
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa dan pemaparan bab per bab sebelumnya, maka dapat dibuat

beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, di antaranya:

1. Mahasiswi UIN Suska Riau sebagai responden mengetahui semua tentang

aktivitas akhwat Hizbut Tahrir Indonesia dalam mewujudkan khilafah

Islamiyah, karena mahasiswi ikut dalam aktivitas yang dilakukan oleh

akhwat HTI, seperti: halaqah, menyebarkan  al-Islam dan kegiatan lainnya.

Mahasiswi merespon dengan baik terhadap buletin mingguan “al-Islam”

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena al-Islam memuat tentang isu-isu

terhangat seputar yang terjadi di tengah-tengah umat, baik berupa politik,

sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

2. Sosialisasi yang dilakukan oleh anggota/kader, mempengaruhi respon

mahasiswi terhadap khilafah Islamiyah yang di perjuangkan oleh HTI,

walaupun sosialisasinya yang dilakukan kurang maksimal, namun

muslimah Hizbut Tahrir Indonesia tidak berhenti berjuang untuk

mewujudkan khilafah, sebelum syariat Islam itu benar-benar  ditegakkan.

Keseriusan dan ketaatan anggota/kader HTI yang membuat mahasiswi

UIN Suska Riau terpengaruh terhadap  perjuangan  akhwat Hizbut Tahrir

Dengan menggunakan beberapa surat dalam al-Qur’an yaitu:  (Q.S. Ali-

85



86

Imran :104, an-Nisa: 59 dan surat-surat lainnya), as-Sunnah (hadis riwayat

Muslim) serta Ijma’ Sahabat.

3. Setelah membaca dan menelaah secara cermat dari semua perjuangan

melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Akhwat Hizbut Tahrir

Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan

dalam mewujudkan khilafah Islamiyah menurut penulis bukan aktivitas

politik, namun berupa aktivitas organisasi sebagaimana biasanya yang

dilakukan oleh organisasi lain. Sehingga penulis lebih cendrung

mengatakan aktivitas yang dilakukan mereka  adalah aktivitas sebuah

organisasi. Dan penulis melihat di sini, tidak ada kejelasan perjuangan

yang dilakukan HTI dalam mewujudkan khilafah Islamiyah. Hanya

sekedar gerakan dakwah dalam menyerukan khilafah.

B. Saran

Setelah meneliti lebih lanjut tentang respon mahasiswi terhadap konsep

khilafah yang di perjuangkan oleh Ahkwat HTI, maka penulis ingin memberikan

beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saran-saran

peneliti kepada mahasiswi maupun kepada kader/anggota HTI, yaitu:

1. Dalam perjuangnya, seyogyanya para kader/anggota terus meningkatkan

semangat dalam berdakwah baik dengan cara bersosialisasi, kontak

tokoh/diskusi, mashirah dan lain sebagainya. Seyogyanya juga para kader

mau iuran secara suka rela untuk menghibahkan media-media dari HTI

tidak hanya buletin “al-Islam” tetapi juga “media Umat” dan al-Wa’ie

serta situs- situs HTI kepada mahasiswi karena masih banyak dari mereka
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yang kurang membaca , dan kurang tahu tentang situs-situs HTI. Namun

dari responden menjawab setuju dengan semua aktivitas yang dilakukan

oleh akhwat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

2. Meskipun 15% dari 120 sampel setuju terhadap aktivitas akhwat Hizbut

Tahrir dalam mewujudkan khilafah Islamiyah sekaligus menggantikan

sistem demokrasi di negeri kaum Muslimin. Namun, masih ada di antara

beberapa responden yang menjawab tidak  setuju dengan sistem khilafah,

namun mereka maksud sistem khilafah organisasi lain. Oleh karena itu,

hal seperti ini jangan jadikan pemicu untuk saling melemahkan dan

menyerang (dalam bentuk pemikiran) satu sama lain karena setiap Muslim

itu bersaudara terutama bagi aktivis muda HTI untuk tenggang rasa kepada

sesama Muslim yang sama-sama memperjuangkan tegaknya daulah

khilafah di negeri kaum Muslim meskipun ada sekat organisasi yang

membatasinya. Intinya tujuannya sama, namun cara/metode dakwahnya

yang berbeda.

3. Jelaskan kemana arah perjuangan HTI ini, sehingga masyarakat

mengetahui secara keseluruhan apa maksud dan tujuan HTI itu

sebenarnya, dan jelaskan siapa khilafah yang dimaksud oleh HTI tersebut.


