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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5. 1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data value 

Schwartz pada 232 mahasiswa Sunda Universitas "X" di Bandung, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berbeda dengan penelitian Schwartz sebelumnya di 60 negara, pada 

content hanya teridentifikasi 9 tipe value yang memiliki region, yaitu 

stimulation value, hedonism value, achievement value, power value, 

security value, tradition value, benevolence value, dan universalism value. 

Sedangkan untuk self-direction value tidak memiliki region sendiri 

melainkan semua itemnya menyebar ke beberapa region value lainnya.  

2. Pada structure terdapat hubungan compatibilities yang sesuai dengan teori 

Schwartz, pada tipe-tipe value di dalam Second Order Value Type (SOVT) 

yaitu openness to change, conservation, self-enhancement, dan self 

transcendence. 

3. Hubungan SOVT yang conflict pada penelitian ini tidak teridentifikasi, 

seluruh value pada penelitian ini memiliki hubungan yang positif.  

4. Diperoleh hierarchy dari tipe value yaitu, universalism, conformity, 

security, benevolence, self-direction, tradition, stimulation, achievement, 

hedonism, dan power value. Value yang termasuk penting adalah 
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universalism, conformity, dan security value. Sedangkan value yang 

tergolong cukup penting adalah benevolence, self-direction, dan tradition, 

stimulation, dan achievement value, dan value yang tergolong tidak 

penting adalah hedonism dan power value.  

 

5. 2. Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu : 

1. Penelitian Lanjutan 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan pada mahasiswa dengan latar belakang 

suku lainnya di Indonesia yang universitasnya berlatar belakang budaya 

tertentu; dan pada orang Sunda dengan karakteristik tertentu seperti 

berdasarkan asal daerah, penerimaan terhadap budaya lain, usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lainya. 

 

2. Guna Laksana  

• Dengan memberikan informasi mengenai hasil dari gambaran 

value Schwartz yang ada pada mahasiswa Sunda Universitas "X" 

diharapkan mahasiswa Sunda Universitas "X" dapat lebih 

memahami dirinya sebagai orang Sunda dan mampu menyesuaikan 

diri dengan perkembangan jaman tanpa merubah kebudayaan asli 

yang dibawanya yaitu kebudayaan Sunda. 
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• Dari hasil penelitian ini disarankan agar pihak Universitas "X" 

lebih banyak menanamkan nilai-nilai kesundaan kepada mahasiswa 

Sunda untuk menyeimbangkan dengan pesatnya budaya-budaya 

lain khususnya budaya asing yang menggeser nilai-nilai Sunda 

yang positif. 

 

 




