
 
 

ABSTRAK 

 

JUDA TUAH HASIHOLAN PURBA. NIM : 3123321024. SEJARAH MIGRASI SUKU 

JAWA DI KECAMATAN SILAU KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN. JURUSAN 

PENDIDIKAN SEJARAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL. UNIVERSITAS NEGERI 

MEDAN. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah awal masuknya Suku Jawa dikecamatan Silau 

Kahean Kabupaten Simalungun yang  dimana awal kedatangan Suku Jawa adalah Kuli Kontrak. 

Dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penarik suku jawa bermigrasi ke kecamatan silau 

Kahean  yang dimana faktor pendorong adalah letak geografis,demografi, dan ekonomi. Dan 

faktor penariknya adalah masih tersedianya lahan yang luas untuk mereka kerjakan. serta  

mengetahui cara Suku Jawa melakukan adaptasi dengan masyarakat Simalungun dengan 

mempelajari bahasa dan dan tradisi di Simalungun. dan Upaya suku Jawa dalam 

Mempertahankan kebudayaanya adalah dengan Tetap menggunakan bahasa Jawa dalam 

kehidupan Sehari-harinya dan tetap mengadakan tradisi lama seperti syukuran ,slametan , 

punggahan ,suroan. Serta mengetahui dampak Migrasi suku Jawa terhadap kebudayaan 

simalungun yang dimana didapati dibeberapa desa yang ada dikecamatan silau kahean seperti 

Silau Dunia, Silau Pribuan, dan Bandar Nagori sudah jarang ditemui menggunakan bahasa 

Simalungun. di desa ini sudah banyak menggunakan bahasa indonesia bahkan menggunakan 

bahasa Jawa. Dan pergeseran kebudayaan dan di dalam perpolitikan sudah di dapati dampak dari 

migrasi suku jawa yang dimana di beberapa desa tersebut sudah di pimpin Oleh orang Jawa. 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan metode penelitian 

lapangan (Field Research) dengan melakukan  teknik sejarah lisan (Oral history).Dimana teknik 

ini bertujuan untuk mengumpulkan data –data yang dilakukan dengan cara observasi ke lokasi 

penelitian ,wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk sekitar lokasi penelitian 

yang mengetahui mengenai sejarah serta dikombinasikan dengan Studi pustaka (Library 

Research), dimana metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara dari buku-buku 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,literatur,artikel dan majalah yang ada 

hubunganya dengan Sejarah Migrasi Suku Jawa di Kecamatan Silau Kahean kabupaten 

Simalungun. 
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