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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penyajian mengenai hasil penelitian dan analisisnya yang 

telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka secara sederhana 

kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian yang berjudul "Peran Kiai Kampung Dalam Membangun 

Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo 

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" adalah sebagai berikut :  

1. Dalam kehidupan masyarakat desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro, kiai berperan sebagai pembimbing dan pemimpin 

bagi masyarakat. Kiai dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai 

aktifitas kehidupan khususnya aktifitas keagamaan, karena kiai dijadikan 

sebagai pemimpin. Berbagai macam peran sosial keagamaan kiai dalam 

kehidupan masyarakat Kedungrejo dapat kami simpulkan diantaranya :  

a. Sebagai imam shalat berjama'ah baik itu di masjid maupun mushalla.  

b. Sebagai guru ngaji anak-anak melalui kegiatan TPA, mulai dari mengajari 

tata cara wudlu, shalat, belajar membaca Iqra', membaca al-Qur'an beserta 

tajwidnya, dan juga kitab-kitab, seperti kitab fiqih, hadist, nahwu Sharaf 

dan lain sebagainya. 
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c. Menjadi penggerak sekaligus pemimpin dalam acara keagamaan rutinan, 

seperti yasinan, tahlilan, selamatan atau hajatan dan juga acara peringatan 

hari besar agama Islam. 

d. Sebagai Pemimpin Tarikat 

e. Menjadi mubaligh atau orang yang memberikan ceramah kepada 

masyarakat ketika ada acara pengajian, seperti selapanan. 

f. Sebagai ahli pengobatan. 

g. Sebagai Pengurus Jenazah 

h. Sebagai teladan dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan 

semacamnya dengan ikut terlibat langsung bersama masyarakat 

i. Kiai di Kedungrejo juga berperan penting dalam menciptakan ketentraman 

dan keharmonian masyarakat karena kiai dapat mengajarkan masyarakat 

kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.  

2. Mengenai pandangan masyarakat Kedungrejo terhadap keberadaan kiai 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan 

keberadaannya. Dengan keberadaan kiaimasyarakat merasa bahwa ada 

peningkatan dalam kegiatan keagamaan. masyarakat merasakan suatu 

ketentraman hidup karena kiai dapat dijadikan sebagai penengah atas 

masalah yang dihadapi masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, maka 

penulis akan memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

para kiai dan masyarakat Kedungrejo dalam meningkatkan keagamaan 

masyarakat Kedungrejo. Beberapa saran tersebut adalah:  

1) Dengan terselesaikannya penelitian tentang peran kiai kampung dalam 

membangun kehidupan sosial masyarakat di desa Kedungrejo Kecamatan 

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bukan berarti bahwa pembahasan 

tentang kiai ini berakhir sampai di sini, akan tetapi masih banyak 

permasalahan-permasalahan lain yang sangat menarik untuk bisa diteliti 

lebih lanjut.  

2) Dalam memberikan informasi, sebaiknya masyarakat memberikannya 

dengan penjelasan yang detail sehingga peneliti akan lebih mudah dalam 

menganalisis data dan hasil penulisan skripsi menjadi lebih baik.  

3) Berbagai peran yang di lakukan oleh kiai di Kedungrejo memang sudah 

dapat meningkatkan keagamaan masyarakat, namun juga masih perlu di 

tingkatkan lagi.  

 

 


