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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada berbagai alasan dibalik pemilihan strategi akulturasi

yang dilakukan oleh mahasiswa asing. Faktor yang mempengaruhi antara

lain adalah kebutuhan afiliasi dan dukungan sosial. Dalam penelitian ini

ditemukan bahwa mahasiswa asing yang memperoleh dukungan sosial dan

memiliki kebutuhan afiliasi baik kepada teman sebangsa mau pun teman

dari bangsa lain memiliki kecenderungan untuk memilih strategi integrasi

dalam proses akulturasi.

Strategi integrasi terjadi ketika individu menerapkan dua budaya

yaitu budaya asli dan budaya baru dalam kehidupannya. Konsep dasar

untuk melakukan strategi integrasi adalah menerima perbedaan budaya.

Strategi integrasi digunakan ketika individu berpendapat bahwa nilai

dalam budaya baru tidak menyimpang dari nilai budaya asli atau dapat

ditolelir. Biasanya yang digunakan sebagai saringan budaya adalah nilai

agama yang dianut oleh individu. Hal ini berlaku untuk semua jenis

strategi akulturasi yang akan digunakan.

Strategi asimilasi terjadi apabila individu mengalami transisi

dimana ia akan hidup dengan nilai yang ada dalam budaya baru. Hal ini

terjadi karena menurut individu  nilai dalam budaya yang baru dianggap

lebih baik daripada nilai dalam budaya asli sehingga individu cenderung
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meninggalkan budaya aslinya. Sama halnya dengan mahasiswa yang

memilih strategi integrasi, mahasiswa asing yang menggunakan strategi

asimilasi juga memperoleh dukungan sosial dan kebutuhan afiliasi yang

dilengkapi oleh teman-temannya baik sebangsa maupun yang bukan

sebangsa. Mahasiswa dengan strategi ini menganggap dirinya merupakan

bagian dari kelompok pribumi.

Sedangkan bagi mahasiswa asing yang hanya memperoleh

dukungan sosial dari teman sebangsanya cenderung memiliki kebutuhan

afiliasi terbatas kepada teman sebangsanya saja. Strategi akulturasi yang

dipilih cenderung pada strategi separasi atau marginalisasi. Strategi

separasi biasanya digunakan dalam kondisi dimana nilai dalam budaya

baru tidak sesuai dengan prinsip atau nilai budaya baru sehingga individu

cenderung untuk menghindarinya. Sedangkan strategi marginalisasi

digunakan ketika individu yang tidak sejalan dengan nilai dalam budaya

baru menerima nilai tersebut dikarenakan suatu alasan tertentu. Hal ini

tentu saja dengan perhitungan resiko yang kecil.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan berkaitan

dengan proses akulturasi mahasiswa asing, di antaranya :

a. Mahasiswa asing diharapkan untuk dapat lebih membuka diri

kepada lingkungan baru agar dapat mengenal baik lingkungan

tersebut sehingga dapat berakulturasi dengan lebih mudah.
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b. Kepada pihak Universitas diharapkan agar membuat program

orientasi khusus untuk mahasiswa asing. Orientasi tersebut tidak

hanya informasi seputar kampus tetapi juga meliputi kondisi kota

Pekanbaru. Hal ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa

asing untuk menyesuaikan diri.

c. Bagi teman-teman mahasiswa lokal agar dapat menerima

keberadaan teman-teman mahasiswa asing dan membantu

kesulitan yang mereka hadapi.

d. Devisi pemerintah terutama bagian dinas pendidikan dan budaya

untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan atau fasilitas yang

bertujuan untuk menguatkan sosialisasi keberadaan mahasiswa

asing pada setiap kampus yang ada.

e. Peran penting sistem akademis membuat kebijakan utk

menyelenggarakan seminar-seminar kontiniu terkait dengan kultur

serta perilaku mahasiswa asing dan lokal dari berbagai Negara.

f. Untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih ada

beberapa aspek yang memberikan kontribusi dalam proses

akulturasi tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Aspek tersebut

dapat berupa kecenderungan kepribadian untuk memilih strategi

akulturasi, dan lain-lain.


