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BAB IV PENUTUP 

 

 

4.1 KESIMPULAN 

 

Pada bagian akhir dari skripsi ini, Penulis akan mengemukakan beberapa 

kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada 

bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti. Untuk itu Penulis 

menyimpulkan bahwa saat jaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto 

terlihat adanya kesulitan yang dihadapi oleh warga keturunan Indonesia-Cina. 

Kesulitan tersebut diantara nya adalah tertutupnya akses pendidikan bagi warga 

keturunan Indonesia-Cina. Hal ini dapat dilihat dari Instruksi Presiden no 14 tahun 

1967 yang berisi penutupan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Mandarin. 

Akibat dari penutupan sekolah ini, banyak warga keturunan Indonesia-Cina yang 

tidak melanjutkan pendidikan. Para orang tua hanya memanggil guru les saja untuk 

anaknya dengan harapan suatu saat anaknya dapat melanjutkan pendidikan lagi.  

Tak sampai disitu, saat Presiden Soeharto lengser juga menyebabkan kesulitan 

bagi warga keturunan Indonesia-Cina dalam upaya mengakses pendidikan. 

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan penjarahan, toko-toko dan 

rumah warga keturunan Cina dibakar, dan lain-lain. Hal ini berimbas kepada korban 

yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh  karena itu, 

universitas menolak korban tersebut karena tidak dapat menunjukkan ijasah dan 

surat penerimaan masuk universitas. Beruntungnya, ada sekolah di luar negeri yang 

mau menerima korban kerusuhan Mei 1998 tanpa syarat apapun. Sehingga warga 

keturunan Indonesia-Cina masih bisa mengakses pendidikan meskipun tidak 

didalam negeri sendiri. 
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Selain kesulitan dalam akses pendidikan, adapun dampak kerusuhan Mei 1998 

yaitu adanya penurunan ekomoni sehingga membuat beberapa perusahaan gulung 

tikar. Gulung tikar nya sebuah perusahaan menimbulkan beberapa gejolak dalam 

berumah tangga. Gejolak itu antara lain menyebabkan keretakan dalam hubungan  

rumah tangga, adanya rasa ketidakpercayaan istri terhadap suami karena kurangnya 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, timbulnya sikap 

meremehkan sang suami, adanya niat-niat jahat suami terhadap istri agar 

mendapatkan uang asuransi.  

 

4.2 Saran-saran 

 

Dari pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada para peneliti sastra diharapkan dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

yang menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pada dasarnya, penelitian ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masih dibutuhkan banyak 

penelitian lain yang dapat melakukan pengembangan untuk penelitian sastra. 

2. Kurangnya kelengkapan buku-buku di perpustakaan yang mendukung 

perkuliahan mahasiswa, seperti : 

• Jenis buku karangan luar negeri terbatas 

• Jarang adanya penambahan buku baru 

• Pemeriksaan buku yang baru dikembalikan kurang teliti 

• Buku kurang terawat oleh staf perpustakaan 

 

 

 

 


