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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner pandangan 

hidup orang Sunda terhadap 58 mahasiswa Sunda Universitas ‘X’ di Bandung, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebanyak 60% dari 40 item pandangan hidup orang Sunda tidak 

berubah, yang berarti pandangan hidup yang dimiliki oleh mahasiswa 

Sunda Universitas ‘X’ masih banyak kesamaannya dengan pandangan 

hidup orang Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi yang berasal 

dari orang tua dan universitas ‘X’ mengenai nilai dan ajaran 

Kasundaan masih mempengaruhi dan dipegang kuat oleh mahasiswa 

Sunda Universitas ‘X’. 

2. Pandangan hidup yang tidak berubah, paling banyak terdapat dalam 

aspek pandangan hidup tentang manusia dengan waktu (100% dari 4 

item), pandangan hidup tentang manusia dengan kemajuan lahiriah dan 

kepuasan rohaniah (85.71% dari 7 item), pandangan hidup tentang 

hubungan manusia dengan Tuhan (80% dari 5 item). 

3. Terdapat 35 % dari 40 item pandangan hidup orang Sunda yang 

bergeser, hal ini menunjukkan bahwa pada sebagian mahasiswa Sunda 

Universitas ‘X’ pandangan hidupnya mengalami pergeseran, namun 

masih tetap diwarnai oleh pandangan yang lama. Hal ini diduga karena 
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adanya pengaruh perubahan jaman dari tradisional menuju modern dan 

adanya akulturasi kebudayaan, namun masih tetap menyesuaikan 

dengan budaya Sunda. 

4. Pandangan hidup orang Sunda yang bergeser, paling banyak terdapat 

dalam aspek pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan alam 

(100% dari 5 item), pandangan hidup tentang manusia sebagai pribadi 

(60% dari 15 item). 

5. Ada 5 % dari 40 item pandangan hidup orang Sunda yang mengalami 

perubahan, yaitu mengenai pandangan tentang perjodohan anak 

perempuan dan sikap lantip. Hal ini diduga karena adanya 

perkembangan jaman yang menyebabkan pandangan tersebut tidak 

sesuai lagi dengan jaman sekarang. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas dan dengan menyadari 

adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran, yaitu: 

1. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan ukuran sampel 

yang lebih besar untuk mewakili populasi dan berasal dari usia berbeda 

atau membandingkan pandangan hidup orang Sunda dari generasi yang 

berbeda. 

2. Memberikan informasi kepada mahasiswa Sunda Universitas ‘X’ di 

Bandung, mengenai gambaran pandangan hidup dirinya, agar mereka 
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dapat lebih memahami dirinya dan membantu mereka dalam 

menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan lingkungan 

sekitar tanpa menghilangkan nilai-nilai Kasundaan yang mereka 

miliki. 

3. Memberikan informasi kepada pihak Universitas ‘X’ mengenai 

gambaran pandangan hidup yang dimiliki oleh mahasiswa Sunda di 

Universitas ‘X’, agar dapat dijadikan referensi dalam penanaman nilai-

nilai Kasundaan pada  diri mahasiswa-mahasiswa di universitasnya 

sehingga dapat mengembangkan visi misi dan kebudayaan Sunda. 

4. Memberikan informasi kepada tokoh budaya Sunda mengenai 

pandangan hidup mahasiswa Sunda saat ini, dengan demikian dapat 

menjadi acuan bagi tokoh budaya Sunda dalam mengembangkan 

kebudayaan Sunda. 

 

 




