
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

Bahwa sikap masyarakat multikultur terhadap semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika di dusun Srikaya desa Sukadana Tengah Lampung Timur adalah 

cenderung positif, dalam artian semua aspek yang menjadi indikator sikap 

meliputi kognisi, afeksi dan konasi dari masyarakat multikultur terhadap 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki kecenderungan yang kuat.  

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika disimpulkan merupakan pernyataan yang 

mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk (berbhinneka), namun 

selalu mencita-citakan terwujudnya kesatuan (ketunggalikaan). Indonesia yang 

berBhinneka Tunggal Ika berarti Indonesia selain mengakui adanya 

kepelbagaian juga mengakui adanya kesatuan. Untuk menjaga keberlangsungan 

hidup berbangsa, kebhinnekaan sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman, 

tetapi kebhinnekaan harus dipandang sebagai aset yang diharapkan mampu 

berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kebhinnekaan 

sebagai kekayaan serta mendaya gunakannya justru dapat menjadi pondasi kokoh 



 89 

persatuan dari sebuah imagined community yang bernama Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

B. Saran 

 

 

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengajukan saran 

sebagai berikut: 

 

1. Bagi masyarakat, baik sebagai penduduk asli maupun pendatang perbedaan 

dalam kebhinekaan merupakan suatu realitas, karena itu perbedaan tidak 

perlu lagi untuk dibeda-bedakan. Membeda-bedakan perbedaan justru akan 

dapat menimbulkan bahaya disintegrasi. Perbedaan dalam kebhinnekaan 

perlu disinergikan atau dikelola dengan cara mendayagunakan aneka 

perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. 

 

2. Bagi tokoh masyarakat, agar dapat memberikan pemahaman dan 

kesadaran warga serta membantu mengimplementasikan nilai-nilai 

kebersamaan, kerukunan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan ketauladanan, karena kesadaran sebagai masyarakat yang 

berbhinneka tetapi mencita-citakan kesatuan dapat menjadi modal sosial 

ampuh yang dapat mempersatukan dan mengantar negara-bangsa ini 

mampu melewati masa-masa sulit dari dulu sampai sekarang, bahkan juga 

nanti. 
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3. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan, agar dapat membentuk dan 

memperkokoh sikap anak didiknya dalam memahami realitas bangsa yang 

pluralistis ini melalui pendidikan karakter. 


