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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data ethnic 

identity dan data penunjang dari 177 mahasiswa dengan latar belakang budaya Batak 

Toba di kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Gambaran ethnic identity yang dimiliki oleh mahasiswa suku Batak Toba di kota 

Bandung sebagian besar adalah unexamined ethnic identity khususnya diffused 

ethnic identity, kemudian diikuti oleh achieved ethnic identity dan search ethnic 

identity. Sebagian besar mahasiswa suku Batak Toba di kota Bandung masih 

berusia 22 tahun sehingga mengalami kekaburan dalam memilih ethnic identity 

mereka inginkan, dengan kata lain belum sepenuhnya mampu ber-autonomy 

dalam memilih ethnic identity yang mereka inginkan. Hal ini terlihat dari 

rendahnya proses eksplorasi sejalan dengan rendahnya proses komitmen yang 

mereka lakukan terhadap suku Batak Toba. Tetapi disisi lain terdapat cukup 

banyak mahasiswa suku Batak Toba yang sudah pasti dengan ethnic identity 

mereka. 

2. Mahasiswa suku Batak Toba yang berada di kota Bandung yang memiliki 

unexamined ethnic identity menunjukkan derajat eksplorasi dan komitmen yang 
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rendah dalam ketiga komponen ethnic identity yaitu affirmation and belonging, 

ethnic behaviors and practices, dan ethnic identity achievement. 

3. Mahasiswa suku Batak Toba di kota Bandung yang memiliki achieved ethnic 

identity menunjukkan proses eksplorasi dan komitmen yang tinggi dalam ketiga 

komponen ethnic identity. Eksplorasi dan komitmen yang dibuat secara 

mendalam mengenai etnisitasnya tidak sebanyak sebagian besar mahasiswa Batak 

Toba lainnya sehingga jumlah mahasiswa yang achieved ethnic identity tidak 

setinggi mahasiswa yang unexamined ethnic identity. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: 

 

1. Penelitian Lanjut 

• Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada responden dewasa akhir atau 

remaja untuk mengetahui apakah ada perbedaan gambaran ethnic identity 

ketika penelitian dilakukan pada responden dengan tahapan perkembangan 

yang berbeda. 

• Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada responden dengan latar belakang 

budaya yang berbeda untuk memperkaya informasi mengenai gambaran 

ethnic identity dari berbagai suku yang ada di Indonesia. 
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• Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada responden dengan latar belakang 

budaya Batak Toba di luar kota Bandung yang relatif homogen untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan gambaran ethnic identity ketika 

responden mengadakan kontak dengan kebudayaan yang heterogen dengan 

responden yang mengadakan kontak dengan kebudayaan yang relatif 

homogen. 

• Penelitian selajutnya dapat menghubungkan ethnic identity dengan variabel 

lain misalnya self-concept, self-determination, atau strategi akulturasi pada 

lokasi yang berbeda maupun dikorelasikan dengan penelitian kualitatif. 
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2. Guna Laksana 

• Bagi pihak fakultas ataupun universitas agar dapat dijadikan bahan 

masukan/informasi untuk mengadakan seminar mengenai ethnic identity agar 

setiap mahasiswa khususnya mahasiswa dengan latar belakang budaya Batak 

Toba dapat memahami etnisitasnya dengan jelas. Sehingga mahasiwa suku 

Batak Toba diharapkan dapat lebih menghormati kebudayaan etnis lain serta 

lebih terbuka dan menerima individu dari etnis lain. 

• Kepada perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi budaya Batak 

Toba agar lebih terbuka dalam pemberian informasi mengenai kebudayaan 

Batak Toba kepada masyarakat umum. Diharapkan dengan adanya 

keterbukaan ini toleransi dan tenggang rasa antar semua suku dan etnis di 

Indonesia dapat dijalin dan tingkatkan (menghindari perpecahan). 

 

 

 

 

 

 

 

 


