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ABSTRAK 

Nama : Sri Ngenana Br Barus. Nim : 3123321053, Kabupaten Karo Pada Masa 

Penjajahan Jepang 1942 - 1945. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai, Pertama. Proses 

masuknya Penjajah Jepang Ke Kabupaten Karo, kedua. sistem pemerintahan  di Kabupaten Karo 

pada masa penjajahan Jepang 1942 – 1945, ketiga, Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat 

Karo pada masa penjajahan Jepang di Kabupaten Karo. Dalam penelitian ini penulis 

mengadakan penelitian sejarah dengan menggunakan teknik heuristik dimana penulis membuat 

rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan literature 

berupa buku – buku, observasi dan wawancara yang berhubungan dengan masa penjajahan 

Jepang di Kabupaten Karo untuk menegakkam fakta dan menarik kesimpulan yang kuat. Data 

yang digunakan penulis diperoleh dari data primer dan sekunder. 

Dalam menganalisa data, penulis melakukan langkah – langkah dengan cara 

mengumpulkan data, menganalisa data, interpretasi data, dan membuat kesimpulan dengan cara 

mengumpulkan literatur tentang pendudukan Jepang di Kabupaten Karo berupa buku – buku,  

dari observasi ke tempat penelitian yang merupakan tempat peninggalan Jepang di Kabupaten 

Karo, wawancara dengan orang yang mengetahui tentang penjajahan Jepang di Kabupaten Karo 

atau yang hidup pada masa penjajahan Jepang. Kemudian mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan data berdasarkan analisa yang terkandung dalam masalah itu sendiri, terakhir 

menarik kesimpulan dari berbagai data yang dibuat berdasarkan hipotesis yang dirumuskan.  

Tahun 1942 hingga tahun 1945 adalah tahun-tahun dimana masa penjajahan Jepang di 

Kabupaten Karo. Pertama. Penjajah Jepang datang ke Tanah karo datangnya dari Medan, 

mereka datang naik sepeda menuju tanah Karo.Penjajahan Jepang tersebut pertama diterima 

dengan gembira oleh masyarakat Karo karena strategi Jepang yang melumpuhkan pemikiran 

orang Karo. Namun lama – kelamaan Penjajahan Jepang mulai berbuat semena – mena terhadap 

masyarakat karo, merampas harta milik Orang Karo, dan menjadikan putra – putra karo sebagai 

romusha. Kedua, Pada masa penjajahan Jepang di Kabupaten Karo sistem pemerintahan di 

Kabupaten Karo masih sama dengan penjajah Belanda masih berbentuk kesibayakan, yang 

berbeda adalah dalam bidang administrasi. ketiga, Penjajahan Jepang yang sangat keras dan 

kejam telah menjadikan masyarakat menderita baik lahir maupun batin. tidak hanya dalam 

bidang sosial saja penjajah Jepang juga berpengaruh di bidang ekonomi. Masyarakat Karo 

keadaan ekonominya sangat memprihatinkan karena semua jadi serba kekurangan bulai dari 

bahan makanan maupun baju dan lain sebagainya. karena semua yang dimiliki rakyat di ambil 

oleh Jepang dengan paksa.  

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa Penjajahan 

Jepang di Karo lebih kekejam daripada penjajahan Kolonial Belanda, banyak kebijakan yang 

harus dikerjakan masyarakat dengan terpaksa. keadaan ekonomi rakyat sangat memprihatinkan 

namun penjajahan Jepang di Tanah Karo singkat karena hanya kurang lebih 3 tahun setengah. 

Pada tahun 1945 Indonesia sudah merdeka.  
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