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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis temuan penelitian mengenai 

adaptasi sosial antara mahasiswa asal Sulawesi Selatan dengan masyarakat kota 

Bandung, hambatan, dan perubahan yang dialami mahasiswa pendatang, diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

Adaptasi sosial mahasiswa-mahasiswa asal Sulawesi Selatan yang tinggal 

di asrama Latimodjong Bandung berdasarkan proses adaptasi yang telah terjadi 

dibagi kedalam tiga kategori yaitu secara lambat lebih dari tiga tahun, sedang 

lebih dari dua tahun, dan cepat satu tahun lebih.  

Hambatan-hambatan yang dialami mahasiswa-mahasiswa asal Sulawesi 

Selatan yang tinggal di asrama Latimodjong Bandung diantaranya dalam 

perbedaan latar belakang kebudayaan seperti perbedaan bahasa, logat, 

karakteristik, dan motivasi dalam diri untuk beradaptasi. 

Perubahan yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa asal Sulawesi Selatan 

yang tinggal di asrama Latimodjong Bandung diantaranya perubahan gaya hidup, 

pola pikir, tata krama, bahasa, dan budaya. Walaupun begitu tidak meninggalkan 

kebudayaan asli asal daerahnya. 

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Bagi Pendidikan Sosiologi 

 Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi yang menjadi tempat peneliti 

menimba ilmu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah  referensi 

bagi kajian keilmuan sosiologi serta menambah wawasan mengenai adaptasi 

sosial di masyarakat.  

5.2.2 Bagi Mahasiswa Asal Sulawesi Selatan yang Tinggal di Asrama 

1. Meningkatkan motivasi dalam diri untuk beradaptasi dengan masyarakat kota 

Bandung sehingga tercipta interaksi yang baik dengan masyarakat di luar 

asrama 

2. Menerima sikap masyarakat kota Bandung yang cenderung ethnosentrisme 
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3. Tetap menjaga hubungan antara masyarakat kota Bandung, saling menghargai, 

toleransi, dan menghindari konflik 

4. Terbuka untuk mempelajari dan menerima budaya-budaya dan kebiasaan yang 

ada di kota Bandung 

5. Mempertahankan agenda-agenda atau kegiatan seperti acara-acara yang dibuat 

untuk masyarakat umum khususnya dalam memperkenalkan budaya Sulawesi 

Selatan 

6. Mempelajari hal-hal positif yang terdapat pada masyarakat kota Bandung dan 

tidak menyerap hal-hal yang negatifnya. 

5.2.3 Bagi Guru Sosiologi 

 Menambah pengetahuan mengenai adaptasi sosial dalam melaksanakan 

pembelajaran sosiologi di sekolah beserta implikasinya bagi pembelajaran 

sosiologi. 

5.2.4 Bagi Masyarakat Sekitar Asrama Latimodjong Kota Bandung 

1. Masyarakat sekitar asrama Latimodjong kota Bandung diharapkan bisa 

melakukan interaksi dengan baik terhadap mahasiswa-mahasiswa pendatang 

asal Sulawesi Selatan tersebut.  

2. Menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan mahasiswa-mahasiswa asal 

Sulawesi Selatan di asrama Latimodjong Bandung. 

3. Memperbanyak kegiatan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa asal 

Sulawesi Selatan di asrama Latimodjong Bandung. 

5.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, dengan pembahasan yang terkait. Peneliti 

selanjutnya diharapakan dapat mengkaji aspek-aspek lebih mendalam lagi 

menyangkut adaptasi sosial mahasiswa pendatang yang belum terungkap dalam 

penelitian ini, seperti perbandingan adaptasi sosial mahasiswa-mahasiswa yang 

tinggal di asrama dengan yang menetap di luar asrama. 


