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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan yang ditemukan sebagai 

berikut: 

1. Marga Tanjung adalah salah satu bagian marga dari keturunan Raja 

Borbor. Adapun keturunan Raja Borbor adalah Tanjung, Lubis, 

Pulungan, Hutasuhut, Habeahan, Bondar, Gorat, Saruksuk, 

Batubara, Sipahutar, Harahap, Matondang, Tarihoran, Parapat, 

Rambe, Simargolang, Daulay, dan Rangkuti.  

2. Sejarah atau asal usul marga Tanjung berawal dari daerah Samosir. 

Raja Pangutangan kemudian pindah ke Batunabolon, kemudian 

dari Batunabolon pindah ke Lobu Hole. Karena marga Tanjung 

lebih banyak di Lobu Hole maka Lobu Hole dijadikan sebagai awal 

dan bona ni pinasa marga Tanjung.  

3. Posisi atau status marga Tanjung akan lebih tinggi apabila marga 

Tanjung tersebut berada di dalam Bona ni pinasa, namun 

sebaliknya jika marga Tanjung berada di luar Bona ni pinasa maka 

posisinya sebagai penguasa tanah akan tidak berarti. Statusnya 

akan lebih rendah dibandingkan jika berada di Bona ni pinasa. 
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4. Latar belakang penyebaran marga Tanjung, yaitu : 

- Peningkatan kehidupan tidak sesuai dengan pemasukan dengan 

pengeluaran sehingga sebagian marga Tanjung memutuskan 

untuk merantau dan meninggalkan bona ni pinasa 

- Masuk dan berkembangnya agama di tanah Batak  

- Menghindari supaya tidak terjadi konflik diantara marga-marga 

Tanjung di bona ni pinasa 

5. Solidaritas marga Tanjung sangat erat. Hal tersebut terlihat dengan 

adanya Parsadaan Marga Tanjung yang disebut dengan Borbor 

Marsada dan  dengan adanya suatu perkumpulan marga Tanjung di 

Medan “Punguan marga Tanjung dohot boruna di Medan”. 

6. Peninggalan benda-benda pusaka marga Tanjung yang ada di Lobu 

Hole : 

- Tongkat Panaluan 

- Tarombo 

- Pisau suri 

- Gotong-gotong (yang dililiti dengan kain warna 

putih,hitam,merah) 
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5.2. SARAN 

1. Penelitian yang bersinggungan dengan silsilah keluarga hendaknya 

mulai menjadi tema untuk penelitian selanjutnya, karena penelitian 

sejarah dengan tema sejarah keluarga masih sedikit dilakukan 

2. Peneliti berharap hasil penelitian ini  dapat dipergunakan bagi 

kepentingan pendidikan  

3. Peneliti berharap, khususnya bagi marga-marga Tanjung supaya 

lebih memperhatikan bona ni pinasa marga Tanjung itu sendiri 

serta ikut melestarikan tarombo/silsilah dari marga Tanjung 

tersebut 

4. Walaupun marga-marga Tanjung telah menyebar ke berbagai 

penjuru, peneliti menginginkan solidaritas marga Tanjung akan 

tetap terjaga tanpa pandang bulu baik marga Tanjung yang Kristen 

atau pun marga Tanjung yang Islam.  

5. Kepada orang tua yang ada di Lobu Hole, peneliti berharap akan 

selalu menjaga bona ni pinasa marga Tanjung dan tetap akan tetap 

menjaga solidaritas marga Tanjung serta menjaga silsilah marga 

Tanjung. 

 

 

 

 


