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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 

yakni: 

- Munculnya pemikiran-pemikiran di berbagai bidang tidak ada hentinya 

namun semakin berkembang pula seiring berkembangannya ilmu 

pengetahuan di Indonesia. Pemikir-pemikir tersebut kemudian menjadi 

tokoh yang secara umum memiliki kelebihan atau keunikan dalam 

kehidupannya dan berguna bagi masyarakat. Di antara yang dianggap 

sebagai tokoh berdasarkan karya-karya yang dihasilkannya baik karya 

bidang sosial, budaya, antropologi, dan pendidikan khususnya di Sumatera 

Utara adalah Usman Pelly. 

- Sumbangsih sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yang berarti 

memberikan kepada seseorang ataupun masyarakat umum. Sumbangsih bisa 

berupa benda yang kita berikan dan sangat bermanfaat kepada penerimanya, 

bisa juga berupa ide atau buah pikiran seorang tokoh yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dinikmati 

masyarakat umum. 

- Pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah 

pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa 

dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses menyesuaikan pada 

tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalamnya. 
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- (Usman Pelly) pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah 

laku individu agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan 

sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu 

berada. Dalam memajukan pendidikan nasional bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah semata, tetapi perlu tertanam dalam setiap individu/ 

rumah tangga. 

- Karya tulis adalah hasil dari proses pengumpulan data, penulisan tentang 

berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau dan masa kini yang dapat 

dijadikan sumber pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk buku, artikel 

dan jurnal. 

- Motto Hidup Usman Pelly “Menulis, Mengajar dan Berorganisasi”. 

Perjalanan hidup beliau bisa memahami bahwa segala impian dimulai dari 

niat. Dan kesuksesan diraih dengan tanpa menunda-nunda perkerjaan. 

Ketika kita punya ide kreatif/inspirasi tentang apapun itu, jangan sungkan 

untuk menulisnya.  

- Saya punya prinsip sisa-sisa usia yang diberikan Tuhan kepada saya ini akan 

saya manfaatkan untuk kepentingan umat. Bukankah dalam ajaran Islam 

bahwa sebaik-baiknya umat Islam yang hidup di muka bumi ini adalah 

orang yang bermanfaat bagi semua umat. (Usman Pelly). 
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B. Saran 

Usman Pelly yang merupakan tokoh pendidikan dapat menjadi inspirasi 

dan motivasi untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Sumbangsih yang beliau 

berikan dalam dunia pendidikan begitu banyak, baik secara nasional maupun 

internasional. Peranan beliau dalam memajukan pendidikan dan menghasilkan 

beragam karya-karya tulis. Melalui karya-karya tulis beliau dapat bermanfaat 

sebagai terusan ilmu pengembangan, menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini, beserta sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan dan 

melakukan perbaikan dan pembaharuan dalam bidang pendidikan di Indonesia 

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha dengan maksimal, tetapi 

kemampuan dan pengetahuan memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu dengan 

kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat 

konstruktif, baik dari pembaca maupun dari peneliti di kemudian hari yang 

mengkaji tentang pemikiran pendidikan di Indonesia. 

 

 


