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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian yang secara keseluruhan telah 

diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, yaitu:  

1. Mahasiswa perantauan yang tinggal di Desa Medan Estate berjumlah 510 

Jiwa dari berbagai daerah seperti Sibolga, Tarutung, Sidempuan, Padang 

Lawas, Mandailing Natal, Kota Pinang, Samosir, Asahan/ Kisaran, 

Batubara, Tanjungbalai, Indra Pura, Rantau Prapat, Siantar, Aceh, 

Pekanbaru,  dan Palembang yang tinggal dirumah kost sekitar kampus di 

desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. 

2. Cara mahasiswa perantaun beradaptasi dilingkungan baru melalui saudara, 

orang sekampung/ sesama daerah asal, kawan sekamar sekost, satu 

jurusan, dll. 

3. Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap mahasiswa perantauan bisa 

dilihat lagi dimana mahasiswa diberikan pekerjaan seperti mengajari les 

pelajaran sekolah dan les mengaji bagi anak-anak sekitar tempat tinggal 

tersebut. 
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5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam hasil penelitian ini ,  

sebagai berikut :  

1. Bagi mahasiswa perantauan yang merantau harus memberanikan diri  

bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang ditempatinya karena 

dengan beradaptasi akan lebih muda untuk mahasiswa berinteraksi dengan 

masyarakat disekitar tempat tinggalnya. 

2. Sebagai mahasiswa perantau yang berasal dari berbagai daerah harus 

membuka diri kita untuk mau bergaul dengan masyarakat disekitar tempat 

tinggal, hilangkanlah sifat pemalu agar terbiasa beradaptasi disekitar 

tempat tinggal yang baru ditempati. 

3. Sebagai mahasiswa perantau yang tinggal di rumah kost jangan terlalu 

takut untuk mengenal orang baru karena seterusnya kita akan berhadapan 

dengan orang-orang baru, karakter baru, yang berbeda suku, budaya 

agama dan bahasa. 

4. Adaptasi dalam lingkungan bermasyarakat membantu mahasiswa 

perantauan lebih dekat dengan masyarakat setempat dan mayarakat bisa 

menerima mahasiswa perantau tinggal didaerah tempat tinggal tersebut. 

5. Mahasiswa perantau yang tinggal di daerah perantauan agar lebih  muda 

berinteraksi dan beraptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya masiswa 

mengikuti kegiatan di masyarakat yaitu berupa remaja masjid, Wiritan 

Remaja, Kegiatan di dalam Gereja, Dll. 


