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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

1. Masyarakat pribumi di Kabanjahe sebelum kedatangan etnis Tionghoa di 

Kabanjahe adalah masyarakat yang terdiri dari suku Karo, Toba, 

Simalungun dan Jawa. 

2. Kepercayaan masyarakat pribumi pada umumnya agama pemena, Islam, 

Kristen Protestan dan Katholik, namun ketika etnis Tionghoa masuk ke 

Kabanjahe juga membawa tradisi, kebiasaan dan agama Buddha. 

3. Setelah masuknya Etnis Tionghoa di Kabanjahe berkisar pada tahun 

1800-an maka perkawinan campuran juga terjadi yaitu pernikahan 

antaradua orang yang berbeda etnis yaitu seseorang etnis Tionghoa 

dengan etnis Karo dan pribumi lainnya. 

4. Pendirian rumah ibadah bagi etnis Tionghoa dari zaman-ke zaman 

memiliki gejolak yang mempengaruhi kehidupan social-ekonomi etnis 

Tionghoa 

5. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam peperangan dan mempertahankan 

kemerdekaan di Tanah Karo sebelum tahun 1945 namun aksi social 

kemasyarakatan terus digalang etnis tionghoa yang tergabung dalam 

Paguyupan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
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B. Saran 

 Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analisa terhadap 

hasil penelitian, penelitin mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Masyarakat Setempat 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan 

sejarah masyarakat terhadap sejarah etnis Tionghoa di Kabanjahe dan 

menjadi bahan refleksi atas hidup berdampingan dengan etnis yang 

berbeda dengan kita  dan tetap menjaga sikap toleransi kepada sesama 

manusia dan senantiasa tetap beriman kepada Tuhan.  

2. Bagi Pemerintah Setempat 

 Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan tambahan 

dalam mewujudkan Visi dam Misi Kabupaten Karo  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi 

tambahan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang akan 

dilakukan serta melakukan penelitian lebih jauh dan lebih dalam lagi dari 

yang dikaji penulis. Meskipun penulis selanjutnya membahas dengan 

kajian dan dengan tempat  dan waktu serta dengan orang yang berbeda 

serta objek yang berbeda pula namun memiliki kaitan yang sama, kiranya 

skripsi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis 

berikutnya. 

 


