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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab V ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti melalui data yang diperoleh dari hasil kajian literatur, 

observasi, dan wawancara. Selain kesimpulan juga akan dipaparkan mengenai saran 

dari peneliti untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat 

mengembangkan penelitian selanjutnya 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari literatur, observasi, dan 

wawancara. Peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil kajian dan penelitian ini 

yang terdiri dari beberapa point. Pertama, latar belakang pendirian Pondok Pesantren 

Al-Urwatul Wutsqo tidak terlepas dari sosok KH. Drs. Yunus Rasyidi sebagai pendiri 

dari pesantren. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi beliau untuk mendirikan 

pesantren adalah yaitu keinginan beliau untuk berdakwah di masyarakat Indramayu 

khususnya di Desa Terusan.  

 Masyarakat pada awalnya tidak menerima dakwah beliau, namun seiring 

berjalannya waktu masyarakat menerima dakwah beliau dan beliau bisa mendidik 

masyarakat agar bisa mengetahui dan menerima ajaran Islam sampai masyarakat bisa 

melaksanakan ajaran yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Pendirian 

Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo menjadi salah satu sarana yang membuat 

dakwah Kiai Yunus menjadi lebih efektif dan masif, karena dengan mendidik anak-

anak sedari dini bisa menanamkan nilai-nilai Islam seperti Tauhid dan Aqidah lebih 

mudah dan mengakar kuat didalam pribadi sang anak. Serta pengelolaan lembaga 

yang profesional dan modern menjadikan pesantren dipercaya oleh masyarakat  
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Jumlah santri yang belajar pada saat pesantren mulai dengan sistem formal 

hanya berkisar 12 orang serta sarana dan prasarana pun hanya berupa satu buah 

gedung induk dan terdapat masjid diatasnya. Situasi pembelajaran pada masa-masa 

awal pesantren berupa majelis ta’lim untuk masyarakat sekitar kemudian Kiai Yunus 

membuka lembaga semi formal yang bernama LDSI (Lembaga Dakwah Study 

Islam), lembaga tersebut seperti lembaga pendidikan setingkat D2 tapi tidak formal 

seperti pesantren. Kalau di pesantren-pesantren besar contohnya Pesantren Gontor 

Ponorogo disebut kuliah muallimin. LDSI ini mengajarkan materi Aqidah, Ibadah, 

Muamallah, Fiqh, dan Shirah. Pesaertanya pun hanya berkisar dari daerah 

Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. 

Kedua, dalam hal kelembagaan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo sejak 

awal sudah berbentuk sebuah yayasan, tahun 1991 sebagai awal pendirian sudah 

menjadi yayasan yang legal formal. Visi yang dimilki oleh yayasan pada waktu awal 

pendirian yaitu dakwah, sosial, dan pendidikan sebagaimana yang tertera didalam 

akte yayasan. Kemudian tiga visi tersebut melahirkan program dari masing-masing 

visi, visi pendidikan muncul dalam bentuk program lembaga pesantren beserta unit-

unitnya, kemudian visi dakwah muncul dalam bentuk program majelis taklim yang 

mempunyai kegiatan kajian baik bulanan maupun mingguan, dan visi sosial muncul 

dalam program rumah yatim. Pengasuhan rumah yatim mempunyai dua lembaga 

yang terpisah antara lain yatim putera dengan nama abu hurairah, sedangkan yatim 

puteri dengan nama arrahimah. 

Pengelolaan lembaga Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo sendiri memakai 

manajemen modern. Artinya pembagian manajemen sudah dilakukan secara 

terstruktur. Pesantren memiliki tiga struktur yaitu struktur yayasan, struktur 

pesantren, dan struktur unit-unit. Dari struktur tersebut pola komandonya memakai 

jalur kordinasi dan instruksi. Secara kelembagaan pesantren belum pernah berubah 

masih tetap fokus dalam hal pembinaan dan pendidikan. Dalam hal pendidikan 
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dikawal oleh seluruh kepala sekolah dari TK, SDIT, SMP, dan MA, sedangkan 

kegiatan pembinaannya itu dikawal oleh kesantrian putra maupun putri. Misalkan 

terdapat perubahan hanya berupa hal teknis operasionalnya saja, sedangkan kebijakan 

masih sama. Dalam hal teknis menyesuaikan dengan perkembangan internal 

pesantren, baik perkembangan jumlah santri, perkembangan sumber daya manusia, 

dan juga menyesuaikan dengan kondisi eksternal yaitu kebijakan pemerintah baik 

Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. 

