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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang penulis paparkan pada bab ini merujuk pada jawaban-

jawaban permasalahan penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Oleh 

sebab itu, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan penulis sebagai berikut. 

 Konsep apartheid sebenarnya sudah muncul semenjak kedatangan 

penjelajah Eropa di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Tetapi pada saat itu belum 

dikenal dengan sebutan apartheid. Konsep apartheid baru dikenal pada tahun 

1930 dengan pengemuka Eiselen. Pada perkembangannya konsep apartheid 

dijadikan sebagai politik pemerintahan Afrika Selatan pada masa pemerintahan 

Daniel F. Malan dan ditetapkan serta diterapkan lebih tegas masa Hendrik 

Verwoerd menjabat sebagai Perdana Menteri di Afrika Selatan tahun 1948. 

 Perjuangan pribumi kulit hitam Afrika Selatan dalam menghapuskan politik 

apartheid ini mendapatkan tantangan dari pemerintahan dengan adanya peraturan 

yang kejam dan penanganan protes dengan menggunakan senjata api. Perjuangan 

pribumi kulit hitam dipimpin oleh tokoh apartheid, seperti Nelson Mandela. 

Mandela berjuang dengan aksi damai dan secara gerilyawan, tetapi Mandela 

ditangkap oleh pemerintah apartheid disebabkan menjadi dalang dari beberapa 

pemogokan kerja dan dituduh melakukan sabotase terhadap pemerintahan Afrika 

Selatan. Mandela pun dimasukan ke dalam penjara dengan vonis hukuman 

seumur hidup. 

 Pasca penangkapan Mandela, perjuangan pribumi Afrika Selatan tidak 

terhenti di situ. Selama di dalam penjara, Mandela mendirikan Universitas Nelson 

Mandela dan mendidik para aktivis anti-apartheid yang ikut dipenjara. Para 

aktivis tersebut diberikan ilmu pengetahuan mengenai politik dan dibiarkan 

mengutarakan ide-idenya dalam perpolitikan. Kondisi di luar penjara juga begitu 

kacau. Protes berdatangan dari berbagai pihak, seperti internal pribumi Afrika 

Selatan dan pihak asing, untuk segera membebaskan tahanan politik serta 

menghapuskan politik apartheid. Menanggapi desakan tersebut, akhirnya pada 
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tahun 1991 masa pemerintahan Presiden de Klerk, Nelson Mandela beserta rekan-

rekan dibebaskan dari penjara dan segera dijanjikan akan diadakan negosiasi 

dengan pemerintahan untuk menghapuskan politik apartheid. 

 Tahap pertama, pemerintahan Presiden de Klerk menghapuskan beberapa 

kebijakan seperti kepemilkan tanah dan fasilitas terpisah. Tahap selanjutnya 

dilakukan referendum peraturan tahun 1992 dan disetujui oleh parlemen. Selama 

proses negosiasi, pemerintahan Presiden de Klerk dihadapkan dengan kerusuhan 

yang terjadi di beberapa daerah, seperti Natal, dan sempat memberlakukan 

kondisi darurat serta menurunkan personil bersenjata untuk meredam kerusuhan 

tersebut. Setelah melakukan negosiasi yang terbilang cepat, pemerintahan beserta 

para aktivis anti-apartheid mengambil keputusan bahwa di Afrika Selatan akan 

diberlakukan pemerintahan transisi pada periode pemerintahan berikutnya, yaitu 

periode tahun 1994. Fungsi dari pemerintahan transisi ini adalah melakukan 

rekonsiliasi dan rekonstruksi pemerintahan dari apartheid menjadi pemerintahan 

yang nonrasial. 

 Pada tahun 1994, Afrika Selatan memasuki periode pemerintahan baru, oleh 

sebab itu sebagai hasil dari pertemuan sebelumnya, diadakan pemilihan umum 

pertama di Afrika Selatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa 

berdasarkan kepada ras. Hasil pemilihan umum tersebut adalah kemenangan 

Nelson Mandela dari partai ANC dan resmi menjadi presiden kulit hitam pertama 

Afrika Selatan. Pemerintahan Mandela melibatkan semua lapisan masyarakat 

dalam perwakilan dalam pemerintahan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 

pemilihan umum merupakan bukti bahwa politik apartheid telah berakhir. 

 Berdasarkan pada pendekatan teori konflik Coser, pada kasus Afrika 

Selatan merupakan wujud dari ketidakpuasan masyarakat terhadap peraturan yang 

ada sehingga pribumi kulit hitam menuntut hak-hak dasar mereka agar 

dikembalikan. Hal tersebut mendatangkan perubahan secara cepat di dalam 

struktur masyarakat karena konflik tersebut bersifat intensif (beradasarkan teori 

Dahrebdorf), terlihat pada perubahan secara cepat dalam perpindahan politik 

pemerintahan apartheid menjadi pemerintahan yang demokratis multirasial. 
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5.2 Rekomendasi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pembelajaran 

sejarah di lembaga persekolahan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

karena sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) 

“Menganalisis Perkembangan Sejarah Dunia Sejak Perang Dunia II sampai 

dengan Perkembangan Mutakhir” dengan Kompetensi Dasar 2.2 yaitu 

“Kemampuan menganalisis perkembangan mutakhir dunia.” Kasus pengahapusan 

politik apartheid merupakan hal yang mutakhir, karena jika melihat waktu 

terjadinya penghapusan tersebut adalah periode 1990-an. Oleh sebab itu, peristiwa 

penghapusan politik apartheid ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar tambahan 

sejarah di sekolah-sekolah dengan menjelaskan proses penghapusan dan rentetan 

peristiwa yang terjadi ketika penghapusan politik apartheid berlangsung. Selain 

itu, dari pembelajaran dengan materi konflik apartheid, siswa bisa mendapatkan 

nilai bahwa perlakuan diskriminatif dalam kehidupan mendatangkan konflik yang 

berkepanjangan dan merugikan objek yang dijadikan perlakuan diskriminatif. 

Siswa juga bisa mengetahui kalau dengan adanya perlakuan diskriminatif bisa 

menghancurkan integritas bangsa. 

 Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ini ialah nilai cinta 

tanah air, patriotisme, toleransi, nasionalisme, saling menghargai dan 

menghormati, serta yang utama menurut penulis adalah nilai-nilai demokrasi 

dalam kehidupan. Cinta tanah air, jiwa patriotisme dan nasionalisme ini 

tergambarkan pada perjuangan masyarakat pribumi kulit hitam Afrika Selatan 

dalam membebaskan diri dan mendapatkan hak-hak mereka yang hilang 

disebabkan berlakunya politik apartheid. Toleransi, saling menghargai dan 

menghormati serta nilai-nilai demokrasi bisa terlihat pada pemilihan umum 

multiras pertama di Afrika Selatan tahun 1994. Pemilihan umum ini melibatkan 

semua lapisan masyarakat. Berdasarkan kasus konflik apartheid, penulis 

berpendapat bahwa hal yang membuat kehidupan ini bernilai adalah dengan 

menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang. Namun hal yang paling 

penting adalah perdamaian dunia di mana tidak ada diskriminasi rasial seperti 

yang penulis kaji dalam penelitian ini. 


