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A. Kesinpulan

Setelah ueubahas serta menganalisa uraian

dalam penbahasan skripsi diatas, naka dapatlah

penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai bcrikut :

1. Lahirnya dunia nodern (nodernisasi) adanya

pengaruh kejayaan Islan di nasa lanpau. Dan akibat

uodernisasi yang menyebabkan banyak oranEl yanE

uengatakan bahwa agara tidak mendukunEl keuajuan

adalah tidak benar sebab ada sebagian ilnuwan-

ilnuwan Barat yang mengatakan bahwa pene&uan-

penemuan baru dan kegiatan-kegiatan ahli kealauan

yang selalu berkembang adanya rangsangan terhadap

semangat aga.ma.

2. Dampak positif dan negfatif rrodernisasi adalah

dengan adanya modernisasi ini, kemajuan teknologi

ini seeara eepat, khususnya jika dilihat dari

hasil-hasil teknologi konunikasi, radio, televisi

dan sebagainya. Begitu pula denEfan kenajuan telah

dapat menEfhasilkan alat-alat yang nenudahkan hidup

yang memberikan kesenangan dalan hidup sehingga

kebutuhan tidak sukar lagi untuk merenuhinya.

Seharusnya dengan hasil kenajuan sepertl itu biea

ueubawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada



Itanusia didalam hidupnya. Akan tetapi suatu

henyataan yang menyedihkan adalah bahwa

kebahaEliaan itu ternyata semakin iauh hidup terasa

senakin sulit. Hal tersebut diatas tirbul

disebabkan oleh faktor adanya persaingan didalan

nasydrakat uodern ini, dan faktor neningkatnya

kebutuhan hiduP

S.BahwasikapyangdianbildalarnenBhadapi
modernisasi adalah berPendirian serta nengambil

manfaat dan tindahan kita adalah untuk rengeiar

ketinBgfalannya, umat Islan selain usnbangun

perekonomian, tehnologi dan ilmu pengetahuan,

jugamenggaliiiwalslamidariAl-Qur'andanAl

Hadits melalui litihad, dan hal ini masih terus

diusahakan.

B- Saran-Saran

BeranEikat dari uraian diatae atau pengetahuan

yarlg, diperoleh selama proE,es nodernisasi, maka kita

perlu bersifat kritis dalam nenanggapinya. Sehin$Ea

kita tidak nelahap begitu saia apa yang disuguhkan

nodernisasi, dan sebaliknya klta tidak ahan nenolak

sarrs sekali a*a yang ditawarkan oleh nodernisast.

Dengan sikap denlkian, diharapkarr kita dapat lebih

bijaksana nenjalani kehidupan denEran kouplekEitas

persoalan-persoalannya dan baElaiuanaPun bentuknya



kita tidak dapat lari darinya kecuali aenghadapinya

denEfan hati-hati.

C. Penutup

Dengan ueapan Alhamdulillahirobbil Alauin,

naka kani akhiri penulisan skripsi yang berjudul
"ISLAH DAN HODERNISASI (TinJauan Tentang $ikap

Umat)". Semoga Allah nelimpahkan beberapa rahnatNya

kepada harbanya yang berusaha nengang[kat pcnulis

untuk meneapai kesempurnaan ilmu.

Dengfan untaian kalinat "tiada roas yangl

berduri", kami EenElinsafi akan kekurangan dalam

penulisan karya ilmiah ini, untuk itu kritik dan

saran dari pembaea hani harapkan

Akhir kata kari hanya bersandar diri pada

Allah SI$T, semoEfa skripsi yang kani hantarkan pada

peubaea ini ada nanfaatnya bagi kita s6mua. Amin


