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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Setelah melakukan pengambilan data dan melakukan analisis data, maka 

diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Simpulan 

1. Masyarakat etnis Jawa yang tinggal di Bandung memiliki tingkat 

prasangka sedang cenderung rendah terhadap etnis Sunda. Prasangka 

dalam tingkatan sedang cenderung rendah, yaitu suatu pandangan yang 

cukup negatif pada masyarakat etnis Jawa terhadap etnis Sunda, namun 

masih dalam batas wajar dan perilaku yang diprasangkai masih dapat 

diterima dan tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat etnis Jawa 

yang tinggal di Kota Bandung, sehingga tidak menimbulkan  koflik. 

2. Penyeleksian calon pasangan hidup pada masyarakat etnis Jawa yang 

tinggal di Bandung terhadap etnis Sunda berada pada kategori cukup 

selektif. Hal tersebut berarti dalam memilih pasangan hidup, masyarakat 

Etnis Jawa di Kota Bandung cukup longgar mempertimbangkan dan 

menyeleksi individu dari etnis Sunda untuk menjadi pasangan hidupnya 

3. Terdapat korelasi positif, cukup kuat dan signifikan antara prasangka 

etnis Jawa dengan penyeleksian calon pasangan hidup dari etnis Sunda 

pada masyarakat etnis Jawa yang tinggal di Kota Bandung. Hal tersebut 

berarti semakin rendah prasangka etnis Jawa yang tinggal di Bandung 

terhadap etnis Sunda, maka semakin rendah penyeleksian calon pasangan 

hidup dari etnis Sunda. Oleh karena itu, Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

B. Saran 

1. Bagi Subjek 

a. Mempertahankan prasangka etnis dalam kadar sedang cenderung 

rendah terhadap etnis Sunda, bahkan lebih baik lagi jika menghilangkan 

prasangka etnis yang ada, sehingga kehidupan mayarakat multietnis di 

Kota Bandung semakin aman, damai, dam sentosa. 
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b. Menghargai pilihan pasangan hidup dari etnis lain yang diambil oleh 

sesama individu dari Etnis Jawa dan menyikapinya dengan bijak. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Memperdalam penelitian ini dengan pendekatan multi metode, misalnya 

kuantitatif dan kualitatif, agar dapat menggali lebih dalam prasangka 

etnis yang muncul, sehingga terlihat dinamikanya. 

b. Melakukan penelitian serupa dengan subjek masyarakat etnis lain selain 

etnis Jawa, misalnya etnis Minang, Batak, Bali, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


