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BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat

menyimpulkan beberapa hal:

1) Framing identitas SARA memiliki pengaruh signifikan terhadap

kemunculan intensi menolong. Perbedaan framing yang ditampilkan

turut mempengaruhi perubahan tingkat intensi menolong.

2) identitas agama dan identitas golongan secara konsisten (pada

seluruh kelompok kompleksitas identitas sosial) menunjukkan

kecenderungan bias intensi menolong yang lebih tinggi kepada

ingroup dibanding outgroup.

3) Individu dengan kompleksitas identitas sosial tinggi menunjukkan

intensi menolong yang tidak berbeda baik terhadap ingroup maupun

outgroup. Individu dengan kompleksitas identitas sosial tinggi

menunjukkan intensi menolong yang lebih tinggi terhadap outgroup

dibanding individu dengan kompleksitas identitas sosial sedang dan

rendah.

4) Tingkat kompleksitas identitas sosial tidak mempengaruhi intensi

menolong terhadap ingroup.
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5) Individu dengan kompleksitas identitas sosial sedang, menunjukkan

kecenderungan yang mirip dengan individu dengan kompleksitas

identitas sosial rendah.

6) Individu dengan kompleksitas identitas sosial rendah cenderung

menunjukkan intensi menolong yang lebih tinggi kepada ingroup

daripada outgroup.

7) Identitas universal terbukti menjadi determinan yang paling kuat dari

intensi menolong tanpa memperhatikan tingkat kompleksitas

identitas sosialnya.

6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa saran peneliti ajukan

sebagai berikut:

1) Kehidupan multikultural dan Plural

i. Tingginya intensi menolong pada identitas universal (alasan

kemanusiaan) membuktikan pentingnya rasa peri-kemanusiaan

dalam menjaga relasi antar kelompok pada masyarakat yang

multikultural dan plural. Dari hasil tersebut peneliti menyarankan

pada masyarakat untuk berfikir, bersikap, serta bertindak tidak

hanya berdasarkan manfaat golongannya saja, namun juga

berdasarkan kepentingan kemanusiaan serta kemanfaatan

bersama.
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ii. Untuk meredam bias ingroup-outgroup, berdasarkan hasil pada

identitas universal, peneliti menyarankan setiap individu atau

kelompok untuk melakukan:

a. Rekategorisasi agar pihak yang semula outgroup dapat

direkategorisasi menjadi ingroup.

b. Menggunakan identitas sosial yang lebih luas yang

memungkinkan semua puhak menjadi ingroup.

2) Kehidupan antar umat beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahawa identitas agama adalah

identitas yang paling sensitif di antara keempat identitas SARA. Jika

hal ini benar, maka pada kehidupan antar umat beragama,

intensifikasi nilai-nilai inklusivitas dan pluralitas masih sangat

diperlukan untuk meredukasi bias-bias antar kelompok.

3) Etika penggunaan framing,

penggunaan framing identitas untuk mendapatkan dukungan pihak

lain (contoh: mendapatkan pertolongan) menimbulkan problem etis.

Di satu sisi, Penggunaan framing yang tepat berpotensi

meningkatkan probabilitas dukungan dan memberikan manfaat bagi

semua pihak. Sisi lainnya, untuk tujuan-tujuan tertentu, penggunaan

framing sangat rentan pemaksaan, manipulasi, jauh dari sikap

obyektif, diskriminatif, bahkan merugikan sejumlah pihak. peneliti

berharap penggunaan framing (oleh siapapun, dalam bidang

apapun, dan untuk tujuan apapun) selalu dilandaskan pada etika
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kemanfaatan untuk bersama, bukan kemanfaatan untuk diri sendiri

atau sebagian golongan saja.

4) Peneliti berikutnya.

i. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu bentuk perilaku

menolong, yaitu berupa bantuan finansial. Hal ini peneliti lakukan

untuk mempertahankan validitas eksperimen, Kenyataannya,

perilaku menolong bukan hanya berupa bantuan finansial namun

dapat juga dalam bentuk sumbangan pikiran, bantuan tenaga,

penyediaan tempat, dukungan berupa barang/jasa, dan lain

sebagainya. Peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk

mengeksplorasi bentuk perilaku menolong selain bantuan

finansial.

ii. Berbagai penelitian psikologi sosial dengan variabel ‘identitas

sosial’ perlu ditinjau ulang dengan melibatkan dimensi

‘kompleksitas identitas sosial’. Hal ini perlu mendapat perhatian

karena -berdasarkan analisis peneliti- dimensi kompleksitas

identitas sosial turut mempengaruhi hasil penelitian ‘identitas

sosial’.

iii. Konstruk kompleksitas identitas sosial, sebagai tema dalam

psikologi, masih sedikit mendapatkan perhatian dari pada peneliti

sehingga wilayah eksplorasinya masih luas.
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5) Ranah terapan.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat mendasari pengembangan

berbagai desain intervensi sosial maupun eksperimen sosial yang

bertujuan meningkatan hubungan antar kelompok.
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