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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Etnis jawa perantauan yang ada di Pangkalan Berandan sangat menjaga 

dalam hal menjalin hubungan solidaritas yang erat di antara mereka, hal tersebut 

sangat terlihat dalam mereka melakukan suatu kegiatan. 

1. Etnis Jawa yang datang ke Sumatera dan bekerja sebagai buruh 

perkebunan tembakau. Mereka yang datang ke Sumatera ini 

merupakan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan atau jabatan 

yang penting terhadap kebudayaannya di Pulau Jawa. Dengan adanya 

faktor tersebut membuat etnis Jawa memiliki hasrat untuk 

memperbaiki kehidupan dan perekonomian mereka dengan cara pergi 

merantau keluar Jawa yaitu di Sumatera ini. Seiring dengan 

perkembangan zaman secara perlahan etnis Jawa yang ada di 

Pangkalan khususnya di Kelurahan Berandan Barat mulai berdatangan 

secara bertahap, dan menetap di kelurahan ini dengan harapan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  

2. Alasan  utama etnis Jawa merantau karena rata-rata etnis Jawa yang 

meranatau ke luar Jawa itu karena alasan perekonomian yang rendah, 

yang mendorong mereka untuk mencari kehidupan yang layak di luar 

Jawa yang salah satunya Pulau Sumatera Utara. Dan ada juga dari 

mereka yang merantau ke kelurahan ini karena alasan ikut dengan 

orang tua yang sudah lama berada di Sumatera Utara yang khususnya 

di kota Pangkalan Berandan. 
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3. Etnis Jawa yang ada di Pangkalan Berandan ini melakukan hubungan 

solidaritas dan bahkan seperti saudara sendiri atau bisa di bilang 

sebagai saudara angkat dilakukan dengan cara saling memahami dan 

mengerti antara sesama  etnis Jawa yang merantau ke daerah 

perantauan yang baru. 

4. Etnis Jawa peranatauan yang ada di Pangkalan Berandan pada awalnya 

kesulitan untuk beradaptasi karena di sebabkan oleh perbedaan bahasa 

yang ada di daerah perantauan, tapi dengan adanya bantuan dan 

dukungan yang di berikan oleh etnis Jawa yang telah terlebih dahulu 

merantau, membuat etnis Jawa yang baru merantau merasa lebih betah 

dan tinggal di daerah yang baru, karena merasa memiliki keluarga baru 

yaitu sesama etnis Jawa perantauan di Pangkalan Berandan. 

5. Solidaritas dari etnis Jawa peranatauan sangat jelas terlihat pada saat 

mereka melakukan kegiatan berupa hajatan dan kegiatan lainnya. hal 

tersebut saat mereka bersedia untuk menghadiri bahkan turun 

membantu dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk materi, semua 

hal itu dilaksanakan mereka secara bergantian bila ada di anatara 

mereka yang membutuhkan bantuan. 
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5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian tentang Solidaritas etnis Jawa perantauan di 

Kelurahan Berandan Barat ,maka penulis menyarankan untuk: 

1. Terus mempererat ikatan solidaritas yang sangat baik. Baik di antara 

sesama etnis Jawa maupun kepada etnis-etnis yang lain. 

2.  Selalu menjalankan tradisi yang telah telah di wariskan oleh nenek 

moyang sampai sekarang ini, agar tidak pudar dan terus di wariskan ke 

generasi berikutnya. 

3. Tidak hanya menjalin hubungan Solidaritas antara sesama etnis jawa 

perantauan saja, tetapi harus juga bisa menjalin hubungan solidaritas 

dengan etnis yang berbeda juga agar mendapatkan jaringan dan 

wawasan yang lebih luas dari masyarakat yang lainnya. 

4. Untuk penelitian yang berikutnya dapat dilanjutkan dan diperdalam 

bagaimana mereka mempertahankan solidaritas yang biasa mereka 

lakukan dari daerah asal sampai ke daerah perantauan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


