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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah peneliti menyajikan temuan data dari buku Enjoy Your Life karya 

Dr. Muhammad Al Areifi serta menganalisa subkategori keterampilan 

komunikasi islami antarpribadi dan subkategori etika komunikasi islami 

antarpribadi  sekaligus beberapa poin di dalamnya, maka penulis mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kategori keterampilan 

komunikasi islami antarpribadi di dalam buku Enjoy Your Life karya Dr. 

Muhammad Al Areifi terdiri dari 11 Subkategori, yaitu: Keterampilan 

persiapan komunikasi yang terdiri dari 34 poin, keterampilan berjumpa yang 

terdiri dari 8 poin, keterampilan mendengarkan yang terdiri dari 3 poin, 

keterampilan mengakrabkan yang terdiri dari 15 poin, keterampilan 

memengaruhi terdiri dari 7 poin, keterampilan menyenangkan hati orang lain 

terdiri dari 39 poin, keterampilan menjaga perasaan orang lain terdiri dari 32 

poin, keterampilan pengendalian diri terdiri dari 48 poin, keterampilan 

penyesuaian diri terdiri dari 49 poin, keterampilan memperbaiki kesalahan 

terdiri dari 51 poin, keterampilan membentuk citra diri terdiri dari 7 poin, jika 

dijumlahkan secara keseluruhan keterampilan komunikasi islami antarpribadi 
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yang penulis temukan semuanya berjumlah 290 poin keterampilan 

komunikasi islami antarpribadi. 

2. Kategori etika komunikasi islami antarpribadi di dalam buku Enjoy Your Life 

karya Dr. Muhammad Al Areifi terdiri dari 7 subkategori Etika, yaitu: Etika 

berjumpa terdiri dari 9 poin, etika mengajak terdiri dari 3 poin, etika berbicara 

terdiri dari 36 poin, etika bergaul terdiri dari 47 poin, etika berunding terdiri 

dari 4 poin, etika menasihati terdiri dari 10 poin, etika berdebat terdiri dari 2 

poin, jika dijumlahkan secara keseluruhan etika komunikasi islami 

antarpribadi yang penulis temukan di dalam buku Enjoy Your Life karya Dr. 

Muhammad Al Areifi semuanya berjumlah 111 poin etika komunikasi. 

3. Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap buku Enjoy Your Life karya 

Dr. Muhammad Al Areifi, penulis menyimpulkan bahwa buku tersebut 

memang sarat dengan nilai-nilai keterampilan dan etika komunikasi islami 

antarpribadi sebagaimana asumsi penulis.   

B. Saran-saran 

Setelah menganalisa dan membahas kategori keterampilan dan etika 

komunikasi islami antarpribadi di dalam buku Enjoy Your Life, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para komunikator yang ingin meningkatkan efektifitas komunikasinya 

hingga seperti efektifitas komunikasinya Nabi Muhammad s.a.w. hendaknya 

mengkaji, mempelajari, dan menerapkan keterampilan dan etika komunikasi 

islami antarpribadi yang penulis temukan di dalam buku Enjoy Your Life 

karya Dr. Muhammad Al Areifi. 
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2. Pengarang dan penulis pada umumnya, hendaknya membuat karya-karya 

yang mengandung nilai-nilai islami, nilai positif, nilai moral, dan nilai yang 

dapat mencerdaskan dan menggugah para pembaca untuk berubah menjadi 

pribadi yang lebih baik. Bukan hanya membuat karya yang hanya dapat 

menghibur, namun kering dari nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi 

pembaca. 

3. Bagi pecinta buku, hendaknya tidak hanya sekilas saja dalam membaca 

sebuah  buku, namun harus dibarengi dengan mempelajari secara mendalam 

buku tersebut dan menerapkan nilai-nilai positif yang terdapat di dalamnya. 

4. Bagi masyarakat dan pembaca buku, hendaknya lebih teliti dalam memilih 

bacaan. Hindari bacaan yang dapat merusak moral dan akhlak. 

5. Bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hendaknya dapat lebih 

meningkatkan rasa ketertarikan terhadap buku bacaan yang memuat 

keterampilan komunikasi.  

6. Bagi pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hendaknya memberikan 

fasilitas dan semangat kepada mahasiswa untuk mempelajari komunikasi 

secara menadalam sehingga menjadi komunikator yang handal dan dapat 

memberi manfaat kepada agama, bangsa, dan negara. 

 

  


