
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Organisasi Al-Jam’iyatul Washliyah pertama kali di dirikan di Medan 

oleh pelajar- pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli pada tanggal 30 juli 

1930 dalam masa penjajahan Belanda Organisasi ini berdiri. Kemudian 

pada tahun 1938 Organisasi ini berkembang di Binjai tepat nya di 

Bulan Juli di Binjai yang didirikan oleh H.Abd. Djalil, H.Ibrahim, 

H.Mhd. Saman yang merupakan orang- orang tua yang termuka di 

Binjai. Tujuan Al-Jam’iyatul Washliyah adalah Al-Jam’iyatul 

Washliyah bertujuan menegakkan ajaran Islam untuk terciptanya 

masyarakat yang cerdas, beriman, bertaqwa, dan amanah dengan cara 

membentuk lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. 

2. Faktor pendukung dan penghambat proses pendidikan yang di 

selenggarakan oleh Al-Jam’iyatul Wasliyah di Kota Binjai khususnya 

di Kecamatan Binjai Kota didasarkan pada perkembangan serta 

eksistensi Al-Jam’iyatul Wasliyah dalam bidang pendidikan. Faktor 

pendukungnya meliputi; masyarakatnya, kualitas guru  dan siswa serta 

pendapatan (dana).  



 Sedangkan faktor penghambatnya adalah perkembangan berbagai jenis 

sekolah dan perkembangan zaman yang merujuk kepada perubahan 

global 

3. Eksistensi  Al- Jam’iyatul Washliyah dalam bidang pendidikan di 

Kota Binjai merujuk kepada peranan dan kontribusinya dalam sejarah 

perkembangan pendidikan di Kota Binjai, khususnya dalam hal 

pendidikan agama dan ilmu pengetahuan Islam. 

B. Saran 

Berkaitan dengan tema dan topik penelitian, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran, yaitu : 

1. Melakukan  penelitian dan pendataan lebih lanjut terhadap sejarah Al- 

Jam’iyatul Washliyah sebagai salah satu organisasi kegamaan di Kota 

Binjai. 

2. Melakukan kerjasama intensif dengan pemerintah (dalam hal ini 

departemen agama) untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al- 

Jam’iyatul Washliyah khususnya di Kota Binjai. 

3. Melanjutkan program-program yang bernilai positif dan mendukung 

eksistensi Al-Jam’iyatul Washliyah serta meminimalisir faktor-faktor 

yang menghambat perkembangan Al-Jam’iyatul Washliyah khususnya 

dalam bidang pendidikan di Kota Binjai. 

4. Mempertahankan stabilitas serta perkembangan Al-Jam’iyatul 

Washliyah agar dapat terus terlibat sebagai wadah pendidikan islam di 

Kota Binjai. 


