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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teknik 

wawancara mendalam dan observasi kepada para key informan mengenai peran 

identitas etnis Jawa dalam komunikasi antarbudaya, dapat disimpulkan bahwa 

bentuk identitas etnis Jawa yang muncul dalam komunikasi antarbudaya adalah 

tepo seliro atau tenggang rasa yang menjunjung nilai kesetaraan, persepsi positif 

yang menjunjung kepercayaan, falsafah hidup yang menjunjung asas 

kekeluargaan dan kebersamaan, tidak membicarakan hal yang buruk dan 

mengutamakan kebaikan, toleransi dan tidak membedakan satu sama lain, 

menunjukkan nilai-nilai etnis Jawa yang dianggap bagus dan menarik, sehingga 

orang dari etnis lain dapat ikut menilainya juga, memperkenalkan diri atau 

menunjukkan identitasnya sebagai etnis Jawa, menetralisasi suasana atau menjadi 

penengah dalam segala keadaan, serta menjadi representasi atau duta besar atau 

ambassador yang menunjukkan dan memperkenalkan bahwa etnis Jawa memiliki 

nilai-nilai dan emosi yang baik. 

Selain itu, resistensi nilai-nilai budaya Jawa yang ditemukan di lokasi 

penelitian adalah sikap tidak berterus terang atau dimensi budaya high context 

ambiguity menurut Hofstede yang melekat pada etnis Jawa menjadikan orang 

Peran Identitas..., Odilia Hana, FIKOM UMN, 2017



etnis Jawa tidak disukai karena dianggap bertele-tele, suka berbasa-basi dan tidak 

tulus, serta pada tingkatan tertentu memicu terjadinya multi tafsir atau 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 

Dari bentuk identitas etnis Jawa yang muncul dalam proses komunikasi 

antarbudaya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran identitas etnis Jawa 

dalam komunikasi antarbudaya adalah menjadi penengah dan penyeimbang yang 

menyelaraskan dan menjaga harmoni. Orang etnis Jawa biasanya dapat 

mengontrol emosi dan menguasai diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

 

5.2 SARAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui teknik wawancara 

mendalam dan observasi mengenai peran identitas etnis Jawa dalam komunikasi 

antarbudaya, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

a. Menggunakan metode fenomenologi untuk mengetahui pemaknaan 

identitas budaya Jawa yang lebih mendalam 

b. Mencari identitas etnis Jawa dalam komunikasi antarbudaya di lingkungan 

mahasiswa atau pergaulan masyarakat pada umumnya 

c. Mencari tahu bagaimana cara orang etnis Jawa mengatasi konflik dalam 

pergaulan antarbudaya 
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