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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian tentang status identitas etnis mahasiswa 

kerjasama UPI, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Sebagian besar status identitas etnis mahasiswa kerjasama UPI asal 

Kabupaten Siak tahun akademik 2016/2017 berada pada tahap achieved. 

Artinya mahasiswa telah memiliki penghayatan dan pandangan yang jelas 

terhadap etnis yang dimiliki sendiri melalui suatu eksplorasi yang aktif 

mengenai latar belakang kulturnya sendiri 

5.1.2 Perkembangan identitas etnis mahasiswa kerjasama asal kabupaten Siak 

menunjukkan bahwa status identitas etnis mahasiswa kerjasama asal 

Kabupaten Siak berdasarkan jenis kelamin berada pada status identitas 

etnis achieved. 

5.1.3 Rumusan program bimbingan dan konseling bagi mahasiswa kerjasama 

mencakup rasional, fokus pengembangan, prinsip-prinsip bimbingan dan 

konseling, strategi bimbingan dan konseling,  langkah-langkah, dukungan 

sistem dan  ukuran keberhasilan 

 

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Bagi Konselor 

5.2.1.1 Konselor  dapat melakukan bimbingan yang bertema multibudaya untuk 

lebih memfasilitasi perkembangan etnis kearah yang lebih positif melalui 

rumusan bimbingan dan konseling yang telah diajukan 

5.2.1.2 Bagi mahasiswa yang berada pada status identitas etnis search, secara 

khusus konselor dapat membimbing dalam membuat komitmen 

dikarenakan mereka telah melakukan eksplorasi namun masih ragu dalam 

membuat keputusan .  

5.2.1.3 Konselor perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 

mahasiswa yang berada pada status identitas unexamined, baik yang 

termasuk dalam kelompok foreclosure maupun diffusion   agar mahasiswa 
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dapat melakukan eksplorasi dan membuat sebuah keputusan terhadap 

pilihan etnis 

5.2.1.4 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi awal dalam memberikan 

layanan bimbingan dan konseling khususnya dalam bidang multibudaya di 

perguruan tinggi karena telah diperoleh informasi mengenai gambaran 

status identitas etnis. 

   

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

5.2.2.1 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal mengenai 

status identitas etnis mahasiswa. 

5.2.2.2 Penelitian ini hanya dilaksanakan pada subjek penelitian yang berasal dari 

satu etnis kebudayan yang sama. Maka peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan dengan membandingkan status identitas etnis 

mahasiswa  pada lebih dari satu etnis, sehingga lebih beragam. 

5.2.2.3 Lingkungan merupakan factor yang mempengaruhi identitas etnis  oleh 

karena itu penelitian  selanjutnya juga dapat dilakukan dengan memilih 

lokasi penelitian yang lebih beragam seperti membandingkan komunitas 

dan tempat tinggal. 

 


