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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan   

1. Penerapan etika komunikasi Islam dalam keluarga muslim di Kecamatan 

Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada umumnya orang tua 

menyampaikan pesan agama dengan cara yang baik, lemah lembut, 

menarik perhatian bahkan mereka berusaha dengan memberikan berupa 

benda seperti uang agar anak mereka menjadi orang yang baik. Untuk 

mewujudkan akhlak yang baik itu mereka bekerja sama membangun 

sebuah madrasah untuk tempat pendidikan anak mereka dan rela 

berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk honor pendidikan di 

madrasah tersebut. Tidak sampai disitu saja bahkan mereka membentuk 

pengajian khusus anak-anak dimalam hari dengan jadwal yang teratur dan 

mendampingi anak dalam kegiatan itu. Mereka juga mengusahakan 

pengadaan buku bacaan yang bernuansa Islami dengan mengumpulkan 

satu buah buku setiap rumah tangga dikoordinir dengan baik. Untuk 

mempraktekkan akhlak yang baik itu mereka menganjurkan kepada anak 

agar mau memberikan miliknya kepada sesama yang tidak mampu seperti 

memberikan pakaian yang layak pakai kepada fakir miskin. Setelah itu 

mereka membentuk kesenian yang Islami berupa nasyid yang bernama 

Washilah yang gunanya untuk menghimpun anak yang berbakat seni dan 

menyalurkannya kepada seni Islami. Untuk menyadarkan anak agar 

terwujud ukhuwah islamiyah mereka mengikut sertakan anaknya saling 

berkunjung jika ada sesuatu yang ditimpa kesusahan seperti sakit maupun 

meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya jika ada yang mendapat 

kegembiraan seperti pesta perkawinan dan sejenisnya. Istimewa pada 

bulan ramadhan mereka saling berbagi berupa mengantarkan makanan 

kepada tetangga dalam hal ini anak yang menjadi pelaku utamanya. 

Setelah idul fithri mereka sengaja menggiring anak tersebut untuk 

beribadah sholat kemudian bersilaturrahmi sesamanya untuk saling maaf 

memaafkan. 



  99 
 

2. Dalam menerima etika komunikasi Islam respon anak menjadi tiga 

kelompok yaitu :  

Pertama, anak menerima dengan senang hati apabila orang tua mempunyai 

pendidikan agama juga pembimbing masyarakat atau sebagai pemuka 

agama karena dalam hal ini orang tua mampu mempraktekkan ajaran 

agama itu ditengah keluarga sekaligus membimbing anaknya untuk 

berbuat baik. Dalam praktek ibadah sholat orang tua langsung menjadi 

imam kemudian mau dan mampu memberikan arahan kepada anaknya 

serta keluarganya dan dapat menjadi contoh teladan di masyarakat. 

Kedua, anak mau menerima dengan baik tetapi harus diiringi santunan 

berupa uang maupun benda yang setimpal dengannya jika ia berbuat baik. 

Dalam hal ini orang tua kurang memperhatikan anaknya dikarenakan 

pendidikan orang tua sangat terbatas. 

Ketiga, anak tidak mau memperdulikan sama sekali penerapan etika 

komunikasi Islam karena mereka merasa bahwa agama menghambat 

kebebasan hidup serta tidak sesuai dengan zaman modern sekarang ini. 

Orang tua tidak mampu menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan dan 

masyarakat sebab ilmu agama sangat minim sekali, tetapi untuk kehidupan 

duniawi mereka mampu mewujudkan dan segala permintaan anak dapat 

terpenuhi  

3. Setelah menerima penerapan komunikasi Islam maka sebahagian dari 

mereka ada yang mematuhi, sopan santun terhadapa orang tua, mau 

beribadah seperti sholat ke masjid mengikuti pengajian kemudian 

bermuamalah kepada jiran tetangga dengan baik. Sebahagian lagi melihat 

situasi dan kondisi lapangan jika dipantau oleh orang tua mereka mau 

berbuat dengan baik, sebaliknya jika tidak maka mereka tidak 

mengindahkan hal tersebut. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kepada orang tua khususnya di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung 

Balai diharapkan dalam menerapkan komunikasi Islam terhadap anak 

harus dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar, rasa kasih sayang 
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kemudian mau dan mampu menjadi contoh teladan ditengah keluarga, 

lingkungan serta masyarakat. 

2. Kepada Pemerintah terutama Departemen Agama dapat membantu 

masyarakat dalam hal materi atau non materi agar segala kegiatan yang 

dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan harapan. 

3. Kepada pemuka agama khususnya umat Islam dapat bekerja sama dengan 

masyarakat untuk memajukan ajaran Islam dengan mengadakan kegiatan 

hari besar Islam mengikut sertakan anak pada kegiatan tersebut. 

4. Kepada guru agama disekolah dianjurkan agar pendidikan akhlak sangat 

ditanamkan kepada anak didik agar menjadi generasi penerus yang baik 

dimasa mendatang. 

5. Kesemua pihak dimohonkan agar dapat bekerja sama dengan baik 

berusaha menghilangkan perbedaan dan mengutamakan persamaan agar 

terhindar dari perselisihan. 

 


