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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 153 remaja akhir yang berlatar belakang 

suku Toraja di Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Status ethnic identity yang dimiliki oleh remaja akhir yang berlatar belakang 

suku Toraja sebagian besar adalah status achieved ethnic identity. Selanjutnya 

status ethnic identity unexamined (diffuse) menempati urutan kedua terbanyak. 

Perbedaan antara status achieved ethnic identity dan status ethnic identity 

unexamined (diffuse) tidak signifikan yang berarti sebagian remaja akhir suku 

Toraja telah melakukan eksplorasi dan komitmen terhadap etnis Toraja tetapi 

sebagian juga mengalami kebingungan mengenai etnisitasnya. 

2. Remaja akhir yang berlatar belakang suku Toraja di Yogyakarta yang 

memiliki status achieved ethnic identity menunjukkan derajat ekplorasi yang 

tinggi yang ditunjukkan melalui kegiatan mencari tahu tentang etnisitasnya 

melalui komponen ethnic achievement dan ethnic behavior serta derajat 

komitmen yang tinggi yang ditunjukkan melalui melakukan aktivitas etnis 

Toraja melaui komponen ethnic achievement, ethnic behavior, affirmation 

and belonging. 
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3. Remaja akhir yang berlatar belakang suku Toraja di Yogyakarta yang 

memiliki status ethnic identity unexamined (diffuse)  menunjukkan derajat 

ekplorasi yang rendah yang ditunjukkan melalui tidak melakukan kegiatan 

mencari tahu tentang etnisitasnya melalui komponen ethnic achievement dan 

ethnic behavior serta  

4. derajat komitmen yang rendah yang ditunjukkan melalui tidak melakukan 

aktivitas etnis Toraja melaui komponen ethnic achievement, ethnic behavior, 

affirmation and belonging. 
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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 dengan latar 

belakang etnis yang berbeda untuk memperkaya informasi mengenai 

status ethnic identity dari etnis-etnis yang ada di Indonesia. 

• Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada responden etnis Toraja di 

luar kota Yogyakarta seperti di kota Makassar yang budayanya relatif 

homogen untuk mengetahui apakah ada perbedaan status ethnic 

identity ketika responden melakukan kontak dengan banyak 

kebudayaan berbeda dan ketika responden melakukan kontak dengan 

budaya yang relatif homogen. 
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2. Guna Laksana 

• Kepada perkumpulan-perkumpulan etnis Toraja agar lebih 

memperhatikan dan memiliki keterbukaan dalam memberikan 

informasi mengenai etnis Toraja serta mengadakan pendekatan 

terhadap anggotanya agar  anggota merasa dihargai dan diterima 

dalam perkumpulan etnis Toraja serta dapat meningkatkan eksplorasi 

dan komitmen terhadap etnis Toraja. 

• Kepada perkumpulan-perkumpulan etnis Toraja agar lebih terbuka 

dalam pemberian informasi mengenai kebudayaan Toraja kepada 

masyarakat umum. Dengan keterbukaan ini diharapkan meningkatkan 

toleransi dan tenggang rasa antar semua suku dan etnis yang ada di 

Indonesia. 

• Kepada remaja akhir suku Toraja hendaknya saling memperhatikan 

antar sesama suku Toraja, mengikuti diskusi budaya, pergelaran seni, 

kuliner dan pakaian etnis Toraja dalam rangka meningkatkan status 

ethnic identity. 

• Kepada pengurus dan pengelola asrama Toraja, hendaknya 

mengoptimalkan fungsinya sebagai wadah untuk melakukan aktivitas 

etnis Toraja untuk dapat meningkatkan eksplorasi dan komitmen 

remaja suku Toraja. 
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