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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis menunjukan bahwa hipotesis yang mengarah 

hubungan negatif antara gegar budaya dengan penyesuaian 

sosial siswa Papua di Magelang diterima. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi gegar budaya semakin rendah penyesuaian 

sosial, demikian pula sebaliknya diterima. 

2. Hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian hubungan 

gegar budaya dengan penyesuaian sosial menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara gegar budaya dengan penyesuaian 

sosial dengan nilai r= -0,548 dan (p<0,005). Adapun korelasi 

sebesar 54,8% tergolong korelasi yang kuat. Dari keempat 

aspek gegar budaya, yakni stress reaction, cognitive fatigue, 

role shock, personal shock.  Nilai koefisien korelasi yang paling 

tinggi adalah aspek role shock dengan nilai r= -,501 dan p= 

0,000 (p<0,05). Artinya bahwa aspek ini paling erat kaitannya 

dengan  penyesuaian sosial siswa  Papua di Magelang.
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

dapat memberikan beberapa saran: 

1. Guru maupun pendamping asrama yang mendampingi siswa 

Papua, disarankan: 

a. Melihat nilai koefisien aspek stress reaction yang rendah, 

akan baik jika guru dan pendamping asrama mampu untuk 

memertahankan pendampingan secara personal dan rohani, 

bahkan bila memungkinkan pendampingan tersebut lebih 

sering dilakukan karena hal tersebut dapat menghindarkan 

siswa dari rasa stres, cemas, depresi dan gelisah. 

b. Lebih memahami kondisi yang sedang mengalami gegar 

budaya  terlebih nilai koefisien aspek role shock yang paling 

tinggi. Mendampingi siswa dengan kondisi demikian, akan 

baik jika pendamping membantu siswa secara perlahan untuk 

mengenal budaya di lingkungan yang baru dan mencoba 

menemukan kesamaan nilai dalam budaya Jawa dan Papua. 

Hal tersebut akan membantu siswa merasa lebih dekat dengan 

lingkungan tinggalnya yang baru, dan menimbulkan perasaan 

memiliki sehingga dapat mengurangi perasaan terasing akibat 

gegar budaya. Selain itu, bila memungkinkan sekolah dapat 

membuat suatu program, seperti “Live In” atau semacamnya, 
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dimana siswa Papua dapat berinteraksi secara langsung dan 

mengikuti keseharian warga asli Magelang, dengan demikian 

membuat siswa menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan 

merasa dirinya diterima dilingkungan tinggalnya. 

2. Subyek dalam penelitian ini, yakni siswa Papua di Magelang melihat 

dari tingkat hubungan gegar budaya dengan penyesuaian sosial yang 

paling tinggi pada role shock. Hendaknya siswa lebih berusaha 

untuk membuka diri pada lingkungan juga relasi yang baru di 

lingkungan yang baru, sehingga siswa dapat lebih nyaman untuk 

tinggal di lingkungan yang baru dan dapat meminimalisir terjadinya 

gegar budaya pada siswa Papua di Magelang. 

3. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama 

“Hubungan Gegar Budaya dengan Penyesuaian Sosial Siswa 

Papua”, disarankan untuk meningkatkan jumlah subyek penelitian 

agar dapat digeneralisasikan terhadap kelompok subyek dengan 

jumlah yang besar. Sejauh populasi memiliki karakteristik yang 

sama dengan penelitian ini. 




