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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan teori dan 

hasil research di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif 

yang digunakan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaaan pembacaan ayat-ayat pilihan alquran dalam tradisi 

Apem Kaloran yaitu dengan melakukan khataman Alquran, 

menentukan hari dan tempat, melaksanakan kenduri yang 

dihadiri oleh tokoh agama setempat seperti kyai, modin dan 

masyarakat sekitar untuk melakukan pembacaan ayat-ayat 

pilihan Alqura dan berdo‟a bersama, serta pengambilan air di 

masjid kauman. Hal ini dilakukan masyarakat Desa Undaan Lor 

sebagai bentuk untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. 

2. Persepsi masyarakat Desa Undaan Lor terhadap pembacaan 

ayat-ayat pilihan dalam Alquran itu sebagai bentuk untuk 

mendekatkan diri kepada Allah yang dapat menjadikan hati dan 

fikiran seseorang merasa lebih tenang dalam menjalani segala 

apapun termasuk dalam melakukan tradisi Apem Kaloran, 

mampu memberikan ketenangan jiwa dalam diri seseorang yang 

telah melakukan pembacaan ayat-ayat pilihan Alquran yang 

terdapat didalam tradisi Apem Kaloran dan mermpererat tali 

persaudaraan antar sesama. 

3. Makna yang terkandung dalam pembacaan ayat-ayat pilihan 

Alquran dalam Tradisi Apem Kaloran adalah sebagai bentuk 

rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

karuniaNya kepada kita semua, merupakan bentuk rasa 

penghormatan kita kepada orang tua (birrul wallidin) dan 

sesepuh yang telah mendahului kita. Sedangkan bagi masyarakat 

Desa Undaan Lor sebagai bentuk sosial budaya yang mampu 

menjaga tradisi nenek moyang yang tidak seharusnya 

ditinggalkan atau bahkan dihilangkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan, 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat 

bagi kemajuan pendidikan. Adapun sara-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berkut: 

1. Kepada para akademis, penulis sarankan agar melakukan 

penelitian secara bertahap guna memperoleh pemahaman yang 

lebih dalam, menelusuri historinya, melakukan analisis terhadap 
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faktor yang mempengaruhi terhadap tradisi dan bisa melakukan 

penelitian masalah kebudayaan dalam tradisi yang ada di 

masyarakat serta yang sesuai dengan perspektif Alquran dan 

Tafsir. Supaya memperoleh keterangan yang lebih jelas. 

2. Kepada pemimpin pelaksanaan tradisi Apem Kaloran hendaknya 

menambah beberapa surat lain dalam Alquran sehingga sebagian 

besar surah Alquran menjadi hidup dalam tradisi Apem Kaloran. 

3. Kepada generasi muda agar tetap mempertahankan tradisi-tradisi 

yang ada khususnya tradisi Jawa. Supaya kita sebagai generasi 

muda itu tidak mudah untuk melupakan budaya yang telah ada 

sejak zaman dahulu yang diwariskan para leluhur kepada kita. 

Karena,semua itu bisa menjadikan sebagai sumber ilmiah dan 

wawasan kita terhadap sejarah. 

Demikian akhir dari penulisan skripsi ini, segala puji bagi Allah 

SWT yang telah memberi kekuatan, melimpahkan rahmat, hidayah 

serta taufiq Nya dan bantuan dari masyarakat Undaan Lor. Akhirnya 

skripsi ini dapat penulis selesaikan, penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu 

penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari semua pihak 

demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya 

bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamin Yaa Robbal 

„Aalaamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


