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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil data yang diperoleh tentang karisma dan tasawuf modern, studi 

tokoh K.H. Muhammad Ridwan Baseri (Guru Ridwan) dan pengajian tasawufnya, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan 

yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan 

pemujaan atau rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya, atau 

kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. 

2. Tasawuf modern adalah ilmu tentang moralitas untuk membersihkan batin 

agar dekat dengan Allah SWT, dengan konteks modern. Jadi 

pengembangan tasawuf berdasarkan dengan keadaan zaman sekarang, 

untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi masyarakat Islam 

yang telah banyak berubah keadaannya dari zaman dahulu, sehingga 

mudah untuk mengamalkannya. 

3. Guru Ridwan adalah ulama di Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. Guru Ridwan merupakan ulama terkenal tidak hanya 

di daerah Kandangan, tapi juga di daerah sekitar seperti Tapin. Guru 

Ridwan merupakan ulama karismatik karena mendapat pengakuan dari 

jama’ah yang jumlahnya banyak dan terdiri dari daerah manapun di sekitar 

Kalimantan Selatan. Para Habib dan ulama besar yang lainnya pun pernah 
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berkunjung ke tempat Guru Ridwan, tidak hanya dari dalam negeri, tapi 

juga dari luar negeri. Begitu juga dengan para pejabat, dari bupati hingga 

gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Tasawuf Guru Ridwan merupakan tasawuf modern, karena penjelasannya 

dalam pengajian tasawuf selalu dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang, 

sebagaimana dengan pengertian tasawuf modern. Misalnya tentang 

mahabbah, ia menjelaskan perumpamaannya dengan pengakuan cinta 

seorang laki-laki ke seorang perempuan. 

 

B.Saran-Saran 

Penulis menyadari masih banyak yang perlu disempurnakan dari penelitian 

ini, untuk itu harapan penulis: 

1. Dengan penelitian ini, penulis berusaha mengetahui tentang figur Guru 

Ridwan, yang merupakan ulama karismatik di daerah sehingga Guru 

Ridwan dapat dikenal dimana saja, karena penulis sudah menjelaskan 

tentang riwayat hidupnya dari kecil hingga sekarang, serta kesan para 

habib, ulama, pejabat, dan masyarakat tentangnya.Tentunya masih banyak 

lagi yang perlu diteliti tentang sosok Guru Ridwan. Oleh karena itu, masih 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentangnyadalam ruang lingkup 

yang lebih luas. 

2. Tasawuf modern yang merupakan suatu ilmu keislaman, yang dijelaskan 

sesuai dengan keadaan zaman modern. Dalam pengajian tasawuf Guru 

Ridwan, ia kaitkan dengan hal-hal yang terjadi di zaman sekarang. Penulis 
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menjelaskan tentang pengajian tasawuf Guru Ridwan hanya sebagian saja, 

oleh karena itu, diharapkan untuk menelitinya lebih lanjut dengan 

menghadiri pengajiannya secara langsung atau melihat di mediaYoutube. 

3. Meskipun banyak jamaah yang dimiliki Guru Ridwan, tapi tidak seluruh 

penduduk Kalimantan Selatan yang hadir dipengajiannya, padahal Guru 

Ridwan merupakan ulama yang karismatik. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini merupakan hal yang dapat diteliti 

oleh para akademis, untuk mengetahui sebab ketidak hadiran masyarakat 

dari daerah lain dalam pengajian tersebut. 


