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Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Adaptasi Etnis Nias Perantauan 

Terhadap Marga Karo di Desa Ajibuhara Kacematan Tigapanah Kabupaten Karo, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor yang membuat etnis Nias berganti marga menjadi marga 

Karo di desa Ajibuhara disebabkan oleh pernikahan dengan Etnis Karo, 

disebabkan oleh latar belakang konflik yang pernah terjadi dengan etnis 

Karo di desa Ajibuhara serta karena adanya dorongan dan kebersediaan 

etnis Karo dijadikan menjadi orangtua angkat di desa Ajibuhara. 

2. Marga-marga yang dominan dipilih oleh etnis Nias dalam berganti marga 

adalah marga Sinuhaji dan marga Sembiring Meliala yang manjadi marga 

pemantek kuta di desa Ajibuhara 

3. Proses pergantian marga etnis Nias di desa Ajibuhara dimulai dengan 

proses pemilihan orangtua angkat dan mengumpulkan rakut sitelu yang 

terdiri dari Senina Kalimbubu dan Anak beru yang akan turut serta dalam 

proses pergantian marga. 

4. Etnis Nias yang telah berganti marga memiliki peran dan status seperti 

etnis Karo, mereka memiliki Senina, Kalimbubu dan Anak beru, mereka 

juga berperan dalam melakukan kegiatan pesta dan adat istiadat Karo 

sesuai dengan peran rakut sitelu dalam kegiatan acara tersebut 
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5. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap etnis Karo, bahwa 

etnis Karo yang tinggal di desa Ajibuhara, menganggap bahwa etnis Nias 

yang telah berganti marga, sudah dianggap seperti etnis Karo pada 

umumnya,sikap saling menghormati antar warga dan karena pergantian 

marga tersebut etnis Nias yang di desa Ajibuhara menjadi lebih saling 

menghargai dan hidup berdampingan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diharapkan supaya kepada pendatang yang ada di desa Ajibuhara, baik 

etnis Nias maupun etnis lainnya diharapkan agar dapat menjaga kerukunan 

dan dapat hidup berdampingan serta dapat bekerja sama guna membangun 

desa kearah yang lebih baik lagi, karena di desa Ajibuhara sudah pernah 

terjadi konflik antara penduduk desa Ajibuhara dengan etnis Nias, 

sehingga diharapkan konflik yang terjadi beberapa tahun yang lalu tidak 

terulang lagi di masa yang akan datang. 


