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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan dan 

mengenai ethnic identity terhadap 80 orang mahasiswa dengan etnis Simalungun di 

Bandung, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Responden dengan etnis Simalungun memiliki status ethnic identity search 

(moratorium) dan hanya sedikit dari mereka yang tidak berada pada status ethnic 

identity foreclosure dan diffusion karena salah satu orangtuanya berasal dari etnis 

non-Simalungun dan kontak budaya yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga 

mereka lebih mengidentifikasikan diri sebagai etnis non-Simalungun. 

2) Responden yang berada pada status ethnic identity search (moratorium) bukan 

berarti tidak memiliki komitmen namun mencari informasi lebih banyak lagi 

sehingga lebih kritis tentang etnisnya. 

3) Berdasarkan data demorgafi diperoleh bahwa mahasiswa dengan usia 25 tahun 

dianggap lebih dewasa dan dapat memutuskan bahwa etnis yang melekat pada 

dirinya adalah etnis Simalungun. 

4) Mahasiswa laki-laki diangap lebih mengadopsi ethnic identity dibandingkan 

perempuan karena etnis Simalungun menganut sistem patrialisme dan laki-laki  
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lebih banyak diberikan kesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan 

etnisnya. 

5) Kebanyakan siswa lebih senang mempunyai teman akrab dari etnis yang non-

Simalungun karena terjadinya peleburan dengan etnis mayoritas dan etnis 

minoritas lainnya. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut : 

5.2.1 Penelitian Lanjut. 

 Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan dua untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan status ethnic identity dengan variabel penelitian lainnya. 

 Penelitian selanjutnya dapat menghubungkan ethnic identity dengan variabel lain 

seperti korelasi ethnic identity dengan data sosio demografi. 

 

5.2.2. Guna Laksana 

 Disarankan kepada responden untuk mencari informasi mengenai budaya 

Simalungun dengan cara membaca buku, surat kabar, mengikuti diskusi yang 

berhubungan dengan budaya Simalungun, dan ikut terlibat dalam kegiatan adat 

Simalungun. 
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 Disarankan kepada responden untuk meningkatkan status ethnic identitynya 

dengan cara mengikuti forum diskusi mengenai budaya Simalungun, seminar, 

serta melibatkan mahasiswa pada kegiatan-kegiatan adat Simalungun. 

 Mengadakan pergelaran seni Simalungun yang dapat dilihat oleh masyarakat 

yang berasal dari etnis Simalungun dan non-Simalungun di Bandung, agar setiap 

individu memahami budaya Simalungun.  


