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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Metode dakwah  Islamiyah  yang  digunakan  di  Kecamatan Onembute

Kabupaten Konawe yaitu Metode Al-Mauidzah Al-Hasanah berdakwah

dengan memberikan nasehat-nasehat atau mengingatkan kepada orang

lain yang sedang berkonflik dengan tutur kata yang baik, sehingga

nasehat tersebut dapat diterima oleh masyarakat budaya tanpa adanya

keterpaksaan.

2. Metode Dakwah Mujadalah yaitu metode dengan cara berdialog dengan

lemah lembut, kepada  masyarakat  yang  berbeda  budaya dan dalam

penyampaian dakwahnya tidak kaku kemudian dengan wajah berseri-

seri, agar dakwah yang kita sampaikan  dapat diterima oleh mad’u. Dan

Berdakwah dengan  menggunakan Bahasa budaya yang di pahami

masyarakat agar  pesan dakwah cepat diterima dengan baik.

3. Faktor yang mendukung komunikasi masyarakat budaya di Kecamatan

Onembute Kabupaten Konawe adalah yang pertama bahasa ketika

Bahasa  yang  digunakan dalam setiap komunikasi pada masyarakat

budaya di pahami oleh semua belah pihak yang melakukan komunikasi

maka komunikasi tersebut akan dengan baik. Kemudian yang  kedua
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yang menjadi pendukung adalah pekerjaan atau bertransaksi bisnis

antar masyarakat budaya. Transaksi bisnis adalah salah satu yang dapat

meningkatkan komunikasi budaya pada masyarakat di Kecamatan

Onembute hal itu di buktikan banyaknya masyarakat yang melakukan

bisnis antar budaya dan komunikasi yang mereka lakukan berjalan

baik. Dalam faktor penghambat mengaku mengalami kesulitan untuk

berkomunikasi dengan suku lain salah satunya adalah  bahasa yang

berbeda dan masih banyak orang-orang tua di sana yang belum mengerti

bahasa indonesia. Kemudia faktor lainnya adalah masyarakat di

Kecamatan Onembute sulitnya memahami budaya lain. Dan

penghambat yang paling mendasar adalah perbedaan etnis, aturan, dan

norma-norma yang berbeda pada setiap masyarakat budaya.

B. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti terkait dengan penelitian antara lain :

1. Para dai di Kecamatan Onembute harus di tinggkatkan lagi dalam

melakukan Dakwah, dan Dakwah yang di lakukan pun bukan hanya pada

tempat-tempat tertentu tetapi harus bisa melakukan konseling pada setiap

rumah warga untuk memberikan pencerahan dalam berkomunikasi antar

sesama masyarakat budaya.

2. Dalam melakukan dakwah para dai harus menggunakan metode yang

tepat dan sesuai dengan keadaan  masyarakat di Kecamatan Onembute

Kabupaten Konawe. Karena dengan menggunakan Metode yang tepat
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dapat mempengaruhi dan Dakwah yang di sampaikan di terima oleh

masyarakat yang berbeda budaya .

3. Dalam berinteraksi masyarakat budaya harus menggunakan bahasa yang

di pahami oleh sesama belapihak,  karena bahasa adalah salah satu hal

penting untuk jalannya suatu komunikasi. Ketika bahasa yang di

gunakan di pahami oleh semua belapihak maka komunikasi tersebut

akan efektif.

4. Silahturahmi antar masyarakat budaya juga sangat di butuhkan untuk

mempengaruhi komunikasi budaya, dengan bersilahturahmi antar

masyarakat budaya dapat terjalin kekeluargaan sehingga dapat

berkomunikasi dengan baik. dan terhindar dari konflik-konflik antar

budaya.