Pergantian pimpinan dialami oleh pesantren perempat tahun, kemudian 

terdapat kebijakan baru menjadi perlima tahun. Dilakukannya pergantian pimpinan 

dengan waktu yang telah tersistem ini dimaksudkan untuk mematangkan kinerja 

masing-masing pimpinan. Pergantian pimpinan di Pesantren Wutsqo sendiri sudah 

berlangsung kurang lebih lima kali, mulai dari Kiai Yunus sebagai pendiri sekaligus 

mengawal sebagai pimpinan pesantren, kemudian Ustadz Munandar, kemudian 

Ustadz Mu’id, kemudian Ustadz Fuady, dan saat ini dipimpin oleh Ustadz Agung. 

Proses pergantian pimpinan pesantren ini selain dalam rangka mematangkan kinerja 

masing-masing pimpinan, serta dalam rangka ‘menyegarkan’ kembali produktifitas 

pimpinan dan pegawai pesantren, dan dalam rangka pengembangan profesionalitas 

dilembaga pesantren. Proses ini merupakan kelaziman dalam sebuah lembaga agar 

pesantren bisa terus berkembang. 

Ketiga, dalam pendirian Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo jelas 

memberikan pengaruh dan dampak bagi masyarakat sekitar terutama,baik bagi 

masyarakat luas maupun secara khusus masyarakat Desa Terusan. Dampak yang 

dirasakan bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti bidang keagamaan, pendidikan, dan 

sosial. Pada bidang bidang keagamaan sendiri bisa dilihat dengan diselenggarakannya 

kegiatan maupun acara yang bersifat keagamaan. Seperti majelis ta’lim yang diikuti 

oleh masyarakat umum, tabligh akbar, dan seminar keagamaan.Dalam bidang 

pendidikan bisa dilihat sendiri dengan keberadaan pesantren, selain terdapat 
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pendidikan kegamaan terdapat pula pendidikan umum, Serta pihak pesantren 

memberikan potongan harga apabila terdapat anak dari Desa Terusan yang masuk 

pesantren. 

 Pada bidang sosial yayasan pesantren membuka rumah yatim, untuk dananya 

sendiri tidak dipungut biaya. Hal ini membuat masyarakat sekitar merasa simpatik 

dengan program tersebut, karena masyarakat menilai program rumah yatim tersebut 

merupakan bentuk pengabdian dari pesantren kepada masyarakat. Dari beberapa 

aspek tersebut bisa dikatakan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang 

tidak hanya fokus pada kegamaan saja, tetapi tidak melupakan ilmu umum yang 

lain.Pesantren juga bisa merangkul masyarakat yang pada awalnya tidak menerima 

kehadiran pesantren tetapi lambat laun masyarakat sadar mengenai komitmen 

pesantren pada agama, masyarkat, dan pendidikan.  

5.2 Rekomendasi 

Suatu lembaga pendidikan baik itu negeri maupun swasta merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemajuan pendidikan disuatu negara. Melihat 

pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang cukup lama di negara ini, maka 

sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa 

rekomendasi yang peneliti berikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Setempat 

 Pemerintah setempat hendaknya lebih memperhatikan masyarakat khususnya 

dalam hal pendidikan. Agar melaksanakan program pemerintah yang mengharuskan 

setiap individu untuk dapat mengenyam pendidikan wajib belajar 9 tahun. Meskipun 

hingga saat ini sudah banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan belajar 12 

tahun, akan tetapi untuk Desa Terusan sendiri masih terdapat beberapa orang yang 

tidak tuntas dalam mengenyam pendidikan. Hal tersebut diharapkan menjadi 
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perhatian bagi pemerintah daerah setempat, sehingga dapat memberikan arahan atau 

dorongan kepada para orang tua agar mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya.  

 Pemerintah setempat juga diharapkan lebih memperhatikan lembaga 

pendidikan yang berkembang di daerah tersebut baik yang bersifat nonformal 

maupun formal seperti Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustqo. Pemerintah 

setempatkan diharapkan menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik terutama 

dalam pembangunan dan proses penyelenggaraan pendidikannya. Karena pendidikan 

yang diselenggarakan oleh Pesantren Wutsqo memberikan perubahan yang baik 

dalam hal mutu pendidikan, moral dan akhlak, serta pengetahuan agama. 

2. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo 

 Pihak Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo khususnya pimpinan pondok 

pesantren dan segenap pengurus pondok pesantren memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kemajuan Pesantren Wutsqo dimasa yang akan datang. Oleh karena itu 

pihak pondok pesantren diharapkan dapat responsif terhadap pengaruh negatif dari 

adanya arus globalisasi. Era global menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan pendidikan, karena banyaknya pengaruh negatif yang masuk dari arus 

globalisasi tersebut. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pihak pondok 

pesantren diharapkan dapat menerapkan sistem pendidikan yang modern, memadukan 

antara ilmu agama dan ilmu dunia pada pengetahuan santri. Serta yang cukup penting 

pihak pesantren harus mempunyai inovasi yang berbeda dari lembaga pendidikan 

yang lain, agar membuat pesantren mempunyai nilai lebih dimata masyarakat. 

3. Masyarakat Setempat 

 Masyarakat mempunyai peran yang sangat vital terhadap keberlangsungan 

pendidikan disuatu wilayah. Begitu pula dengan pendidikan yang diselenggarakan 

Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo. Agar Desa Terusan memiliki kualitas 
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pendidikan yang baik maka masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam membantu 

pesantren dalam menjalankan pendidikannya. Terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu dengan turut andil dalam pembangunan 

maupun dalam pengadaaan sarana dan prasarana sehingga dapat terlaksananya proses 

pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Selain pembangunan yang perlu 

diperhatikan yakni lingkungan sekitar pesantren yang menjadi tempat santri 

beraktifitas, diharapkan lingkungan yang berada disekitar pesantren bisa mendukung 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung karena lingkungan sekitar pesantren ini 

selain merupakan tanggung jawab pesantren juga masyarakat sekitar. 

 Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan melainkan juga sebagai 

lembaga syiar Islam. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo sendiri mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat setempat seperti majelis 

ta’lim maupun acara-acara pada hari besar Islam yang lain. Oleh karenanya 

masyarakat bisa ikut terlibat aktif dalam menyukseskan agenda kegiatan yang 

diselenggrakan oleh pihak pesantren. Hal tersebut bisa menjadi sarana memperkuat 

hubungan sosial yang baik antara pesantren dan masyarakat. Serta sebagai sarana 

pengetahuan yang akan didapatkan oleh masyarakat yang terlibat aktif dikegiatan 

tersebut. 

4. Penelitian Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh mengenai Pondok 

Pesantren Al-Urwatul Wutsqo bisa mengambil tema tentang pendiri pesantren yaitu 

KH. Drs. Yunus Rasyidi yang telah memberikan banyak jasa dan kontribusi terhadap 

lahir dan berkembangnya pesantren. Peneliti juga bisa lebih fokus terhadap 

pemikiran-pemikiran Kiai Yunus ataupun menggali mengenai sosok pribadi beliau. 

Sumber yang tersedia dirasa cukup dikarenakan Kiai Yunus banyak membuat buku 

dan tulisan yang dimuat dibeberapa surat kabar. Selain pembahasan mengenai sosok 
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Kiai Yunus, calon peneliti juga bisa mengambil penelitian mengenai rumah yatim 

yang dimiliki oleh yayasan pesantren. Karena cukup menarik bagaimana pesantren 

yang sudah mengelola santri-santrinya juga ikut membantu anak-anak yatim agar bisa 

hidup dengan layak tanpa memungut biaya 

  


