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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan tentang 

dakwah antarbudaya dalam etnis Cina, Arab dan Jawa muslim di Kecamatan 

Semarang Tengah dapat diperoleh kesimpulan, bahwa perlu adanya komunikasi 

yang intensif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai tujuan 

bersama untuk kerukunan umat dan mempererat ukhwah Islamiyah. 

Dari data yang ada, interaksi sosial yang terjadi pada etnis Cina Arab dan 

Jawa muslim di Kecamatan Semarang Tengah memang belum terlalu intensif. 

Belum terdapat paguyuban atau perkumpulan yang formal mewadahi ketiga etnis 

muslim tersebut, sehingga interaksi sosial antarbudaya belum terlaksana secara 

maksimal.  

Strategi Dakwah antarbudaya dipahami sebagai upaya aktif untuk 

menyatukan ide pikiran dan gerakan-gerakan dakwah dengan mempertimbangkan 

keragaman sosial budaya yang melekat pada masyarakat etnis Cina, Arab dan 

Jawa muslim di Kecamatan Semarang Tengah. 

Islam sebagai konsep sosial dan budaya, lebih meletakkan dasar 

kepercayaan dan keyakinan, pada nilai kemanusiaan melalui prinsip-prinsip ajaran 

sosial. Namun pada hasil data penelitian, fungsi hubungan sosial yang terjadi pada 

etnis Cina, Arab dan Jawa muslim di Kecamatan Semarang Tengah dirasa masih 

relatif kurang. 
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 Persaudaraan antar sesama muslim harus senantiasa dijaga sehingga 

menghilangkan jarak sosial, budaya karena adanya perbedaaan latarbelakang 

pengalaman keagamaan, etnis dan budaya. Dengan saling mengisi antara satu 

sama lain akan mengembangkan aktivitas dakwah antarbudaya.  

Aktivitas dakwah terhadap WNI keturunan merupakan tanggungJawab 

umat Islam. Peranan lembaga pendidikan Islam dan lembaga dakwah  dalam 

penyiaran agama Islam sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan kehidupan 

yang baik, sesuai ajaran Islam sehingga tercapai suatu cita-cita masyarakat adil 

dan makmur yang diridloi Allah Swt.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada seluruh masyarakat Islam agar berkenan menerima dengan terbuka segala 

bentuk keragaman pada sesama, khususnya etnis Cina, Arab dan Jawa muslim, 

untuk dapat menarik simpati agar kegiatan dakwah dengan mudah diterima. 

2. Saling menghormati dan membantu dalam kemaslahatan bersama, lebih 

ditingkatkan agar terjalin ukhwah Islamiyah. 

3. Lembaga pendidikan di sekitar Kecamatan Semarang Tengah hendaknya 

meningkatkan perhatian pada kader-kader pemuda Islam, sebagai generasi 

pembangunan masyarakat Islami demi kemajuan dan perkembangan agama Islam 

di Kecamatan Semarang Tengah. 
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4. Perlu adanya strategi dakwah antarbudaya yang nyata dalam aktivitas dakwah 

Islam dengan mengembangkan dari segi sosial, budaya, ekonomi, agama dan 

sebagainya. 

5. Kepada Cina muslim agar tidak pernah bosan untuk mempelajari ilmu agama 

secara komprehensif, dengan berguru kepada siapa pun yang ahli dalam ilmu 

agama, baik etnis Jawa muslim maupun keturunan Arab. 

6. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih memerhatikan keragaman budaya yang ada 

di Kecamatan Semarang Tengah untuk persatuan dan kesatuan, disisi lain dapat 

dikembangkan sebagai aset daerah dan khasanah budaya.  

7. Untuk mencapai tujuan dakwah, maka perbedaan etnis yang bersifat fanatisme 

kesukuan yang ada harus dihilangkan. Untuk dapat menghilangkan perbedaan ini 

maka harus memahami latarbelakang budaya masing-masing etnis. 

8. Pemilihan topik atau pesan dakwah hendaknya dilakukan melalui proses 

pengalaman kreatif dengan memerhatikan persoalan dan kebutuhan nyata ojek 

dakwah, sehingga mampu menjawab dengan tepat kebutuhan objek dakwah dan 

dapat mempererat ukhwah Islamiyah. 

9.  Bagi penelitian sejenis di  Fakultas Dakwah dan komunikasi khususnya jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam, perlu dikembangkan penelitian dakwah antarbudaya 

dan diharapkan memberikan alokasi waktu yang lebih banyak pada pembahasan 

dakwah antarbudaya,  sehingga mahasiswa  Komunikasi Penyiaran Islam 

memperoleh informasi yang lebih banyak, menjadi da’i dan da’iyah yang 

memiliki toleransi yang tinggi dan siap untuk terjun ke masyarakat yang memiliki 

keragaman baik sosial, agama, budaya dan ekonomi 
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5.3. Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdulilah, penulis panjatkan kehadirat 

Allah Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayanng, yang telah membukakan pintu 

rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan 

skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika, maupun 

analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya penulis memohon Kritik 

dan saran.  

Akhirnya penulis memanjatkan do’a kepada Allah semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat 

memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amin. 
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