan Manonjaya. 

Kedua Pesantren Miftahul Huda merupakan Pesantren Salafiyyah  yakni 

pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning (klasik) dengan sistem pendidikan 

semi formal yang berjenjang dan dipandu dengan kurikulum dan silabus yang 

disusun oleh pendiri. Pesantren ini mengalami perkembangan yang signifikan 

khususnya antara tahun 1988 – 2009 ketika pesantren tersebut berada dibawah 
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kepemimpinan KH. Asep Ahmad Maosul Affandi. Perkembangan yang terjadi 

adalah dari aspek kurikulum pembelajaran, kurikulum yang ada ditambahkan 

ekstrakulikuler berupa orahraga, keterampilan dan kursus, semuanya dilakukan 

diluar jam pembelajaran inti.  

Dari aspek sarana dan prasarana terjadi perkembangan bangunan fisik 

yaitu pengembangan mesjid pesantren yang dulunya kecil menjadi diperluas 

karena bertambahnya jumlah jamaah majelis ta’lim,  pembangunan bangunan 

pesantren dengan penambahan pondok atau asrama santri yang baru serta 

pembangunan majlis ta’lim sebagai sarana pendidikan. Pembangunan saranan dan 

prasarana ini terus dilakukan melihat banyaknya minat masyarakat yang 

mempercayakan putra – putri mereka untuk mengenyam pendidikan dari 

pesantren. 

Ketiga Eksistensi Pondok Pesantren Miftahul Huda telah membuktikan  

sebagai sebuah institusi sosial keagamaan. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai 

kegiatan sosial keagamaan yang telah dijalankan sejak berdirinya pesantren 

hingga saat ini. Hal ini dilakukan Pondok Pesantren Miftahul Huda melalui aktif 

dalam pengembangan dakwah di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 

Pelaksanaan dakwah yang dilakukan Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam 

rangka pengembangan dakwah Islam telah mencapai sasaran yang cukup jauh 

sampai di luar Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, baik dakwah 

yang dilakukan Kyai melalui pengajian dan khotbah, dakwah yang dilakukan 

santri, maupun dakwah yang dilakukan alumni.  

Pondok Pesantren Miftahul Huda mempunyai dua pokok kegiatan sosial, 

yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam (internal) dan diluar (eksternal) pesantren. 

Kegiatan – kegiatan  tersebut, memberikan gambaran singkat kepada kita bahwa 

peranan pesantren, sebagai institusi sosial keagamaan telah berjalan dengan baik. 

Hal inilah yang seharusnya dijadikan contoh dan kemudian dikembangkan lebih 

lanjut oleh seluruh umat Islam, khususnya para santri, untuk kemajuan dakwah 

Islamiyah dimasa yang akan datang. 
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5.2. Saran  

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut :  

Skripsi ini berkontribusi penting bagi pembelajaran sejarah. Karena skripsi 

ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan pembelajaran sejarah 

lokal di sekolah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga peserta didik 

lebih mengenal sejarah daerah terutama sejarah perkembangan agama Islam di 

Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi ini dapat masuk kedalam materi pembelajaran di 

sekolah baik itu tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA dalam materi Bentuk – 

bentuk dan ciri – ciri Peninggalan sejarah yang bercorak Islam.  

Hasil penelitian dalam skripsi ini, terutama mengenai kurikulum 

pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi guru sebagai tenaga pendidik baik guru tingkat Sekolah Dasar (SD), 

maupun tingkat menengah pertama dan atas (SMP dan SMA). Kurikulum 

pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan diantaranya adalah dalam hal metode pembelajarannya yakni 

sorogan, bandongan, Muthol’ah atau hapalan dan Bahsul-masaa-il atau diskusi. 

Melalui pembelajaran seperti itu siswa dapat lebih memperhatikan dan menerima 

pelajaran dengan baik dan mampu membuat pengajar atau guru lebih memahami 

kemampuan masing – masing siswa sehingga guru dapat lebih objektif dalam 

melakukan evaluasi secara menyeluruh. 

Disamping metode pembelajaran, metode atau cara kiai dan ustadz dalam 

memberikan pengajaran terhadap santri atau siswa merupakan salah satu cara 

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai pendidik dalam proses pendidikan di 

sekolah. 

 


