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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Menjawab maksud dan tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa 

hal, yaitu: 

1. Tidak ada korelasi yang signifikan antara profil value dan prasangka 

sosial terhadap etnis di mahasiswa. Tidak adanya korelasi ini 

disebabkan oleh value itu sendiri, adanya faktor learning, dan juga 

social distance pada mahasiswa.  

2. Berkaitan dengan prasangka terhadap etnis, jumlah mahasiswa di 

Universitas X yang memiliki prasangka terhadap etnis yang tinggi 

tidak signifikan dibandingkan yang prasangka terhadap etnisnya 

rendah. Namun demikian, ada korelasi yang signifikan antara 

prasangka umum terhadap etnis dan prasangka terhadap etnis-etnis 

tertentu—yaitu Tiong Hoa, Sunda, Jawa, dan batak. Antara keempat 

etnis itu pun, prasangka saling berkorelasi, artinya, jika seseorang 

memiliki prasangka terhadap satu etnis—walaupun itu adalah 

etnisnya—dia juga akan berprasangka terhadap etnis lain. Prasangka 

dan social distance secara keseluruhan memiliki korelasi yang 

signifikan. Namun demikian, dalam hal ini, social distance dan 

prasangka terhadap etnis Tiong Hoa tidak memiliki korelasi signifikan. 
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3. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada korelasi antara usia 

maupun tingkat lamanya pendidikan di universitas dengan prasangka. 

Prasangka juga tidak berkorelasi dengan jenis kelamin. Disisi lain, 

prasangka berkorelasi positif dengan etnisitas mahasiswa. 

4. Penelitian ini juga berhasil mendapat gambaran mengenai profil value 

mahasiswa-mahasiswa Universitas X. Secara umum, kebanyak 

mahasiswa di Universitas X ini memiliki value economic-theoretic dan 

economic-aesthetic. Gambaran hasil ini memberikan sebuah dugaan 

sementara dengan penjelasan baru mengenai rendahnya prasangka 

sosial terhadap etnis yang tidak sesuai dengan gejala-gejala yang 

dijabarkan pada latar belakang masalah. Dugaan ini berbicara 

mengenai kemungkinan objek prasangka lain yang lebih terlihat jelas 

di kalangan mahasiswa namun disalah artikan sebagai prasangka 

terhadap etnis. Data pada penelitian ini memang belum memberikan 

bukti empirik yang bisa mendukung dugaan ini.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoretis 

Berdasarkan pelaksanaan hingga pembahasan penelitian ini, peneliti 

mengajukan beberapa saran yaitu: 

1. Peneliti berharap ada penelitian lain mengenai korelasi value dan 

prasangka pada objek lainnya.  
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2. Terakhir, dihimbau bagi peneliti-peneliti lain untuk terus 

mengembangkan penelitian mengenai Spranger’s Value ini dalam 

konteks yang lebih spesifik guna melihat kecenderungan pola perilaku 

individu di komunitasnya. 

 

5.2.2 Saran Guna Laksana 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa 

saran untuk pengembangan Universitas X dan mahasiswanya, yaitu: 

1. Universitas X diharapkan untuk melakukan penelitian lain mengenai 

prasangka dengan status ekonomi dan penampilan fisik sebagai 

objeknya.  

2. Peneliti berharap Universitas X akan menambahkan program 

pengembangan diri berkaitan dengan value yang berlaku. Program ini 

diharapkan bisa memberikan sosialisasi mengenai kepedulian terhadap 

individu lain. 


