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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

      Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Sikap 

Masyarakat etnik Dayak Terhadap Masyarakat Etnik Madura di Kota Sampit 

(Sikap etnis pasca konflik di Desa “X” dan Desa “Y” di Kota Sampit)”, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

- Masyarakat etnis Dayak memiliki sikap positif terhadap masyarakat 

etnis Madura. Masyarakat etnis Dayak yang menunjukan sikap positif 

yang dimiliki oleh komponen kognitif. Mereka memiliki keyakinan 

bahwa masyarakat etnis Madura sudah mampu untuk menghormati 

kebudayaan dari masyarakat etnis Dayak. 

- Masyarakat etnis Dayak yang menunjukan sikap negatif terhadap 

masyarakat etnis Madura dimiliki oleh komponen afektif. Masyarakat 

etnis Dayak sudah mampu menerima masyarakat etnis Madura di Kota 

Sampit, namun perasaan tidak menyukai dengan tulus masih ada.   

- Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat etnis Dayak 

terhadap masyarakat etnis Madura yang menunjukan sikap positif 
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adalah faktor pengalaman, keluarga, kepribadian dan insentif sedangkan 

yang menunjukan sikap negatif adalah faktor motivasi dan teman-teman.  

5.2 Saran  

5.3 5.2.1 Saran Teoretis 

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk memperkaya 

ilmu Psikologi khususnya pada bidang Psikologi Sosial dengan 

melakukan penelitian lanjutan mengenai penambahan responden 

penelitian dan lokasi penelitiannya pada masyarakat etnis Dayak yang 

ada di Kota Sampit.  

- Peneliti selanjutnya diajukan agar melakukan penelitian dengan 

menggali lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat 

etnis Dayak terhadap masyarakat etnis Madura di Kota Sampit selain 

dari faktor yang sudah diteliti oleh peneliti. 

- Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan secara 

khusus menetapkan responden yang terlibat langsung maupun yang 

tidak terlibat langsung dalam konflik.  

Diskusi 

- Alat ukur yang dibuat oleh peneliti masih kurang mampu menggali 

objek sikap masyarakat etnis Dayak terhadap masyarakat etnis Madura. 

- Menentukan lebih jelas objek sikap apa yang ingin diteliti. 
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- Jumlah responden yang diteliti masih kurang mampu menggali sikap 

masyarakat etnis Dayak terhadap masyarakat etnis Madura. 

- Penambahan sub judul pada judul mengenai lokasi penelitian, agar 

lokasi pengambilan sampel penelitian menjadi lebih spesifik. 

5.2.2 Saran Praktis 

- Bagi masyarakat etnis Dayak yang ada di Kota Sampit agar dapat terus 

mempertahankan sikap positif terhadap masyarakat etnis Madura 

dengan cara menjaga kerukunan, dapat saling memahami budaya 

masyarakat etnis Madura dan mampu menerima masyarakat etnis 

Madura apa-adanya.  

- Bagi Lembaga Adat Dayak di Kota Sampit untuk terus memelihara dan 

meningkatkan kedamaian yang sudah terjalin pada masyarakat etnis 

Dayak terhadap masyarakat etnis Madura dengan mengadakan 

pertemuan rutin untuk membicarakan hal-hal apa saja yang dapat 

mengganggu masyarakat etnis Dayak maupun masyarakat etnis Madura. 

- Bagi PEMDA yang ada di Kota Sampit, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan evaluasi dan masukan yang berkaitan dengan sikap 

masyarakat etnis Dayak terhadap masyarakat etnis Madura agar dapat 

membantu masyarakat etnis Dayak untuk dapat terus mempertahankan 

sikap positif terhadap masyarakat etnis Madura.  


