
90 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Proses terjadinya komunikasi antarbudaya di kalangan mahasiswa etnis 

Papua dengan mahasiswa etnis Jawa dimulai dari“ruang-ruang” yang 

memudahkan interaksi social antar kedua etnis mahasiswa, seperti di 

tempat kost, di ruang kuliah (kampus), ditempat-tempat pertemuan 

lainnya, seperti lapangan sepak bola dan kegiatan mahasiswa Himppar. 

Proses komunikasiini terjadi secara alamiah disebabkanadanya 

keterbukaan dari masing-masing pihak untuk saling menerima dan 

memberi. Menerima dan memberi yang dimaksudkan adalah pada proses 

komunikasi dengan simbol-simbol tertentu di atas. Selain itu, keunikan 

bahasa dan dialek Papua itu pula yang membuat mahasiswa asal Jawa 

merasa tertarik untuk menggunakannya dalam berkomunikasi dengan 

mahasiswa asal Papua. Dalam terminilogi teori komunikasi antarbudaya, 

maka keinginan dan ketertarikan terhadap budaya lain (khususnya bahasa 

simbol), menjadi modal dasar dalam mewujudkan proses komunikasi 

selanjutnya menjadi bermakna dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya kedua etnis 

mahasiswa yang berbeda ditentukan oleh faktor personal dan situasional. 

Pengaruh faktor personal. Faktor ini menitikberatkan pada kemampuan 
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dan kesediaan individu untuk terbuka dan beradaptasi dengan budaya 

lain. Bahwa setiap individu sejak awalnya telah dilengkapi dengan daya 

psikologis, dan juga hakikatnya sebagai makhluk social membuat dirinya 

untuk selalu berhubungan dengan orang lain. Karena itu, dalam 

membangun hubungan dengan orang lain, setiap individu dituntut untuk 

selalu jujur dan terbuka dalam membangun komunikasi dengan individu 

lain yang berbeda latar belakang budaya. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa keterbukaan dan kerelaan untuk menerima perbedaan demi 

mengeratkan persatuan itu tampak dalam pergaulan antara mahasiswa 

Jawa dan Papua di Salatiga. Sedangkan faktor situasional terjadi dalam 

ruang dan waktu dimana individu itu berada dan bagaimana individu 

tersebut mengekspresikan keberadaannya dalam berhadapan, berdialog 

atau membangun komunikasi dengan individu lain yang berbeda latar 

belakangbudaya. Salatigadengansemboyan HATI BERIMAN dan UKSW 

dengan jargon “Indonesia Mini” yang didasarkanatas KASIH Kristiani 

merupakan dasar consensus nilai (budaya) yang secara langsung 

membentuk sikap, perilaku dan tindakan individu yang berbeda latar 

belakang untuk saling bertemu dan mengikat tali persaudaraan dalam 

perbedaan. Selain itu, situasi lain (lingkungan) seperti tempat kos, 

kampus, tempat olahraga, kesamaan hobi dan MOB juga merupakan 

factor penting yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya, khususnya 

antara mahasiswa Jawa dan Papua.  
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Dengan demikian, dapat diformulasikan bahwa individu-individu 

(person) yang dilengkapi dengan daya psikologis (akal budi), perlu melakukan 

adaptasi secara berkelanjutan dalam ruang dan waktu (situasional) dimana dia 

berada. Ekspresi diri setiap individu secara jujur dan bertanggung jawab dalam 

mengkomunikasikan perbedaan budaya akan berdampak pada terwujudnya 

pertemana, persaudaraan dan persatuan dalam perbedaan yang saling 

menghargai. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, beberapa hal yang dapat peneliti 

sarankan adalah: 

Kepada mahasiswa Papua, disarankan agar setiap bahasa atau lambang 

yang dimiliki setiap mahasiswa etnis Papua agar tetap ditunjukan lewat sifat dan 

karakter yang dimiliki oleh orang Papua agar mahasiswa yang berasal dari etnis 

Jawa mampu menerimanya dengan baik agar komunikasi antarbudaya tetap 

efektif.  

Kepada mahasiswa Jawa dan mahasiswa etnis lain disarankan agar selalu 

membuka diri ketika “berhadapan” dengan etnis lainnya. Keterbukaan dan saling 

percayaan dari masing-masing pihak perlu menjadi kunci utama dalam memulai 

komunikasi antarbudaya. Tanpa keterbukaan dan kesaling-percayaan itu, 

komunikasi antarbudaya tidak akan berjalan lancer atau terhambat. Keterbukaan 

dan kesaling-percayaan ini menuntut semacam tanggung jawab dari masing-



93 
 

masing pihak untuk tidak saling menginterpretasi budaya pihak lain berdasarkan 

perspektif budayanya sendiri. 

Kepada pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian di bidang 

komunikasi antarbudaya, khususnya soal bahasa sebagai simbol dan lambang, 

disarankan agar memfokuskan kajiannya pada tema-tema seperti: a). bahasa dan 

lambang “gaul” aras lokal dan pengaruhnya terhadap komunikasi antarbudaya; 

b). penggunaan lambang dan simbol komunikasi lokal dalam masyarakat 

majemuk; c). keterbukaan etnis dalam mengekpresikan budayanya dalam 

masyarakat majemuk.  


