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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari  penulisan skripsi ini sampailah penulis pada akhir bab 

sebagai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Maka dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pujian menjelang salat lima waktu di Mushala Baitul Muttaqin 

Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo di dilakukan diantara adzan dan 

iqomah dan disetiap malam jumat diadakan tambahan pujian tambahan guna 

untuk mengisi kekosongan atau kelowongan kegiatan yang ada di mushala 

tersebut.  

2. Fungsi pujian bagi masyarakat disini adanya keterkaitan subsistem 

kebudayaan pujian yang menghasilkan prilaku yang terwujud dalam 

masyarakat. Ini tidak terlepas dengan metode Hermeutika Gadamerian, 

(Hebermas) menyatakan bahwa suatu seni memahami makna komunikasi 

linguistik dan menafsirkan simbol yang berupa teks untuk dicari arti dan 

maknanya. Dengan ini pujian berfungsi bagi masyarakat sekitar Mushala 

Baitul Muttaqin, mampu untuk memahami (menjadikan suatu gelombang, 

rasa keyakinan, rasa keamanan, kenyamanan, ketenangan hati bahkan ekstasi 

dan kebersatuan sesama orang yang melakukan pujian), menerangkan 
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(melatih dan menjadikan anak salat tepat waktu sekaligus memperkenalkan 

kepada anak kalimat-kalimat yang baik yang terdiri dari sholawat, mengenal 

berbagai doa dan mengajak umat Islam segera datang di mushala atau masjid) 

dan menikmati (ini terwujud dengan rasa nyaman, senang, ketenangan hati 

yang kemudian muncul ekspresi prilaku yang merasa ceria diwajah para 

pelaku dan penerima pujian) suatu kehidupan. 

 

B. Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis mengenai pujian di 

Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo yaitu masyarakat Kelurahan 

Bangunsari Kecamatan Dolopo adalah: 

 

1. Agar puji-pujian itu dapat diterima masyarakat, maka pujian itu diharapkan 

memakai bahasa yang  dipakai masyarakat setempat sehingga makna yang 

terkandung dalam pujian tersebut dapat dipahami dan  dimengerti.  

2. Karena pujian itu ditujukan untuk memanjatkan doa-doa, shalawat nabi yang 

di hadiahkan kepada nabi muhammad SAW dan juga sebagai nasehat atau 

pengetahuan terhadap masyarakta jadi  sayair-syair yang ada dalam pujian itu 

diharapkan berisi tentang pengetahuan-pengetahuan agama yang dapat 

dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Penulis sadar betul bahwa penyusunan skripsi ini  jauh dari kesempurnaan 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun skripsi agar 

lebih dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca. Amin… Amin. Ya… Robbal’alamin. 


