
 
 

116 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu konsep diri pada anak 

perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa tidak sama satu dengan yang 

lainnya. Perbedaan yang ada disebabkan oleh cara setiap subjek untuk 

menyikapi masa lalunya. Tanggapan yang berbeda tersebut adalah hasil 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada anak 

perkawinan campur etnis. Faktor-faktor tersebut ialah significant others, 

reference group, fisik, dan praktek-praktek membesarkan anak. 

Setiap anak campuran etnis akan mendapat pengaruh dari faktor-

faktor tersebut, namun individu mempunyai intensitas yang berbeda 

akan setiap faktor yang mempengaruhi diri mereka. Intensitas yang 

tidak sama pada masing-masing individu pada akhirnya akan 

membentuk perbedaan dinamika konsep diri pada setiap anak 

perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa. Konsep diri yang terbentuk 

tergantung dari besar pengaruhnya dan diskriminasi ataupun 

penerimaan yang didapat pada masing-masing individu. Hal ini 

menyebabkan setiap anak campuran etnis mempunyai konsep diri yang 

berbeda satu sama lain yaitu konsep diri positif, konsep diri negatif, dan 

konsep diri positif dan negatif.  
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Individu yang menerima keadaan dirinya secara utuh dan mau 

serta tidak malu melakukan kedua budayanya baik budaya Jawa 

maupun Tionghoa cenderung membentuk konsep diri yang positif. 

Sedangkan individu yang menolak salah satu identitas etnis dirinya serta 

tidak mengakui dan malu jika melakukan budaya dari etnis yang 

ditolaknya, cenderung mengembangkan konsep diri negatif. Adapula 

individu yang dapat menerima keberadaan latar belakangnya sebagai 

anak campuran etnis Jawa-Tionghoa dan bersedia melakukan kedua 

budayanya namun ia menolak beberapa hubungan sosial seperti dengan 

keluarga besarnya karena mendapatkan pengalaman diskriminasi akan 

mengembangkan konsep diri yang sebagian negatif dan sebagian 

lainnya merupakan konsep diri yang positif.    

 

B. Saran  

1. Bagi Subjek 

Bagi ketiga subjek disarankan untuk dapat menerima kondisi 

latar belakang etnis masing-masing agar dapat fokus ke masa depan 

dengan mencapai harapan-harapan baru yang bisa mewarnai dan 

menambah rasa syukur akan setiap pribadi subjek masing-masing. 

Ketiga subjek juga disarankan untuk tetap menjalin relasi dan 

berbagi keluh kesahnya dengan orang-orang di sekitar subjek. 
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2. Bagi orang tua dan keluarga perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa 

Bagi orang tua dan keluarga perkawinan campur etnis agar 

dapat mengenalkan kedua budaya Jawa dan Tionghoa secara 

seimbang kepada anaknya dengan tujuan agar sang anak dapat lebih 

menerima kondisinya. Ada baiknya jika orang tua memberikan 

wawasan akan kelebihan dan kelemahan pada setiap budaya baik 

dari norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan maupun aturan-

aturan serta memberikan dukungan dan membimbing anak ke arah 

yang lebih baik sehingga anak dapat menerima keberadaannya dan 

mengembangkan konsep diri yang positif.  

 

3. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat disarankan agar lebih terbuka dan fleksibel 

dengan keberadaan anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa. 

Masyarakat dapat mengingat keberagaman suku yang ada di 

Indonesia tentunya perbedaan suku tersebut dapat menambah nilai 

positif bukan sebagai pemicu konflik dalam masyarakat maupun 

individu. Masyarakat disarankan untuk tidak melakukan 

diskriminasi kepada anak yang merupakan perkawinan campur etnis 

Jawa-Tionghoa, karena pengalaman diskriminasi tersebut akan 

berakibat negatif pada pembentukan konsep diri seorang anak 

perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan 

penelitian dan membahas topik ini dapat mengupayakan 

penyempurnaan agar lebih optimal, seperti melibatkan orang tua 

subjek sehingga dapat terlihat perkembangan subjek saat masa 

kecilnya dan cara orang tua mengajarkan kebudayaan dan nilai-nilai 

kehidupan pada masing-masing subjek. Disarankan peneliti juga 

melakukan wawancara dengan intensitas yang sama agar data yang 

dihasilkan lebih rinci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


