
 

BAB VI  

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tidak ditemukannya kekerasan verbal dalam pergaulan kampus sehari- hari 

antara mahasiswa senior dan junior. Kekerasan verbal cenderung terjadi pada 

saat Propti dan Makrab. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:  

1. Faktor internal terdapat di dalam diri individu (Pengalaman dan motivasi 

diri). 2. Faktor eksternal: Pembentukan karakter mental, Jiwa Solidaritas, 

Kepemimpinan dan Cinta Kampus (Prestasi). Dampak dari tindak kekerasan 

verbal yang dirasakan junior pada masa Propti dan Makrab adalah rasa takut, 

khawatir, tertekan, minder, malu, bingung, kecewa, marah dsb. Namun setelah 

masa Propti dan Makrab selesai mereka mendapatkan klarifikasi dari senior 

membuat junior menganggap kekerasan verbal merupakan suatu hal yang 

wajar karena dianggap memiliki tujuan yang baik. 

2. Kekerasan dianggap hal yang wajar atau banal oleh mahasiswa Teknik Sipil. 

Mahasiswa berpikir bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah hal 
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yang biasa, normal, dan lumrah. Karena tindakan itu sudah sesuai dengan apa 

yang menjadi tradisi, dan secara turun-menurun telah diwariskan oleh senior-

senior mereka sebelumnya. 

3. Banalitas kekerasan tersebut dapat dilihat dari konsep Hannah Arendt The 

Banality of Evil bahwa akar kekerasan tidak melulu kebencian, dendam, 

sataupun pikiran kejam. Melainkan sikap patuh buta pada sistem dan aturan 

yang tidak disertai dengan sikap kritis cenderung irasional. 

 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Kampus adalah tempat pendidikan ilmiah yang semestinya menghasilkan 

masyarakat ilmiah dimana setiap tingkah laku dan pola pemikiran 

menggunakan dasar pemikiran logis baik tidaknya keputusan atas tindakan 

yang akan diambil. Penggunaan kekerasan sebagai perkenalan siswa baru di 

lingkungan pendidikan. Menurut peneliti, membentuk sikap disiplin, 

solidaritas, kepemimpinan, bertanggung jawab, dan tangguh dalam mental 

bisa dilatih tanpa harus melalui aksi kekerasan dengen membentak atau 

memaki.  

Mahasiswa jurusan Teknik Sipil perlu menerapkan paradigma baru bahwa 

para mahasiswa bisa menjadi tegar, percaya diri, kreatif, cerdas, dan tidak 

”lembek” dengan cara-cara yang manusiawi, misalnya dengan mengajak 

mereka berdiskusi penuh wawasan baru, mengenalkan kreativitas dan 
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pengabdian masyarakat kepada mereka, menerapkan suatu kegiatan out bond, 

untuk menyambut mahasiswa baru di kampus mereka sehingga pada akhirnya 

Propti akan menjadi sebuah kegiatan yang dirindukan bagi peserta, dan 

menjadi suatu tantangan bagi penyelenggara, untuk membuat Propti yang 

berkesan dan jauh dari kekerasan. 

2. Penelitian yang saya lakukan hanya berfokus pada kekerasan verbal, faktor 

yang melatarbelakangi dan dampaknya seputar pelaksanaan kegiatan Propti 

dan Makrab. Diharapkan  kedepannya bisa dilakukan penelitian mengenai 

komunikasi kelompok diantara mahasiswa Teknik Sipil senior dan junior, 

karena merupakan suatu bahasan yang menarik untuk diteliti mengenai 

kohesivitas kelompok dalam interakasi mahasiswa senior dan junior. 

 

 

 


