
52 

 

Agung Awaludin, 2020 
PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN SIRNAMISKIN TAHUN (1935-2020) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang dilaksanakan di pondok pesantren Sirnamiskin Kota 

Bandung Tahun (1935-2020) dapat diambil beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren Sirnamiskin telah berdiri sejak tahun 1935, didirikan 

oleh Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kepemimpinan pondok 

pesantren ini sudah berlangsung tiga generasi hingga yang sekarang dan 

dikelola secara turun temurun berasal dari keluarga. 

2. Perkembangan Pondok Pesantren Sirnamiskin mulai tahun 1935-2020 

mengalami perubahan yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dilihat 

dari terus meningkatnya jumlah santri dari tahun ke tahun. Selain itu, 

perkembangan Pondok pesantren Sirnamiskin juga dapat dilihat dari 

semakin baiknya sarana prasarana penunjang berbagai kegiatan-kegiatan 

pondok pesantren. 

3. Perkembangan pondok pesantren Sirnamiskin di bidang pembangunan dan 

ekonomi dapat dilhat dari pesatnya pembangunan yang dilakukan di 

pondok pesantren dan semakin baiknya fasilitas-fasilitas yang ada di 

lingkungan pondok pesantren. Hal tersebut tidak terlepas dari kemajuan di 

bidang ekonomi dengan menerapkan ekonomi proteksi sehingga dapat 

mendorong kemajuan pondok pesantren.  

4. Kemajuan pondok pesantren di bidang sosial di buktikan dengan adanya 

kedekatan pondok pesantren dengan masyarakat lingkungan sekitar 

sebagai salah satu sarana untuk mengamalkan agama, bidang sosial yang 

dilaksanakan di pondok pesantren ini selalu mengalami kamajuan dari 

tahun ke tahun. Bidang sosial juga mempengaruhi paradigma masyarakat 

sekitar terhadap keberadaan pondok pesantern, dimana dengan adanya 

hubungan yang erat antara masyarakat dengan pondok pesantren 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadratussyekh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kiai
https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
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menunjukan adanya respon positif dari masyarakat atas adanya pondok 

pesantren di wilayah mereka. Selain itu keberadaan pesantren di 

lingkungan masyarakat ikut mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-

hari yang menjadikan nilai religius di masyarakat tumbuh dengan 

sendirinya. 

 

 5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai “Perkembangan Pondok 

Pesantren Sirnamiskin Tahun (1935-2020)”, sebagai akhir dari penulisan 

skripsi ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Penulis memberikan saran, khususnya kepada Mahasiswa Pendidikan 

Sejarah untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

perkembangan sejarah pondok pesantren dan diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan informasi terhadap ilmu pengetahuan. 

2. Diharapkan kepada Pondok Pesantren Sirnamiskin agar tetap 

menjalankan progam yang sudah berjalan dengan baik dan yang akan 

berjalan semoga berjalan sebaik mungkin serta dapat menjadi manfaat 

bagi masyarakat umum. 

3. Diharapkan pula bagi masyarakat umum dan para pembaca skripsi 

mengenai Perkembangan Pondok Pesantren Sirnamiskin Kota Bandung 

Tahun (1935-2020) ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang 

sejarah pondok pesantren dan penulisan sejarah lokal. 

4. Diharapkan untuk mahasiswa dapat memahami proses pembelajaran di 

pondok pesantren. 


