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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada kesimpulan kali ini di mana telah peneliti paparkan pada tulisan bab-

bab sebelumnya perihal faktor-faktor runtuhnya Daulah Islam (Studi terhadap 

Kitab Dirasah Lisuquthi Tsalatsina Daulah Islamiyah karya Abdul Halim Uwais), 

maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya daulah islam menurut abdul 

halim uwais yaitu: teralihkannya fokus yang seharusnya berjihad menjadi 

fokus terhadap penjagaan harta, sikap pemimpin yang buruk, persekutuan 

antara pihak Muslimin dengan pihak Yahudi dan Nasrani, meningkatnya 

para ahli syair, sastrawan dan para penyanyi yang mana ini merupakan 

sebuah taktik perang, fanatik golongan, adanya sistem kasta, akidah yang 

rusak sehingga terjadi banyak penyimpangan, ketidakinginan melakukan 

jihad, urusan pemerintah diatur oleh orang yang tidak kompeten, terdapat 

pengaruh internal yang menyatakan bahwa petinggi militerlah yang terbaik 

dalam memimpin, dipakai kembali undang-undang tentang Feodalisme, 

runtuhnya suatu daulat dikarenakan adanya kerajaan baru yang mengambil 

alih tampuk kekuasaan. Selain faktor keruntuhan di atas, ada juga faktor 

yang mempengaruhinya disebabkan karena adanya pemikiran-pemikiran 

barat yang masuk yaitu nasioalisme. 

2. Makna yang terkandung dalam buku tersebut perlunya kita meningkatkan 

ukhuwah islamiyaah, persatuan sesama kaum muslim karena semua umat 
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islam itu bersaudara sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Ali Imran 

ayat: 103. Yang artinya “berpegang teguhlah kalian semua kepada tali 

agama Allah, dan janganlah kalian bercerai berai”, pada ayat ini 

memerintahkan kepada kita untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah. Selain 

itu kita sebagai umat Islam juga jangan lupa untuk meningkatkan akidah 

yang lurus serta sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunah, yang mana 

dengan adanya akidah yang lurus dapat membuat umat lebih terarah ke 

jalan yang benar dan dengan umat yang terarah itulah yang membuat islam 

semakin kuat. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan, melihat dari 

banyaknya kekurangan dari tulisan penulis dan juga perkembangan penelitian ini 

kedepannya pada skripsi kali ini, saran-saranya sebagai berikut: 

1. Diharapkannya kesadaran terutama kaum muda untuk lebih mengenali 

tentang sejarah Islam yang penuh dengan perjuangan di dalam 

mempertahankan agama, begitupun untuk orang yang tua. 

2. Lebih memperbanyak literasi terhadap sejarah-sejarah Islam agar 

kedepannya kita lebih banyak merefleksikan ke kehidupan.  

3. Para civitas akademik lebih menggagas serta mengenalkan lagi sejarah 

Islam yang mana memperlihatkan penampilan Islam yang penuh dengan 

kerendahan hati serta intelektual yang tinggi. 

4. Pada buku terjemahan dengan judul Belajar dari Runtuhnya Daulah-

Daulah Islam diharapkan kedepannya ada lagi buku yang lebih 



94 

 

memberikan pemahaman maksud dari tulisan dari Abdul Halim Uwais 

tidak hanya dengan terjemahan secara langsung tetapi juga pemahaman 

dari maksud penulis dengan pemahaman yang mudah dipahami oleh orang 

awam. 

5. Mungkin ada sebagian faktor yang belum dikemukakan penulis pada 

tulisan skripsi kali ini, diharapkan kedepannya ada perkembangan perihal 

faktor keruntuhan maupun maknanya serta penjelasan yang lebih baik lagi 

dengan mengemukakan lebih banyak lagi pendapat dari para ahli dan 

memperbanyak literatur bacaan yang dimuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


