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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari data serta pemaparan yang 

sudah tertera pada bab IV, peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi wirid yasin fadhilah yang dilakukan oleh 

penari sufi di pondok Nailun Najah dibaca sebelum para 

santri pondok Nailun Najah latihan tari sufi yaitu pada 

malam jum’at. Wirid yasin fadhilah ini dibaca secara 

berjamaah atau bersama-sama dalam satu majlis, yaitu 

majlis latihan tari sufi di pondok Nailun Najah. Yang 

mengikuti wirid yasin fadhilah ini, bukan hanya santri 

yang mukim di pondok saja akan tetapi juga ada santri non 

mukim yang mengikuti wirid tersebut. Adapun wirid yasin 

fadhilah yang di baca para penari dan santri pondok Nailun 

Najah beda dengan wirid yasin fadhilah pada umumnya. 

Yasin fadhilan yang diamalkan di pondok Nailun Najah ini 

merupakan karangan dari Sayyid Muhammad Alwi Al-

Maliki, kemudian di ijazahkan kepada K. Maimun Zubair 

Sarang Rembang. 

2. Adapun pemaknaan yang terkandung dalam wirid yasin 

fadhilah yaitu sebagai berikut: 

a. Ketenangan. 

Salah satu makna atau bisa disebut juga 

sebagai manfaat wirid yasin fadhilah yaitu ketengan 

hati. Bagi orang yang mengamakan wirid yasin 

fadhilah akan lebih terkontrol dalam bersikap sehingga 

menjadi pribadi yang tenang. Ketenangan tersebut juga 

diminta dalam doa yang terselip di yasin fadhilah 

setelah ayat-ayat tertentu dalam al-Qur’an. 

b. Jalbu Rizqi (Perubahan atau penarikan Rezeqi) 

Salah satu doa yang diminta dalam yasin 

fadhilah yang terselip setelah ayat-ayat tertentu dalam 

surat yasin yaitu meminta kelapangan rezeqi atau 

minta dipermudah urusan keekonomiannya oleh Allah 

SWT. Jalbu rizqi juga termasuk makna yang 

terkandung dalam wirid yasin fadhilah yang dilakukan 
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oleh penari sufi di pondok Nailun Najah, Kriyan, 

Jepara. 

c. Keselamatan Lahir dan Batin 

Makna selanjutnya yang terkandung dalam 

wirid yasin fadhilah yang dilakukan penari sufi di 

pondok Nailun Najah yaitu keselamatan lahir dan 

batin. Dalam doa yang ada di yasin fadhilah juga 

meminta supaya diberikan keselamatan baik itu lahir 

maupun batin. Seperti mendapat perlindungan dari 

segala mara bahaya atau musibah. 

d. Kecerdasan serta kefahaman 

Adapun doa yang di minta di dalam yasin 

fadhilah yaitu kecerdasan dalam menuntut ilmu serta 

mudah memahami ilmu. Orang yang sering 

mengamalkan wirid yasin fadhilah maka dia 

kebanyakan memiliki pemikiran yang cerdas dan 

pandai, karena didalam yasin fadhilah juga terselip doa 

yang meminta agar diberi kecerdasan serta kefahaman 

oleh Allah SWT. 

3. Pemaknaan wirid yaain fadhilah yang dilakukan para santri 

penari sufi di Pondok Nailun Najah Kriyan memberi 

pemaknaan tersendiri bagi santri yang mengamalkan wirid 

yasin fadhilah. Dengan adanya pengalaman wirid yasin 

fadhilah santri lebih bisa mendekatkan diri kepasa Allah 

dan apaun hajat yang mereka inginkan bisa tercapai, 

seperti: prestasi dalam pendidikan meningkat dan 

dimudahkan dalam mendapatkan kerjaan yang sesuai 

dengan keinginan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, 

maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran demi untuk 

lebih baik lagi serta untuk kemajuan kegiatan wirid yasin 

fadhilah yang dilakukan oleh penari sufi di pondok Nailun 

Najah Kriyan ini, sebagai berikut: 

1. Implementasi wirid yasin fadhilah yang dilakukan oleh 

penari sufi di pondok Nailun Najah sudah berjalan dengan 

baik, namun alangkah baiknya jika amalan wirid yasin 

fadhilah ini di jadikan amalan untuk semua santri di 
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pondok Nailun Najah, bukan hanya untuk santri yang 

mengikuti latihan tari sufi saja. 

2. Makna yang terkandung di dalam yasin fadhilah tentunya 

sangat luar biasa manfaat serta keutamaan bagi 

pembacanya, namun kita tidak boleh menganggap bahwa 

yasin fadhilah lah yang memberikan manfaat kepada diri 

kita, akan tetapi atas izin Allah SWT lah yang 

mengakibatkan hal tersebut terjadi, yasin fadhilah 

hanyalah sebagai lantaran untuk bertawasul meminta 

perlindungan oleh Allah SWT. 

3. Alangkah baiknya jika santri yang berstatus non mukim 

untuk mengupayakan untuk datang ke pondok pada saat 

kegiatan wirid yasin fadhilah dan latihan tati sufi supaya 

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan jumlah orang yang 

komplit, sehingga para santri yang mengikuti kegiatan 

tersebut menjadi lebih kompak lagi satu sama lain. 


