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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan analisis skripsi penelitian yang 

berjudul “Proses Murtad Antara Normativitas Agama dan Tuntutan 

Praktis (Studi Kasus Perpindahan Agama di desa Kuripan Kec. 

Karangawen Kab. Demak)” dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Baik lelaki mahupun 

perempuan, apabila keluar dari agama Islam sementara mereka 

telah baligh dan berakal. 

2. Proses murtad di desa Kuripan Kecamatan Karangawen 

Kabupaten Demak terjadi didasari adanya orang-orang yang 

murtad tidak memiliki pemahaman tentang agama Islam yang 

memadai, pergaulan dalam pertemanan, serta dorongan untuk 

mempercayai roh baru sebagai menunjukkan keberadaan 

Tuhan, merasa ragu, tidak tenang dalam menjalani agama, 

batinnya goyah, mudah tergoda oleh agama lain dengan ajaran-

ajarannya yang lebih memudahkan, dan merasa tidak aman 

untuk menjalani agama tersebut. 

3. Dalam proses murtad antara normativitas agama dan tuntutan 

praktis yaitu menemukan rasa cinta terhadap kekasih, 

ketidakpuasan dengan model Islam yang mereka telah alami, 

penglihatan dan mimpi-mimpi, merasakan keikhlasan dalam 

beribadah, serta mendapatkan kedamaian dan ketenangan 
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B. Saran 

1. Hendaknya masyarakat Islam sadar akan pentingnya iman 

dalam menjalankan agama, karena dengan keyakinan yang kuat 

akan tercapailah kebahagiaan dunia dan akhirat. 

2. Kepada semua masyarakat harus selalu menjaga kerukunan 

hidup dalam lingkungan maupun keluarga, supaya terciptanya 

kehidupan beragama selaras dan seimbang. 

3. Tidak melakukan tindakan anarkis terhadap orang-orang yang 

berbeda pendapat dengan kita. Karena kebenaran hakiki hanya 

milik Tuhan semata. 

4. Mengupayakan penyuluhan tentang bagaimana menghormati 

agama lain dan keyakinan seseorang agar tidak terjadi 

kesalahpahaman persepsi. 

5. Meregang sekecil mungkin ketegangan antar umat beragama, 

karena hal ini akan membahayakan ketentraman umum. 

 
C. Penutup 

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

pemberian karunia-Nya hingga penulis skripsi ini dengan judul 

“Proses Murtad antara Normativitas Agama dan Tuntutan 

Praktis (Studi Kasus Perpindahan Agama di desa Kuripan Kec. 

Karangawen Kab. Demak)”.  
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Penulisan skripsi ini sudah penulis usahakan semaksimal 

mungkin, namun demikian masih banyak kekurangan dan 

kelemahan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan 

penulis. Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini 

bermanfaat bagi umat Islam, terutama bagi penulis. Aamin Yaa 

Rabbal ‘Aalamiin. 

 


