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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab V merupakan bab terakhir dengan isi berupa simpulan dan saran dari 

penelitian ini. Baik simpulan maupun saran yang dijelaskan dalam bab V ini didasarkan 

atas hasil dan temuan penelitian yang sudah dilakukan secara seksama oleh penulis. 

Adapun cara penyusunannya didasarkan pada rumusan masalah yang sudah terjawab 

di Bab IV yaitu bab tentang temuan dan pembahasan. Apabila bab IV merupakan 

bagian dengan hasil penelitian yang dijelaskan secara rinci dan terstruktur, maka bab 

V adalah simpulannya sekaligus terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya 

agar lebih sempurna dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun simpulan dan 

saran mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut : 

5.1. Simpulan 

Latar belakang terbentuknya program pendidikan formal yang terdapat di 

Pondok Pesantren Al-Ittifaq merupakan pendidikan formal yang terbentuk atas dasar 

kebutuhan masyarakat Desa Alamendah. Kebutuhan tersebut muncul berdasarkan 

kondisi Desa Alamendah itu sendiri dimana pada sebelum tahun 2003, hanya sedikit 

lembaga pendidikan formal yang ada di daerah Desa Alamendah terutama untuk 

tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Karena kondisi tersebutlah sebagian besar 

masyarakat Desa Alamendah tidak mampu menyekolahkan anaknya karena terkendala 

jarak dan biaya didalam menyekolahkan anaknya. Atas dasar tersebutlah Pondok 

Pesantren Al-Ittifaq memiliki inisiatif untuk membentuk lembaga pendidikan formal 

yang berbasis pendidikan agama Islam. 

Selain dari munculnya kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya 

lembaga pendidikan formal yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman masyarakat 

Desa Alamendah, lembaga pendidikan formal inipun dibentuk atas dasar keinginan dari 

pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq yaitu K.H Fuad Affandi. Pendidikan formal 

menurutnya dirasa perlu dibentuk agar santrinya dapat membaur dengan masyarakat 
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ketika nanti santrinya lulus dari pondok pesantren. Karena pada kehidupan saat ini, 

ilmu dan pengetahuan saja tidak cukup untuk membaur dengan masyarakat, perlu 

adanya suatu ijazah yang menandakan bahwa santrinya telah mendapatkan pendidikan 

agar bisa mendapatkan pekerjaan ketika santri-santrinya telah lulus karena pihak 

Pondok Pesantren Al-Ittifaq pun tidak bisa menjamin bahwa santri-santri yang lulus 

sepenuhnya bisa menjadi ulama. 

Selain dari pemikiran bahwa santri-santrinya harus mendapatkan ijazah, K.H 

Fuad Affandi dalam membentuk lembaga pendidikan formal merupakan sebagai 

bentuk usaha adaptasi dengan perkembangan zaman. Beliau menyadari bahwa dengan 

pendidikan berbasis salafiyah saja tidak cukup untuk mempertahankan eksistensi 

sebuah pondok pesantren. Maka dari itu, K.H Fuad Affandi membentuk lembaga 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq sebagai bentuk untuk 

mempertahankan eksistensi pondok pesantren di tengah perkembangan zaman yang 

kian maju dan sebagai bentuk untuk merubah pola pikir masyarakat yang hanya 

mengetahui bahwa pondok pesantren hanya mampu memberikan pendidikan mengenai 

agama Islam saja sehingga dari dasar-dasar tersebutlah memunculkan kebijakan untuk 

membentuk program pendidikan formal. 

Dalam upaya untuk mengembangkan program pendidikan formal, diawali 

dengan pembentukkan lembaga pendidikan formal mulai dibentuk pada tahun 2003 

dengan mendirikan lembaga pendidikan formal jenjang menengah pertama dengan 

naman MTs Al-Ittifaq. Hal ini didasari karena kondisi masyarakat pada tahun sebelum 

2003, banyak masyarakat Desa Alamendah yang tak mampu menyekolahkan anaknya 

ke jenjang SMP/sederajat karena kondisi Desa Alamendah saat itu tidak memiliki 

lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama. Kemudian program pendidikan 

formal mulai dikembangkan dengan mendirikan lembaga pendidikan formal lainnya 

yaitu RA Al-Ittifaq pada tahun 2005. Tidak hanya sampai disitu saja, pada tahun 2006 

Pondok Pesantren Al-Ittifaq membangun lembaga pendidikan formal lainnya yaitu MA 

Al-Ittifaq yang didasari agar siswa lulusan MTs Al-Ittifaq tidak kebingungan untuk 

melanjutkan pendidikannya karena lembaga pendidikan formal di Desa Alamendah 

untuk tingkat SMA/sederajat hanya bisa ditemui di kecamatan lain yaitu Kecamatan 
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Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu yang letaknya tidak jauh dari Kecamatan 

Rancabali yang merupakan tempat dimana Desa Alamendah berada. Lalu pada tahun 

2008, MI Al-Ittifaq menjadi lembaga pendidikan formal terakhir yang dibentuk oleh 

Pondok Pesantren Al-Ittifaq sampai saat ini. 

Tidak sampai disitu saja, upaya selanjutnya dalam mengembangkan program 

pendidikan formal adalah dengan melakukan penambahan jumlah sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan pembelajaran seperti bangunan kelas ataupun perluasan wilayah 

sekolah. Selain melakukan pembangunan, Pondok Pesantren Al-Ittifaq pun mulai 

melakukan publikasi dan sosialisasi untuk menarik minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan formal yang dibentuk. 

Hasilnya pun bisa terlihat dari jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan di 

setiap tahunnya dari segi jumlah peserta didik.  

