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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Takbir Keliling Dengan 

Iringan Musik DJ Pada Malam Hari Raya Idul Fitri Di Desa 

Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 42” dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan takbir keliling yang diiringi dengan 

musik DJ pada malam hari raya Idul Fitri di Desa 

Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu 

(a) mengumpulkan masyarakat untuk mempersiapkan 

kegiatan takbir keliling (b) diskusi pembuatan arak-

arakan (c) pembelian alat dan bahan seperti bambu, 

bendrat (kawat), kuas, kertas semen, lem, lampu hias 

warna-warni dan juga cat, (d) pembuatan arak-arakan 

yang dimulai dari pemotongan bambu sesuai kebutuhan, 

kemudian disisik hingga lentur, baru setelah itu dibentuk 

sesuai karakter yang diinginkan dan dihias semenarik 

mungkin, (e) mengarak arak-arakan keliling kampung 

seraya bertakbir. 

2. Mengenai persepsi terhadap takbir keliling yang diiringi 

dengan musik DJ pada malam hari raya Idul Fitri, 

masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak mempunyai persepsi yang sama yaitu 

tidak setuju dengan kegiatan tersebut. Adapun 

persepsinya adalah sebagai berikut: 

a. Takbir tidak perlu diberi musik karena akan 

membuat tidak khusyuk 

b. Takbir yang diiringi dengan musik DJ akan 

mengurangi khidmat takbir 

c. Kalimat Allah tidak boleh diberi musik 

d. Kurang bagus jika diiringi musik DJ, lebih baik 

musik shalawat 

e. Tujuannya sudah tidak murni lagi dan berubah 

maknanya 
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f. Harusnya lafal takbir yang dikumandangkan, bukan 

menonjolkan hal-hal yang lain 

g. Bid’ah karena tidak Islami 

3. Perspektif penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 42 terhadap 

pelaksanaan takbir keliling yang diiringi dengan musik 

DJ pada malam Hari Raya Idul Fitri di Desa Sukodono 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak termasuk dalam 

kegiatan pencampuradukan antara yang haq dengan 

yang bathil. Hal ini berdasarkan penafsiran yang telah 

dilakukan oleh Kementerian Agama, M. Quraish 

Shihab, dan Buya Hamka. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

masyarakat dapat memperhatikan kembali tentang 

larangan mencampuradukkan antara yang haq 

dengan yang bathil 

b. Pelaksanaan takbir keliling hendaknya dilakukan 

secara tertib dan sesuai dengan tujuan sebenarnya 

c. Hendaknya masyarakat tidak perlu mengiringi 

lantunan takbir dengan musik yang berbau 

kemaksiatan seperti musik DJ dan sebagainya 

karena akan mengurangi khidmat takbir. 

2. Bagi peneliti 

Dari hasil analisa tentang takbir keliling yang 

diiringi dengan musik DJ terkait pencampuradukkan 

antara yang haq dengan yang bathil pada QS. Al-

Baqarah ayat 42 ini masih banyak kekurangan. Oleh 

karena itu untuk peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti hal serupa diharapkan dapat mengkaji lebih 

dalam serta memperluas pembahasan, bukan hanya  

pada QS. Al-Baqarah ayat 42 tetapi juga ayat-ayat lain 

yang terkait. 
 


