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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka 

didapat suatu gambaran mengenai ethnic identity pada anggota Gabungan 

Mahasiswa Sumatera Utara di Universitas ‘X’ Bandung dengan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Anggota kelompok Gabungan Mahasiswa Sumatera Utara di Universitas 

‘X’ Bandung paling banyak berada pada status achieved ethnic identity 

40%. Tertinggi kedua berada pada tatus diffuse ethnic identity yaitu 

sebanyak 33,3%. Kemudian status berikutnya sebanyak 16,7% berada 

pada status search ethnic identity. Sedangkan yang paling sedikit berada 

status foreclosure ethnic identity 10%.     

 

2. Faktor yang memengaruhi ethnic identity pada anggota kelompok 

Gabungan Mahasiswa Sumatera Utara di Universitas “X” Bandung adalah 

faktor lingkungan, faktor orangtua dan adanya kontak budaya. 

 

3. Faktor yang paling memengaruhi status achieved ethnic identity pada 

anggota kelompok GAMSU di Universitas “X” Bandung adalah faktor 

lingkungan karena aktivitas yang umum dilakukan adalah dengan sesama 

suku Batak. 
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4. Status diffuse ethnic identity pada mahasiswa GAMSU Universitas “X” 

Bandung dipengaruhi oleh faktor orangtua, dimana salah satu orangtua 

dari mahasiswa tersebut ada yang bukan dari suku Batak. Hal ini diperkuat 

juga dengan lingkungan mahasiswa yang tidak hanya dengan mahasiswa 

GAMSU tapi juga dengan suku lainnya, dan kontak budaya yang 

dilakukan pun banyak berhubungan dengan suku Sunda sehingga 

eksplorasi dan komitmen mereka terhadap suku Batak menjadi rendah.  

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu : 

 

1. Saran Teoritis  

 Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada responden etnis Batak di 

luar kelompok GAMSU atau di luar kota Bandung seperti di Jakarta 

yang kontak budayanya relatif lebih heterogen untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan status ethnic identity pada tempat yang berbeda. 

 

 Penelitian selanjutnya dapat mengkaitkan ethnic identity dengan 

variabel lain misalnya kontak budaya, penyesuaian diri. Atau penelitian 

lain dapat lebih memperdalam tentang ethnic identity dengan faktor 

lingkungan. 
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2. Saran Praktis 

 Kepada anggota GAMSU di Universitas ‘X’ Bandung disarankan untuk 

meningkatkan intensitas kegiatan pagelaran seni mengenai kebudayaan 

Batak agar para anggota GAMSU lebih mendalami dan memperkuat 

budayanya. 

 

 Disarankan untuk sering menggunakan bahasa Batak jika berkumpul 

dengan sesama suku Batak di GAMSU agar lebih terlatih menggunakan 

bahasa Batak. 

 

 

 

 

 


