
6.1. Kesimpulan 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun kesimpulan dari penehtian ini adalah sebagai berikut : 

Latar bclakang terJadmya migrasi ctnis Batak toba di Sumatera Utara di scbabkan 

oleh kcadaan l..:tak geografis yang kurang mendukung dan laju p.!rtumbuhan 

pc!nduduk yang s..:makin besar di tcmpat asal sehingga mengakibatkan sulitnya 

mempcroleh lahan pcrtanian. Di samping itu adanya harapan dan idaman yang 

tcrtanam, dalam sctiap di ri pribadi orang Batak Toba yang terdapat 311 dan tidak 

p..:rnah pudar sampai saat ini . 

2. Masuknya Batak Toba ke Dairi juga disebabkan oleh perang dan pcmbukaan jalan 

sidikalang dimana dalam pembukaan jalan ini orang-orang Batak Toba dibuat 

scbagai pckcrja-pekerjanya sehingga banyak yang tidak pulang ke kampung 

asalnya dan berdiam di Dairi. · 

3. Bahwa etnis Batak toba yang melakukan migrasi ke Dairi yang sebagian besar 

adalah sebagai petam dan disamping itu sebahagian lagi sebagai pedagang dan 

pcjabat dt lntstansi-lnstansi Pemerintahan Dairi. 

4. Migrasi etnis Oatak Toba mcmpengaruhi kehidupan masyarakat Pakpak di Dairi 

baik dalam kehidupan sosial masyar.tkatnya (bahasa) maupun dalam 

kebudayaanya (adat istt adat). 
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5. Sifat orang Batak toba yang dinamis untuk mencapai sukses yang di idam

idamkan rnenyebabkan arus perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara tidak 

pemah berhenu. Jumlah yang tinggal ditanah parserahan (Dairi) semakin besar, 

mclebihi yang tinggal didaerah asal. Jadi jumlah orang batak yang tinggal di 

daerah lain lebah banyak bila di bandingkan dengan yang tinggal didaerah 

Tap.1nuh Utara (Toba Samosir). Sarna halnya dengan di Dairi sampai saat ini 

belum dapat dipastikan jurnlah Batak Toba yang Tinggal di Oairi, bila kita lihat 

pcnduduk Dairi sekarang ini didominasi olch etnis Batak toba. 

6.2. Saran · 

I. Dari hasil pcnclitian yang dilakukan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

etnis Batak toba mclakukan rnigrasi , antara lain faktor gcografis, Demografi dan 

sosial. pendidikan, ekonomi. Jadi pemerintah kiranya perlu mcmberikan 

penyuluhan secara intensif kepada etnis Batak toba di Tapanuli Utara 

bangaimana cara memaanfaatkan laban yang l;urang menguntungkan tersebut, 

bagaimana cara memperkecil laju pertumbuhan penduduk dan mengembangkan 

sarana pendidikan didaerah asal. Hal ini diupayakan agar migrasi etnis Batak 

Toba dari Tapanuli Utara dapat diperkecil dan tidak membuat masyarakat 

aslinya semakin tcrsisih. 

2. Bila migrasi terus berlanjut akan memberikan dampak tersendiri terhadap daerah 

asal yaitu kurangnya tenaga kcrja, dusun akan menjadi kosong dan menjadi 



50 

banyak Ia han yang menjadi terlantar padahal lahan kosong tersebut bisa menjadi 

sumber konnik. Untuk itu pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah tingkat II 

perlu mcneari solusinya, bagaimana agar migrasi etnis Batak Toba dari daerah 

Tapanuli Utara dapat diatasi . 

3. B1asanya etms Batak Toba jika melakukan migrasi ke daerah lain , jarang sekali 

yang mau pulang ke daerah asalnya apalagi untuk turut membangun 

kampungnya, karena ada prinsip bagi emis batak toba yang ada d1 perantauan 

yai tu "Disitu bwni di pijak, disi tu langit di jungjung" pada hal prinsip ini tidak 

cocok seeara kescluruhan, karena prinsip akan menjadi etnis Batak toba lupa 

akan kampung halamannya. Jadi pemerintah perlu menggalakkan prinsip' 

Murtabe" (Marsipature hutana he) dcngan demikian etnis Batak Toba yang ada 

di perantauan akan bergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

dacrahnya, dengan kata lain janganlah kiranya semasa hidupnya seakan-akan 

mclupal.an kampung halamannya akan tetapi kalau sudah menigggal dunia 

jasadnya di bawa dan dikubur di kampung halamannya dan prinsip Argado bona 

ni pmasa harus betul-bctul di pedomani etnis Batak toba yang ada d1 perantauan 

4. Untuk kaum terdidik dan generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan 

bangsa (erlebih untul.. daerahuya diharapkan agar bisa berpartisipasi dirinya dan 

lingkungannya bagaimana agar masyarakat menghargai daerahnya dan mau 

bekerja kcras demi membangun Tapanuli Utara dalam berbagai aspek 

kchidupan masyarakat. 
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s. Kepada penclit1 sclanjutnya di harapkan bisa mcmberikan gambaran bahwa 

migrasi yang dilakukan emis Batak Toba jika terus berlanjut akan memberikan 

dampak negauf tcrhadap dacrah asal maupun daerah tujuan selain iru di harapkan 

bisa mcmbenkan saran dan kritik yang terbaik terhadap pemerintah tentang 

bagaimana caranya memperkccil migrasi etnis Batak Toba dari Tapanuli Utara . 

6. Masyarakat Pakpak yang ada di Dairi khususnya dikota Sidikalaog harus 

mcningkatkan rasa kecintaan kepada kcbudayaannya sehingga dapat 

menycsuaikan diri terhadap pengaruh budaya etnis Batak Toba. 


