
 

55 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dan berdasarkan 

analisis data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

: 

11. Peran KH Nuruddin Amin dalam berdakwah melalui politik ditunjukkan 

dengan berpartisipasi aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

keberhasilan dan kemaslahatan umat. Selain itu KH Nuruddin Amin 

dalam berdakwah melalui politik mempunyai idea dan gagasan yaitu: 

Pengajian rutinan, Pengembangan pondok pesantren, Pengembangan 

pendidikan anak usia dini, pengembangan masyarakat, serta dakwah 

dalam berpolitik sebagai penunjang keberhasilannya. Disamping itu 

tujuan KH Nuruddin Amin dalam berpolitik adalah menjadi sosok 

penengah dalam konflik antara pemerintah daerah maupun pusat. 

12. Kelebihan dan kekurangan KH Nuruddin Amin dalam politik adalah 

seorang kiai dapat ikut andil dalam perumusan peraturan, Undang-

Undang (UU), serta Peraturan Daerah (PERDA) yang menyangkut 

kemaslahatan umat. Disamping itu, kekurangan yang didapat adalah 

kurangnya kredibilitas dari masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa 

kiaiyang  turun dalam dunia politik adalah hal yang kotor dan dapat 

menurunkan karisma serta integritas dari kiai tersebut.  
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 Melihat dari data yang ada bahwa kiai yang berpolitik merupakan 

sesuatu yang positif. Hal ini menunjukan bahwa dakwa dan politik bisa 

dipadukan dan juga bisa saling melengkapi.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan peneliti 

memberi saran sebagai berikut : 

1) Bagi para kiai hendaknya berhati-hati dalam menjalankan dakwah 

melalui politik, jangan sampai membuat kepercayaan masyarakat 

terhadap kiai berkurang. Selain itu, kiai hendaknya bisa menjaga amanah 

dari masyarakat agar tidak terlena akan kenikmatan duniawi. 

2) Bagi masyarakat hendaknya bisa mengerti dan memahami fungsi dan 

tujuan kiai berpolitik sehingga timbul rasa percaya masyarakat terhadap 

kiai yang berpolitik. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil alamin penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini tanpa kesulitan yang berarti, selanjutnya penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna baik dari segi materi 

maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan oleh penulis dalam penyempurnaan tugas akhir ini. 

 Terakhir penulis harapkan, semoga tugas akhir ini bermanfaat dan 

menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga. 


