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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab seb elumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan mengenai gambaran prasangka mahasiswa fakultas 

Psikologi Universitas “X” Bandung terhadap mahasiswa gay di Universitas “X” 

Bandung sebagai berikut : 

1. Sebagian mahasiswa fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung 

memiliki derajat prasangka yang tinggi terhadap mahasiswa gay dan 

sebagian lainnya memiliki derajat prasangka yang rendah.  

2. Terdapat keselarasan antara prasangka mahasiswa fakultas Psikologi 

Universitas “X” Bandung dengan komponen kognitif, komponen afektif 

dan komponen konatif. 

3. Sebagian besar prasangka mahasiswa fakultas Psikologi Universitas “X” 

Bandung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk prasangka, 

diantaranya status sosial, keberpihakan pada gay, konformitas terhadap 

pandangan lingkungan, pandangan mengenai penyebab gay, perasaan 

tidak aman, dan pengalaman langsung dengan gay.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa fakultas 

Psikologi Universitas “X” Bandung, maka peneliti memberikan beberapa saran 

yaitu :  

5.2.1 Saran Teoritis 

1.  Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan variabel 

yang sama sebaiknya meneliti prasangka dengan faktor-faktor yang 

membentuk prasangka secara lebih mendalam.   

2. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti variabel yang sama dan 

responden yang sama, sebaiknya menggunakan populasi yang lebih 

luas. Hal ini bertujuan agar dapat  mengetahui gambaran prasangka 

secara umum di populasi yang lebih luas. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Disarankan kepada para mahasiswa fakultas Psikologi Universitas “X” 

Bandung untuk mencari informasi yang lebih utuh mengenai kaum 

homoseksual dari berbagai sumber ilmiah agar lebih terpercaya 

sehingga dapat mengembangkan sikap yang positif terhadap 

mahasiswa gay. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa lebih 

memahami keadaan mahasiswa gay dan lebih menujukkan sikap 

toleransi terhadap mahasiswa gay sehingga dapat menghindari perilaku 

diskriminatif 



64 
 

Universitas Kristen Maranatha 
 

2. Disarankan kepada pihak fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung 

untuk mengembangkan pemahaman yang lebih utuh mengenai 

prasangka dan kaum homoseksual melalui seminar dan perkuliahan 

sehingga dapat menurunkan prasangka negatif untuk mengurangi 

perilaku diskriminatif pada mahasiswa fakultas Psikologi Universitas 

“X” Bandung.  


