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BAB IV  

PENUTUP 

 

 Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hasil yang terungkap 

dari penelitian mengenai proses adaptasi mahasiswa Toraja di Semarang. 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan dan 

saran penelitian sebagai berikut. 

4.1.  Simpulan 

 Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian penulis: 

a.  Perasaan bahagia dan tidak bahagia merupakan perasaan yanga da 

ketika mahasiwa Toraja memilih Semarang sebagai tempat untuk 

melanjutkan pendidikannya. Informan II yang merasa sangat 

bahagia karena bisa melanjutkan pendidikannya di Universitas 

Diponegoro di  Semarang telah merencanakan karir kuliahanya 

sebelumn dimulai , terdapat ekspektasi mengenai kehidupan di 

Semarang dan harapan akan menjalani kehidupan yang baik 

sebagai mahasiswa  sebelum memulai kehidupan sebagai 

mahasiwa rantau. Rasa percaya diri mampu bersosialisas ada pada 

diri informan II dan III sebagai mahasiswa rantau merupakan 

gambaran dari rasa senang mereka. Berbeda dengan infrorman 

lainnya informan I tidak merasakan euforia bahagia namun lebih 
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memikirkan tentang budaya yang akan dihadapi saat mulai 

menjalani kehidupan di Semarang. 

b. Proses adaptasi yang dijalani oleh setiap informan berbeda-beda, 

informan I proses adaptasi yang cukup berat sehingga diawal 

kehidupannya sebagai mahasiswa yang  membuat informan hampir 

menyerah menjadi mahasiwa rantau. Informan II dan III menjalani 

proses adaptasi yang tidak berat namun sempat memiliki konflik 

karena kesalahpahaman pada bahasa dan perbedaan pemahaman 

pada kebiasaan secara pribadi. 

c. Mahasiswa Toraja setelah menjalani adaptasi mampu bersosialisasi 

lebih baik dibanding sebelum beradaptasi dan memahami 

perbedaan budaya khususnya bahasa dan kebiasaan masyarakat dan 

kehidupan mahasiswa. Setiap informan mampu mengatasi dan 

memahami perbedaan setelah menjalani proses adaptasi. Informan 

juga mulai mengadopsi budaya Jawa yaitu bahasa Jawa yang sering 

digunakan. 

4.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian maka penulis merekomendasikan berpa saran-saran 

berikut:  

a. Saat memasuki budaya baru seseorang sebaiknya mencari tahu  seperti 

apa budaya dan lingkungan yang akan didatangi agar tidak begitu 

kaget ketika berada di lingkungan baru. Serperti mencari informasi di 

interenet. 
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b. Memahami dan menghormati perbedaan ketika berda di lingkungan 

yang berbeda agar terhindar dari konflik sehingga tercipta perasaan 

nyaman di lingkungan baru. 

c. Mau terbuka dengan lingkungan baru agar pengetahuan tentang 

budaya baru lebih banyak sehingga mampu mengatasi masalah saat 

beradaptasi. 
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