Upaya pengembangan pun dilakukan pula terhadap kualitas tenaga pendidik. 

Tenaga pendidik yang awalnya hanya mengandalkan lulusan santri yang mengelola 

masjid Al-Ittifaq atau anggota DKM, kini tenaga pendidik lembaga-lembaga 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq seluruhnya merupakan tenaga 

pendidik yang telah memiliki keahlian dalam bidang mengajar karena telah 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Dengan kualitas tenaga pendidik yang memiliki 

keahlian dalam bidang mengajar, kini lembaga-lembaga pendidikan formal yang 

dibentuk oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq diminati masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya karena selain mengajarkan ilmu pengetahuan yang umumnya terdapat di 

sekolah-sekolah lain, di Pondok Pesantren Al-Ittifaq pun dapat diajarkan pula 

mengenai pendidikan ilmu agama islam. 

Pembentukkan lembaga pendidikan formal di pondok pesantren Al-Ittifaq ini 

tentu membawa dampak yang nyata bagi alumni nya maupun bagi masyarakat 

setempat. Untuk dampak terhadap alumni, pengaplikasian ilmu-ilmu yang ditanamkan 

ketika mereka bersekolah di lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren Al-Ittifaq 

merupakan dampak nyata bagi alumni. Di samping itu, alumni juga memiliki 

kesempatan dalam melanjutkan jenjang pendidikannya dengan biaya yang di tanggung 

Pondok Pesantren dalam bentuk beasiswa. 
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Dampak bagi masyarakat Desa Alamendah pun bisa terlihat dari terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh 

pihak lembaga pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Al-Ittifaq dengan 

pemerintah setempat membuat kekhawatiran masyarakat berkurang khususnya dalam 

hal masa depan anaknya ketika masyarakat menyekolahkan anaknya ke lembaga 

pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Begitupun bagi masyarakat yang 

tidak sempat mengikuti pendidikan, mereka dapat kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikannya dengan program paket yang diberlakukan di Pondok Pesantren Al-

Ittifaq. Dengan adanya program pendidikan formal yang diberlakukan di Pondok 

Pesantren Al-Ittifaq, dampak yang didapatkan oleh masyarakat maupun alumni sangat 

terasa manfaatnnya khususnya dalam bidang pendidikan. 

5.2. Rekomendasi 

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren 

Al-Ittifaq Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung (2003-2019)” 

ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi dunia pendidikan. Berdasarkan 

penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak terkait. 

Rekomendasi tersebut diantaranya: 

1. Untuk tenaga pendidik atau guru, penelitian ini dapat dijadikan suatu rujukan 

atau referensi bagi pembelajaran sejarah di tingkat Madrasah Aliyah 

(MA)/sederajat khususnya dalam materi mengenai memahami perkembangan 

Islam di Indonesia pada tingkatan kelas XII/2. 

2. Untuk Kepala Sekolah baik itu untuk tingkatan RA/sederajat, MI/sederajat, 

MTs/sederajat, dan MA/sederajat, penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan 

atau referensi khususnya dalam hal upaya untuk mengembangkan lembaga 

pendidikan formal dari setiap jenjangnya baik itu untuk jenjang RA/sederajat, 

MI/sederajat, MTs/sederajat, atau MA/sederajat. 

3. Penelitian ini dapat menunjang perkuliahan khususnya bagi mahasiswa 

Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi mahasiswa terutama dalam Mata Kuliah Sejarah Lokal dan 

Sejarah Islam di Indonesia. Mengingat kajian penelitian ini membahas 
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mengenai perkembangan lembaga pendidikan tradisional Islam dalam 

menghadapi pergerakan arus modernisasi penelitian ini pun dapat dijadikan 

rujukan bagi mahasiswa yang menaruh minat pada penelitian khususnya 

penelitian tentang transformasi pendidikan di pesantren. 

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa bahan 

kajian yang memuat perkembangan pendidikan formal di dalam sebuah pondok 

pesantren. Pertama, penulis merasa penelitian tentang perkembangan pendidikan 

formal di pondok pesantren Al-Ittifaq ini perlu dikembangkan lagi mengingat peranan 

dari pemerintah pun sangat terasa ketika lembaga pendidikan formal ini mulai 

terbentuk. Kemudian kedua penulis pun merasa masih banyak pondok pesantren di 

Indonesia pada umumnya yang mulai mengembangkan pendidikannya ke ranah 

pendidikan formal sehingga dari kajian penelitian ini penulis merekomendasikan bagi 

peneliti yang ingin meneliti perkembangan pendidikan formal di sebuah pesantren, 

masih banyak objek penelitian atau pondok pesantren yang memiliki program 

pendidikan formal namun belum diteliti sampai saat ini. 

Dan ketiga, objek penelitian penulis tidak memfokuskan kepada perkembangan 

satu lembaga pendidikan formal saja melainkan memfokuskan kepada perkembangan 

seluruh lembaga pendidikan formal saja sehingga apabila ada peneliti yang ingin 

mengkaji mengenai perkembangan pendidikan formal di pondok pesantren Al-Ittifaq 

bisa mengkaji salah satu lembaga pendidikan formal yang ada di pondok pesantren Al-

Ittifaq ini secara lebih mendalam. Demikian beberapa rekomendasi yang bisa penulis 

rekomendasikan terkait penelitian ini. Penulis mengharapkan penelitian skripsi 

mengenai perkembangan pendidikan formal di pondok pesantren Al-Ittifaq Desa 

Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung pada tahun 2003 sampai 2019 

ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi pendidikan di Indonesia dan bagi ranah 

keilmuan sejarah. 


