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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bentuk komunikasi interpersonal yang dipakai oleh umat Islam 

dan umat Kristen di Desa Karanggondang yaitu dengan menggunakan 

komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Artinya masyarakat 

yang beragama Islam dan Kristen di Desa Karanggondang dalam 

berkomunikasi lebih suka menggunakan bentuk komunikasi verbal. 

Dimana komunikasi verbal ini menyampaikan pesannya menggunakan 

bahasa lisan, akan tetapi umat islam dan Kristen di Desa 

Karanggondang juga menggunakan komunikasi nonverbal dimana 

komunikasi ini menggunakan bahasa isyarat atau body language 

sehingga respon dari komunikator kepada komunikan tersampaikan 

dengan jelas.  

Pada dasarnya umat Islam dan Kristen yang ada di Desa 

Karanggondang mempunyai sifat terbuka dalam berkomunikasi. 

Bentuk komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi seperti 

komunikasi dalam perilaku sosial, keberagamaan dan kemanan.  

Komunikasi dalam bidang perilaku sosial yang terjadi pada 

warga umat Islam yang menjenguk warga umat Kristen yang sedang 

sakit, komunikasi dalam keberagamaan seperti interaksi ketika ada 

warga yang meninggal dunia dan Hari Raya Idul Firi dan Hari Raya 

Natal, dan komunikasi dalam kegiatan keamanan seperti interaksi di 
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pos kamling dan menjagaan di Gereja pada saat Hari Raya Natal. 

Warga umat Islam dan Kristen di Desa karanggondang dalam 

berkomunikasi juga menggunakan bentuk komunikasi nonverbal 

terjadi ketika interaksi warga umat islam bermain kerumah tetangga 

yang beragama Kristn terdapat peliharaan Anjing. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat antara lain: 

1. Bagi peneliti-peneliti di Indonesia bahwa penelitian mengenai 

bentuk komunikasi interpersonal antar umat yang berbeda 

agama masih banyak yang belum ditentukan, sehingga peneliti 

lain bisa menggali lebih dalam mengenai bentuk komunikasi 

interpersonal antar umat yang berbeda agama dalam bidang 

yang lainnya. 

2. Bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara supaya 

dapat mengembangkan dan meningkatkan keilmuan dibidang 

yang sesuai dengan latar belakangnya sehingga dapat menjadi 

mahasiswa yang berkompenten. 

3.  Diharapkan kepada umat Islam dan umat Kristen di Desa 

Karanggondang untuk lebih aktif dan sikap toleransi antar 

agama semakin kuat supaya terhindar dari konflik. 
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4. Bagi pemerintah diharapkan menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa tanpa diskriminatif dan berlaku adil. Di Indonesia 

negeri yang kaya dengan ragam dan macam suku bangsa, 

agama, bahasa, ras, etnis dan budaya.  


