
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah di 

paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut dosen Fakultas Syari’ah dan  Ilmu Hukum IAIN Tulunggung Penggunaan 

suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagi nada dering dan alarm handphone adalah 

sesuatu hal yang baik karena hal tersebut merupakan bentuk syiar terhadap ayat-ayat 

Allah SWT. Karena suara azan dan ayat-ayat Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang 

baik karena merupakan kalimat yang turun dari Allah SWT. secara langsung. Disisi 

lain penggunaan suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering dan alarm 

akan menjadikan kita lebih  dekat kepada Allah dan ayat-ayatnya dimanapun. 

Sehingga akan menimbulkan ketenangan hati. Serta penggunaan suara azan dan ayat-

ayat Al-Quran lebih baik dipergunkan di bandingkan  nada dering yang tidak memiliki 

makna dan terlebih lagi suara-suara yang tidak pantas diperdengarkan. Yang justru 

lebih banyak menimbulan kerusakan akhlak.    

2. Persepsi dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tentang hukum 

penggunaan suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering dan alarm 

handphone adalah boleh dan akan bernilai pahala jika diniatkan untuk mensyiarkan 

ayat-ayat Allah, tetapi penggunaannya harus tetap dengan kaidah-kaidah yang harus 

diperhatikan dalam penggunaannya seperti menghindari pemenggalan ayat yang dapat 

mengubah makna, serta mengindarkan berbunyi di tempat-tempat yang tidak suci. 

Dan akan menjadi hal yang lebih baik untuk tidak dipergunakan apabila tidak mampu 

untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan makna dan menjaga untuk tidak berbunyi 



di tempat-tempat yang tidak suci, dan menjadi hal yang tidak diperbolehkan jika 

penggunaanya diniatkan untuk  menyepelekean suara azan dan ayat-ayat Al-Quran.  

 

B. SARAN 

Kepada para pengguna suara azan dan ayat-ayat Al-Quran seabgai nada dering 

maupun alarm handphone harus memiliki kesadaran diri dan harus mau menerima 

konsekuensi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena niat yang baik harus 

dilakukan dengan cara yang baik juga agar kita mendapat manfaat dan apabila kita 

merasa ragu-ragu untuk mempergunakan suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai 

nada dering dan alarm handphone lebih baik untuk tidak mempergunakannya, karena 

masih banyak nada dering yang bernilai baik. Dan untuk penggunaan ayat-ayat yang 

berkaitan dengan ayat-ayat Allah dapat dijadikan sebagai suara yang diputar dengan niat 

untuk didengarkan dan dipahami maknanya seperti sebagai Mp3 atau lain sebagainya. 

 


