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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 Adapun yang menjadi simpulan dalam penelitian yang berjudul 

“Perubahan Sosial dan Budaya etnis Karo di Relokasi Siosar” sebagai berikut: 

1. