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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesumpulan bahwa: 

1. Tarekat Naqsyabandiyyah yang ada di desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar yang pada awalnya hanya sedikit dari masyarakat yang 

mengetahui keberadaan tarekat Naqsyabandiyyah ini, tapi karena adanya 

semangat dari para murid-murid untuk mengembangkan tarekat ini, meskipun 

bermula dari mulut kemulut maka seiring dengan berjalannya waktu tarekat 

Naqsyabandiyyah ini bisa diterima oleh masyarakat luas, sehingga banyak 

masyarakat tertarik untuk mengikutinya. Namun para pengikut Tarekat 

Naqsyabandiyyah ini tidak hanya dari masyarakat di desa Terantang itu sendiri 

tetapi juga berasal dari desa-desa tetangga seperti desa Parit baru dan desa 

Padang luas. 

2. Dengan demikian dari beberapa alumni pondok pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar yang telah penulis teliti, mereka mengatakan bahwasanya 

keberadaan tarekat Naqsyabandiyyah yang ada didesa Terantang ini banyak 

memberikan perubahan kepada para anggota-anggota tarekat tersebut, seperti 

halnya sebagian besar dari masyarakat yang mengikuti tarekat ini, membawa 

perubahan yang sifat ke arah yang lebih baik misalnya, mereka yang telah 

mengikuti tarekat Naqsyabandiyyah ini lebih rajin beribadah kepada Allah juga 

lebih sering datang ke mesjid untuk melakukan shalat berjamaah dari pada 

sebelum mereka mengikuti tarekat ini. 

Tidak hanya itu kebanyakan dari para murid tarekat Naqsyabandiyyah 

ini memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam bermasyarakat seperti ketika ada 

tetangga atau masyarakat yang mendapat musibah, mereka ringan tangan untuk 

membantunya. Ada juga yang menyatakan setelah mereka mengikuti tarekat itu 

mereka lebih aktif dalam mengikuti acara-acara pengajian yang ada ditengah-
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tengah masyarakat desa Terantang, dan juga ada yang mengatakan dengan 

mengikuti tarekat mereka lebih khusyuk dalam melakukan ibadah kepada 

Allah.  

Para murid tarekat ini juga tidak pernah memaksa seseorang untuk 

masuk kedalamnya, karna menurutnya untuk masuk kedalam tarekat ini harus 

dengan kesadaran diri sendiri dan niat yang kuat dari hati. Oleh sebab itu 

kebanyakan murid yang telah mengikuti tarekat ini telah berubah kearah yang 

lebih baik dari pada sebelumnya, itulah sebabnya mengapa eksistensi atau 

keberadaan tarekat Naqsyabandiyyah itu dipandang baik oleh masyarakat desa 

Terantang. 

Intinya eksistensi  tarekat Naqsyabandiyyah dikalangan para alumni 

pondok pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang ada di desa 

Terantang kecamatan Tambang kabupaten Kampar tidak ada yang 

bertentangan dengan ajaran agama dikalangan masyarakat desa Terantang 

dan kebanyakan dari mereka yang telah mengikuti tarekat tersebut memiliki 

perubahan sifat kearah yang lebih baik. 

 

B. Saran  

Sebagai penutup dari tulisan ini maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi para pemerintah hendaknya memperhatikan masyarakat yang ingin 

mengembangkan agama Islam agar tidak lunturnya citra keIslaman. 

2. Untuk majelis ulama Indonesia ikut memantau agar tidak adanya 

penyelewengan agama Islam. 

3. Untuk pengikut terekat Naqsyabandiyyah hendaknya setelah mengikuti 

tareket agar lebih merasa diawasi oleh Allah Swt. Serta menjauhkan diri dari 

segala sifat-sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kepada masyarakat desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyyah agar bisa lebih mendalami makna 

bertarekat untuk peningkatan kesehatan fisik dan fsikis, serta bernilai 

ekonomis. 


