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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dalam penelitian terkait konstruksi makna islam dan manajemen komunikasi 

mualaf Tionghoa dalam keluarga peneliti berusaha memaparkan dan mengkaji 

lebih lanjut konsep yang dikemukakan Michael Kaye mengenai manajemen 

komunikasi. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang dipaparkan di bagian awal 

penelitian sebagai berikut: 

 5.1.1 Makna Islam Bagi Mualaf 

Setelah pindah agama, Islam kini memiliki arti tersendiri bagi mualaf. 

Makna-makna tersebut adalah : 

a. aturan dan gaya hidup.  

b. tuntunan.  

c. perjuangan  

d. agama yang membutuhkan pengorbanan dan keberanian.  

 

5.1.2 Manajemen Komunikasi Interpersonal 

Untuk menghindari kemarahan anggota keluarga, mualaf dituntut 

untuk melakukan manajemen komunikasi interpersonal dengan melakukan 

dramaturgi atau sandiwara.  Bentuk-bentuk sandiwara tersebut ialah : 

a. berbohong 

b. menyembunyikan keislamannya.  
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c. menghindar  

5.1 Implikasi Penelitian 

5.2.1 Implikasi Akademis 

Secara akademis, penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai 

manajemen komunikasi mualaf dalam keluarga. Melalui penelitian ini, 

diharapkan dapat menyumbang kajian lehih lanjut mengenai strategi 

manajemen komunikasi interpersonal dan interaksionisme simbolik 

terlebih dalam kajian mengenai Komunikasi Lintas Budaya 

5.2.1 Implikasi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan masukan bagi Mesjid Lautze 2 Bandung agar dapat memediasi 

keluarga dan muallaf yang diwadahi melalui Komunitas Muallaf 

Tionghoa Mesjid Lautze 2 Bandung. 

5.3  Rekomendasi Akademis 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada konstruksi makna Islam dan 

manajemen komunikasi mualaf tionghoa dalam keluarga.  

5.4 Rekomendasi Praktis 

Setelah diadakannya penelitian ini, maka pihak Mesjid Lautze 2 

Bandung dapat mulai membuat beberapa rancangan program untuk 

penguatan mental mualaf dan pembinaan keimanan mualaf agar para 

mualaf menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. 

Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada level 

manajemen komunikasi mualaf Tionghoa dalam lingkungan pertemanan. 

 


