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  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap imigran yang 

berasal dari Afghanistan yang berada di Kelurahan Sei Sikambing C II Medan  

Medan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yakni : 

1. Proses interaksi dan adaptasi yang dilakukan oleh warga negara asing 

adalah proses interaksi berbentuk imitasi . Imitasi yang dimaksudkan 

disini adalah proses dimana warga negara asing terdorong untuk 

mempelajari bahasa Indonesia agar mempermudah berinteraksi dengan 

masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar mereka bisa berkomunikasi 

untuk bisa  memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangkan untuk 

proses penyesuaian diri (Adaptasi),  para refugees tidak mengalami 

kendala yang sulit karena kondisi iklim dan karakteristik masyarakat 

setempat tidak jauh berbeda dengan negara asal mereka. Hal ini juga 

terlihat bahwa tidak ada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi tertentu didalam 

lingkungan masyarakat yang memaksaakan keharusan bagi refugees untuk 

mengikutinya. 

2. Persepsi masyarakat setempat terhadap keberadaan  warga negara asing 

tersebut ada yang bersifat positif dan negatif. Hal ini terlihat dari  

komentar masyarakat terhadap  mereka selama berada didaerah tersebut 
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menunjukkan sikap yang baik dan ada yang berkomentar bahwa sikap atau 

tingkah laku yang ditunjukkan oleh warga asing tersebut tidak sopan..   

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melihat 

bagaimana suasana, kondisi serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga 

negara asing dan masyarakat setempat, maka penulis memberikan saran, 

diantaranya : 

1. Bagi warga negara asing seharusnya lebih terbuka lagi terhadap orang-

orang yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sebagai 

pendatang mereka harus menunjukkan sikap yang baik agar terjalin 

hubungan yang baik antar sesama manusia.  

2. Kepeada  masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap keberadaan 

warga asing yang tinggal didaerahnya. Walaupun waga negara asing 

tersebut bukanlah penduduk yang ingin menetap didaerah tersebut 

hendaknya mereka lebih aktif lagi untuk mengetahui latar belakang 

mereka. Hal ini untuk mewaspadai maraknya warga negara asing yang 

datang ke Indonesia untuk melakukan  hal negatif seperti teror bom 

atau pengedar obat-obat terlarang.  

3. Kepada pemerintahan atau Badan-Badan yang menaungi para refugees  

harus lebih berkoordinasi dengan pihak pemerintahan yang berada 

didaerah tempat tinggal refugees tersebut agar sama-sama bisa 

mengawasi tingkahlaku mereka selama berada didaerah tersebut. 


