
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai penutup penulis membuat suatu kesimpulan dan saran-saran 

ataupun himbauan bagi umat Islam yang berada di Pulau Samosir yang termasuk 

suku Batak Toba yang menjadi perhatian kita supaya umat Islam semakin maju 

adalah : 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitan dan wawancara dan penafsiran dari buku-buku maupun 

artikel-artikel yang membahas tentang masuk dan berkembangnya agama Islam 

di Pulau Samosir dan menuliskan dalam Skripsi ( Tugas Akhir), dimana penulis 

meneliti di daerah Samosir yang berlokasi di 3 wilayah yaitu : Onanrunggu, 

Pangururan, Harian bahwa: 

1. Agama Islam masuk ke wilayah Samosir memiliki waktu yang 

berlainan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Pulau Samosir 

sendiri yang menjadi wilayah komunitas Islam di Pulau Samosir seperti 

Pangururan, Onanrunggu, Harian. Onanrunggu Islam masuk pada 

tahun 1937 oleh Lobi Padang Samosir, di Harian sendiri pada sekitar 

tahun 1931,  di Pangururan, Islam masuk  pada tahun1956. 

2.  Beberapa faktor penghambat dari perkembangan Islam di Pulau 

Samosir yaitu: telah berkembangnya agama Kristen di Pulau Samosir 

sebelum siar Islam hadir di Pulau Samosir, kentalnya kepercayaan 



masyarakat yang bersifat Animisme dan Dinamisme, kurangnya tenaga 

Da’i dalam melakukan siar Islam di Pulau Samosir, serta jarak antara 

suatu wilayah yang sanagt berjauhan. 

3. Perkembangan Islam di Pulau Samosir terlebih dalam dunia pendidikan 

yang bersifat Islamiah sangat jauh tertinggal dibanding dengan 

beberapa daerah lain di wilayah Provinsi Sumatra Utara apalagi di 

Nusantara. 

4. Pengislaman yang dilakukan di wilayah Samosir sangat damai, dan 

proses perkembangannya dimulai dari pengislaman terhadap keluarga 

yang masih menganut kepercayaan yang ada di wilayah samosir dan 

semakin berkembang terhadap keluarga lain dan terbukanya 

masyarakat Samosir terhadap masyarakat luar yang datang untuk 

berwisata maupun berdagang menjadi salah satu pemicu semakin 

banyak penganut Islam. 

5. Beberapa pengaruh hadirnya Islam di Pulau Samosir seperti: semakin 

punahnya kepercayaan masyarakat yang masih bersifat Animisme. Dan 

beralih memilih agama, baik Kristen maupun Islam.   

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saat melakukan Penelitian dan 

analisa terhadap hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi masyarakat setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan 

sejarah masyarakat terhadap berkembangnya Islam di wilayah Pulau 

Samosir dan menjadi bahan refleksi terhadap kondisi Islamiah yang 

sekarang. 

2. Bagi pemerintah setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan tambahan dalam 

sejarah Perkembangan agama Islam di Pulau Samosir yang mayoritas 

masyarkatnya beragama Kristen Prostestan dan Katolik.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil Penelitian ini dapat menjadi 

landasan dan bermanfaat untuk ke depannya. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat lebih teliti meneliti peninggalan-peninggalan agama 

Islam karena sangat banyak menyimpan informasi tentang masyarakat 

dan agama yang berkembang saat itu. 

 


