
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Fokus kajian dari penelitian ini yaitu peran kyai Asy’ari (kyai Guru) 

dalam berdakwah di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, maka 

penulis dapat  simpulkan sebagai berikut:  

1) Kyai Asy’ari (Kyai Guru) dalam mengenalkan kebudayaan mataram 

Islam kepada masyarakat Kaliwungu dengan pendekatan asimilasi 

budaya, mempertemukan kebijakan lokal dengan nilai-nilai Islam dalam 

ritual-ritual budaya Jawa. Ritual slametan yang berisi doa-doa dan 

sesajen untuk arwah nenek moyang diganti dengan dzikir dan tahlil 

yang bersisi doa-doa kepada Allah SWT. Dengan demikian Kyai 

Asy’ari tanpa mengubah bentuk ritualnya telah mengganti esensinya.  

2) Kyai Asy’ari (Kyai Guru) dalam mengajarkan agama islam lebih 

menekankan ajaran tentang aqidah (tauhid), karena disesuaikan dengan 

kondisi situasi dan kebutuhan masyarakat Kaliwungu pada saat itu, 

sehingga dalam menyebarkan agama Islam tidak mengalami 

pertentangan dari masyarakat lokal justru mendapat dukungan dari 

masyarakat tersebut.  

3) Kyai Asy’ari (Kyai Guru) adalah ulama atau Kyai Pertama yang 

mengenalkan metode kepesantrenan di wilayah Kaliwungu. Di mana 
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metode tersebut merupakan metode yang paling efektif untuk 

membentuk generasi yang Islami.  

 

5.2. SARAN-SARAN 

1. Dalam mengembangkan dakwah, agar lebih diakui dunia luar secara 

nasional ataupun international, seorang da’i harus lebih menambah 

wawasan, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. 

2. Evaluasi sangat penting di lakukan dalam setiap pelaksanaan dakwah, 

sehingga dakwah yang di lakukan lebih baik dari sebelumnya. 

3. Apabila terjadi pro dan kontra dalam menyelesaikan suatu masalah, 

alangkah lebih baiknya permasalahan tersebut didiskusikan bersama-sama 

dengan sikap bijak sana. 

 

5.3 PENUTUP 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, untuk itu segala 

kritikan dan saran senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi 

perbaikan dan penyempurnaan. 

Akhirnya penulis hanya dapat berharap, semoga skripsi ini mempunyai 

manfaat baik untuk penulis sendiri pada khususnya dan bagi yang sudi 

membaca, amin ya robbal ’alamin.  

 


