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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Modernisasi merupakan suatu pembaharuan, pembaharuan dalam hal ini yaitu 

pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh seorang ulama.  KH. Abdul 

Qodir Ibrahim merupakan ulama perintis modernisasi pendidikan Islam di Jambi, yang 

banyak memberikan dampak positif bagi perubahan pendidikan di Jambi. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai usaha beliau dalam melakukan modernisasi yang didasarkan pada. 

1. KH. Abdul Qodir Ibrahim adalah keturunan dari keluarga terpandang dan memiliki 

peranan yang sangat penting bagi masyarakat Jambi pada saat itu. Ayah KH. Abdl 

Qodir Ibrahim yaitu ulama yang mendirikan madrasah Nurul Iman yang merupakan 

pesantren pertama di Jambi. 

2. KH. Abdul Qodir Ibrahim merupakan ulama perintis pendidikan Islam, seorang 

pendidik yang cerdas, memiliki pemikiran yang maju dalam membca kondisi dalam 

perkembangan berikutnya, khususnya dalam pendidikan Islam. Beliau bertekad 

melakukan pembaharuan meskipun banyak ditentang oleh masyarakat dan para guru 

saat itu. 

3. KH. Abdul Qodir Ibrahim melakukan modernisasi karena beliau menilai dan 

mencermati fenomena masyarakat Islam. yakni belum mampu mewujudkan antara 

pendidikan agama Islam dan pendidikan umum, disebabkan saat itu semua lembaga 

pendidikan Islam belum ada mengayomi mata pelajaran umum. Beliau memiliki 

pemikiran bahwa apabila dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam terus 
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dibiarkan tanpa adanya pembaharuan dan perbaikan sistem pendidikan maka dunia 

pendidikan Islam pada suatu saat nanti akan mengalami masa suram khusunya di 

daerah Jambi. 

4. KH. Abdul Qodir banyak memberikan pemahaman baru tentang Islam kepada 

masyarakat Seberang Kota Jambi diantaranya,beliau memperkenalkan pelajaran 

umum di madrasah Nurul Iman. Disaat itu madrasah-madrasah tidak memiliki 

pelajaran umum. Karena ulama ingin memfokuskan santri agar paham betul akan 

ajaran agama Islam. Akan tetapi KH. Abdul Qodir hadir dan memiliki pemikiran 

maju dikala itu bahwa apabila dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam terus 

dibiarkan tanpa adanya pembaharuan dan perbaikan sistem pendidikan maka dunia 

pendidikan Islam pada suatu saat nanti akan mengalami masa suram. Nyatanya hal 

tersebut memang terbukti dimana pada saat ini banyak madrasah yang tidak 

berfungsi lagi. Selanjutnya beliau juga memberikan kesempatan kepada kaum 

perempuan untuk belajar di luar rumah. Belia memperjuangkan Pendidikan bagi 

kaum perempuan di Jambi dengan membuka madrasah Tsanawiyah Putri di 

madrasah As’ad pada tahun 1960. Karena beliau menerapkan hadits menuntut ilmu 

itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan, dan pemikiran tersebut mendapat 

tantangan, tetapi akhirnya dapat diterima oleh masyarakat Jambi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul pemikiran KH. Abdul Qodir 

Ibrahim dalam modernisasi pendidikan Islam di Seberang Kota Jambi 1944-1970 dapat 

diajukan saran sebagai berikut: mendorong persaingan diantara madrasah yang ada di 
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Jambi hendaknya PEMDA dan institusi-isntitusi pemerintah lainnya memposisikan diri 

sebagai fasilitator dan dinamisator di dalam mendorong kemandirian madrasah-

madrasah di Jambi.  Demikian pula para alumni, institusi ormas-ormas Islam dan 

masyarakat Jambi pada umumnya agar melakukan langkah-langkah kebijakan dalam 

rangka memajukan madrasah dengan tetap berpegang teguh pada tradisi keilmuan lama 

yang baik, dan dalam waktu yang bersamaan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

perubahan zaman modern, karena jika tidak, perkembangan IPTEK modern akan 

memposisikan madrasah menjadi pendidikan alternative.   

 

 


