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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul 

“Dampak Peristiwa 11 September 2001 Terhadap Kehidupan Pemeluk Agama 

Islam di Amerika Serikat (2001-2011)”. Kesimpulan tersebut merujuk pada 

jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab 

sebelumnya. Dalam bab ini juga memuat rekomendasi yang dapat digunakan oleh 

pembaca. 

 

5.1  Kesimpulan  

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penulisan skripsi yang 

berjudul “Dampak Peristiwa 11 September 2001 Terhadap Kehidupan Pemeluk 

Agama Islam di Amerika Serikat (2001-2011)” adalah sebagai berikut: Pertama, 

perkembangan pemeluk agama Islam di Amerika Serikat sebelum terjadinya 

peristiwa 11 September 2001 sudah mulai meningkat. Hal ini disebabkan pesatnya 

imigrasi orang-orang Islam dari Timur Tengah, Asia, Afrika, serta belahan dunia 

lainnya. Selain itu, pada era sebelumnya agama Islam dan penganutnya belum 

menjadi sorotan. Media-media masa Amerika Serikat juga tidak terlalu banyak 

memeberitakan tentang Islam, kecuali jika ada hal-hal sensitif terjadi di belahan 

dunia lain yang justru memperlihatkan gambaran-gamabaran yang negatif tentang 

Islam seperti teroris, kejam terhadap perempuan, dan lain-lain. 

Kedua, peristiwa 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan Black 

September (9/11) menimbulkan berbagai kerugian baik moral atapun material, 

tidak hanya bagi penduduk Amerika Serikat yang menjadi korban langsung, tetapi 

juga bagi seluruh masyarakat Internasional. Peristiwa 11 September 2001 

memunculkan paradigma baru tentang ancaman keamanan Nasional, yang 

kemudian berdampak pada hubungan Amerika Serikat dengan dunia Islam. 
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Hubungan umat Islam dengan Amerika Serikat sebelum terjadi peristiwa 11 

September 2001 berjalan dengan baik. Orang-orang Muslim di Afghanistan 

bekerja sama dengan Amerika Serikat membentuk tentara-tentara mujahidin 

dalam jihad melawan Uni Soviet. Namun, pasca peristiwa 11 September 2001 

hubungan pemeluk agama Islam dengan Amerika Serikat mulai renggang, 

dikarenakan adanya tindakan-tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam.  

Ketiga, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden 

George W. Bush merespon peristiwa 11 September 2001 dengan menyerukan 

perang terkait gerakan terorisme global (Global War and Terorism) yang 

dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Pemerintah Amerika Serikat 

memberlakukan kebijakan-kebijakan yang ketat terhadap pihak-pihak yang 

berpotensi menimbulkan terorisme. Peristiwa 11 September 2001 telah mengubah 

banyak hal dalam cara orang Amerika Serikat memandang lingkungan dan diri 

mereka sendiri. Salah satu hal yang paling penting yaitu masalah keamanan. 

Keempat, pemeluk agama Islam di Amerika Serikat menolak keras aksi 

terorisme 11 September 2001, dan mengharapkan pemerintah Amerika Serikat 

melakukan tindakan yang adil terhadap pelaku peristiwa tersebut. Selain itu, 

pemeluk agama Islam di Amerika Serikat sangat menyayangkan dan tidak setuju 

atas sikap pemerintah Amerika Serikat dalam merespon peristiwa 11 September 

2001 dengan mengeluarkan kebijakan terkait perang melawan terorisme. Hal ini 

dikarenakan dampak yang ditimbulkan terhadap pemeluk agama Islam di 

Amerika Serikat sangat besar, diantaranya adanya ketegangan, permusuhan, sikap 

diskriminatif, kekerasan, dan intimidasi terhadap umat Islam. .  

Kelima, prasangka anti-Islam pasca peristiwa 11 September 2001 

disebabkan adanya kesalahpahaman pemerintah dan warga Amerika Serikat 

dalam memandang agama Islam. Namun, selain adanya dampak negatif pasca 

peristiwa 11 September 2001, terdapat dampak positif dan hikmah yang dirasakan 

oleh pemeluk agama Islam di Amerika Serikat. Peristiwa 11 September 2001 
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disisi lain memunculkan kecenderungan posistif warga Amerika Serikat untuk 

mengetahui lebih jauh tentang agama Islam dan para penganutnya. Rasa ingin 

tahu penduduk Amerika Serikat terhadap agama Islam menyebabkan banyak 

penduduk Amerika Serikat yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. 

Bahkan perkembangan agama Islam di Amerika Serikat semakin pesat pasca 

peristiwa 11 September 2001.  

Pemeluk agama Islam di seluruh penjuru Amerika Serikat memiliki 

sejarah tersendiri dalam mempertahankan eksistensinya terhadap kehidupan 

sekitar. Perjuangan pemeluk agama Islam agar diterima dalam kehidupan 

masyarakat Amerika Serikat tidak mudah. Banyak catatan kelam dan konflik-

konlik yang sebelumnya dirasakan warga Muslim Amerika Serikat dalam setiap 

periode. 

 

5.2  Rekomendasi  

 Pertama, untuk lembaga UPI, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan 

untuk menambah pengetahuan mengenai peristiwa bersejarah di Amerika Serikat. 

Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, nilai-nilai yang terkandung 

dalam suatu peristiwa sejarah dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa 

sebagai calon guru pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kedua, untuk jurusan Pendidikan Sejarah, tulisan ini dapat memperkaya 

penulisan dan sumber bacaan mengenai sejarah Amerika Serikat, khususnya 

tentang dampak peristiwa 11 September 2001 terhadap kehidupan pemeluk agama 

Islam di Amerika Serikat (2001-2011). 

Ketiga, untuk lingkungan sekolah yaitu, sebagai bahan pengembangan 

materi bagi guru-guru mata pelajaran sejarah di tingkat Sekolah Menengah Atas 

kelas XII semester 1, terutama standar kompetensi yang menganalisis 

perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan 
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mutakhir, serta kompetensi dasar yang menganalisis perkembangan mutakhir 

sejarah dunia. 

 Keempat bagi seluruh masyarakat, memberikan gambaran umum 

mengenai kehidupan pemeluk agama Islam di Amerika Serikat pasca peristiwa 11 

September 2001, serta menambah pengetahuan kita akan perkembangan agama 

Islam di negara sekuler seperti Amerika Serikat. 

 Penulis disini hanya memberi gambaran awal sebagai pengantar tulisan-

tulisan yang bertema serupa terutama yang berkaitan dengan topik bahasan pasca 

peristiwa 11 September 2001 yang telah membawa berbagaimacam dampak bagi 

kalangan Muslim Amerika Serikat.  

 Penulis menyarankan agar dikemudian hari penelitian ini dilanjutkan oleh 

rekan-rekan dari disiplin ilmu sejarah lainnya, terutama pembahasan mengenai 

perkembangan agama Islam di Amerika Serikat pasca peristiwa 11 September 

2001. Sehingga informasi yang penulis paparkan ini dapat menjadi pengantar dan 

kemudian dapat disajikan dengan bentuk penulisan yang lebih lengkap.  


