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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Etnis Tionghoa di Kota Binjai merupakan salah satu etnis yang cukup besar di 

Kota Binjai. Mereka di datangkan untuk di pekerjakan di perkebunan-

perkebunan tembakau milik Belanda pada abad ke-19. 

2. Pelaksanaan pendidikan etnis Tionghoa di kota Binjai telah di laksanakan jauh 

sebelum Indonesia merdeka, dan dalam kurun waktu puluhan tahun sejak etnis 

Tionghoa datang hingga saat ini, pendidikan etnis Tionghoa sudah jauh 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Selain mutu pendidikan 

yang mengikuti program pemerintah, juga pelaksanaan pendidikan yang sudah 

membaur dengan etnis lainnya yang ada di kota Binjai sehingga tidak adanya 

pendidikan khusus bagi etnis Tionghoa di Kota Binjai karena selain mengikuti 

instruksi dari Pemerintah mengenai pendidikan yang membaur dengan semua 

etnis, di Kota Binjai sendiri masih begitu terbuka dan masih ada pembauran 

antara etnis satu dengan etnsi lainnya. 

3. Peningkatan pendidikan etnis Tionghoa di Kota Binjai cenderung pesat, baik 

dari segi penyelenggaraan pendidikan maupun dari segi mutu pendidikan yang 

menjadi prioritas utama orang tua siswa, sehingga menjadikan pendidikan 

etnis Tionghoa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. 

4. Etnis Tionghoa yang awalnya datang ke Kota Binjai sebagai pekerja di 

perkebunan-perkebunan tembakau milik Belanda, namun setelah menempuh 

pendidikan di sekolah-sekolah maupun tingkat perguruan tinggi, kini telah 
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dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan di Kota Binjai, seperti 

dalam bidang ekonomi, jasa, pendidikan maupun bidang sosial dan budaya. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Malalui penulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan pemerintah, instansi 

terkait dan masyarakat Kota Binjai sama-sama menjadi pengawas atas semua 

pelaksanaan pendidikan di Kota Binjai sehingga tidak adanya ketimpangan 

pendidikan antara satu dengan lainnya. Sehingga tujuan pendidikan di 

Indonesia dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh 

Pemerintah. 

2. Pelaksanaan pendidikan yang menjadi tujuan etnis Tionghoa merupakan 

penyelenggara pendidikan yang mengedepankan mutu dan kwalitas bagi para 

alumninya, oleh karena itu di harapkan adanya kebijakan yang sama oleh 

instansi terkait sebagai penyelenggara pendidikan sehingga adanya alumni 

yang ada kemudian mampu bersaing dari segi kecakapan ilmu pegetahuan 

yang dimiliki. 

3. Etnis Tionghoa yang ada di Kota Binjai mampu memberikan pengaruh yang 

cukup signifikan bagi masyarakat di Kota Binjai, oleh karena itu masyarakat 

yang ada di Kota Binjai juga mampu memberikan pengaruh bagi etnis 

Tionghoa yang ada di Kota Binjai, selain itu etnis Tionghoa mampu untuk 

lebih terbuka kepada masyarakat yang ada di Kota Binjai. 


