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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sejarah 

perkembangan kehidupan marga Pakpak Keppas di Sidikalang Kabupaten Dairi. 

Yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Melihat kondisi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Sejarah 

perkembangan kehidupan marga Pakpak Keppas di Sidikalang 

Kabupaten Dairi banyak mengalami perubahan baik dilihat dari 

segi kebudayaan, sosial, politik maupun ekonomi.  

2. Dilihat dari segi sosial, kebanyakan suku Pakpak Keppas memiliki 

sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis menarik garris keturunan 

dari laki-laki, Pakpak Keppas juga mempunyai organisasi sosial 

Yaitu Sulang Silima dan Rimpah-rimpah atu gotong royong. Suku 

Pakpak Keppas memilkiki sifat terbuka dengan etnis lain. 

3. Dilihat dari sisi kebudayaan, suku Pakpak Keppas juga mengalami 

perubahan terutama dalam upacara perkawinan dimana apabila 

terjadi perkawinan antara suku Toba dengan suku Pakpak maka 

yang digunakan adalah adat Toba. Hal ini disebababkan karena 

adanya anggapan bahwa suku Pakapak itu rumit dan sulit untuk 

dijalankan, lebih melestarikan budaya lain hal ini ditunjukkan oleh 
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adanya keengganan suku Pakpak untuk memakai adat sendiri dan 

lebih sering atau mengakui adat Toba. 

4. Sedangkan untuk  sisi ekonomi Suku Pakpak tidak banyak 

mengalami perubahan sejak zaman penjajahan Belanda mata 

pencaharian Penduduk adalah bertani dan beternak. Hasil pertanian 

yang paling terkenal adalah kopi. 

B. Saran  

Adapun saran peneliti yang harus dilakukan etnis Pakpak Keppas adalah : 

1. Mengenalkan dan mengajarkan kepada ank-anak mereka 

tentang kebudayaan dan bahasa Pakpak, karena sekarang ini 

sulit untuk anak-anak suku Pakpak mengerti bahasa Pakpak. 

2.   Para tokoh-tokoh adat Pakpak diharapkan dapat bekerjasama 

denngan masyarakat untuk dapat melestarikan kebudayaan 

Pakpak. 

3. Dan kepada pemerintah setempat agar meperhatikan 

kebudayaan Pakpak terutama dengan membuat mata pelajaran 

bhasa Pakpak dari jenjang SD sampai SMA. 

4. Bagi akademis Putra-putri Pakpak Keppas kiranya mendirikan 

suatu lembaga yang mengkaji tentang kebudayaan Pakpak. 

Akhirnya penulis berdoa agar penelitian ini bermanfaat bagi semua lapisan 

masyarakat banyak, kritikan dan saran diharapkan penulis agar dapat 

menyempurnakan penelitian ini.  

 


