
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul fungsi dan makna “Makna hari 

Besar Keagamaan Islam dan Khong Hu chu (Perbandingan tahun Baru Hijriyah 

dan tahun baru Imlek)“  maka dapat peneliti simpulkan bahwa: 

a. Makna Tahun Baru Hijriyah dan Tahun Baru Imlek 

1. Makna tahun  Baru  Hijriah Yaitu, agar umat Islam berhijrah, 

meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak ada 

manfaatnya dan diganti dengan perbuatan-perbuatan yang produktif, 

yang dampak positifnya sengat besar bagi umat Islam. Dan Kita harus 

hijrah dari kemusyrikan menuju ketauhidan, kita juga harus hijrah dan 

kemalasan menuju sungguh-sungguh dan kita harus hijrah dari 

kemiskinan menuju kekayaan.  

Denga hadirnya Tahun Baru Hijriyah juga hendaknya umat Islam 

meninggalkan kebiasaan makshiyat dan diganti dengan kebiasaan 

ketaatan, meninggalkan kebiasaan merokok dan membuang uang secara 

mubazir diganti dengan kebiasaan berinfak dan yang lainnya. 

2. Makna yang terkandung dalam perayaan tahun baru Imlek adalah sebuah 

momen untuk mengunjungi sanak saudara dan handai tolan untuk 

bersilaturahmi.  Hal yang umum dilakukan adalah kunjungan dari anak-

anak pada orang tuanya, di mana si anak biasanya datang untuk 

melakukan penghormatan pada orangtua atau orang yang lebih tua. 



Sebaliknya, orang tua yang dikunjungi biasanya memberikan hadiah 

berupa amplop merah (angpao) yang berisi uang atau perhiasan pada 

sang anak ataupun mereka yang lebih muda. 

b. Dampak Perayaan Tahun Baru Islam (Hijriyah) dan Tahun Baru Khong HU 
Chu (Imlek) 

 
Perayaan hari besar keagamaan pertama-pertama mempunyai dampak rasa 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari itu terdapat puncak 

kejayaan yang membewa kebenaran, kebaikan, mengajarkan cinta dan kasih 

sayang, dan simbol lahirnya suatu keagamaan. Jadi, dampak yang paling utama 

pada  kedua perayaan ini adalah mengandung rasa syukur atas apa yang telah  

diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Karena  dengan itu, manusia bisa berfikir 

bahwa semua yang ada di dunia ini adalah pemberian pemberian-Nya dan harus di 

syukuri oleh umatnya. 

B. Saran-saran 

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-

saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Kerukunan yang ada di kecamatan bunga mayang harus di jaga dengan 

baik, agar bisa hidup berdampingan selama bermasyarakat. 

2. menumbuhkan rasa persaudaraan pada generasi muda agar selau terjaga 

keharminsan yang telah terjalin.  

3. hindari konflik-konflik yang mengakibatkan terjadinya perpecahan 

masyarakat Kranggan. 
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