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ABSTRAK 

Umi Arfah Hasibuan, 3131122046, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas 

Ilmu Sosial, UNIMED Menulis Skripsi dengan judul “Solidaritas Masyarakat 

Beragama Islam dan Kristen di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei 

Tuan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dapat terbangunnya 

Masjid dan Gereja yang saling berhadapan di Desa Medan Estate, Untuk 

mengetahui faktor pendorong terbentuknya Solidaritas antar penganut Agama 

Islam dan Kristen di Desa Medan Estate, Untuk mngetahui dan memahami bentuk 

perwujudan Solidaritas antar penganut Agama Islam dan Kristen di Desa Medan 

Estate. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan pendekatan deskriktif dengan objek masyarakat yang mengetahui 

segala kehidupan di Desa Medan Estate, Teknik pengumpulan data yaitu 

observasi yang dilakukan untuk mengamati hubungan yang terjalin antara 

masyarakat yang beragama Islam dan Kristen, lokasi penelitian tepatnya di Desa 

Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan yang menjadi tempat penelitian penulis, 

lokasi ini dipilih karena daerah tersebut terdapat Masjid dan Gereja yang 

berdekatan yang menjadi salah satu indikator adanya Solidaritas masyarakat 

dalam beragama. Dengan adanya pengamatan langsung dilapangan serta 

melakukan wawancara tentang faktor pendorong terjadinya solidaritas masyarakat 

beragama dan bentuk perwujudan solidaritas yang dilakukan masyarakat dalam 

beragama, dalam memilih informan dipilih sesuai dengan kriteria yaitu dilakukan 

kepada empat orang masyarakat yang beragama Islam yang sudah lama tinggal di 

daerah Desa Medan estate dan mengtahui segala kehidupan di daerah tersebut dan 

empat orang masyarakat yang beragama Kristen dan sudah lama tinggal di daerah 

tersebut yang telah memberikan informasi mengenai solidaritas masyarakat di 

Desa Medan Estate.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa 

Medan Estate memiliki solidaritas dalam beragama tinggi dengan faktor 

pendorong terjadinya solidaritas yang dimana masyarakat saling memahami dan 

menerima perbedaan baik masyarakat yang beragama Islam maupun Kristen, 

selain itu juga masyarakat saling menghormati sehingga masyarakat dapat hidup 

saling berdampingan sampai saat ini dengan rukun dan damai. Begitu juga dengan 

bentuk perwujudan solidaritas masyarakat beragama di Desa Medan Estate yaitu 

dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti Gotong-Royong dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Kristen 

dan masyarakat juga saling membantu jika salah satu masyarakat sedang 

mengalami kesusahan dan tertimpa musibah. 
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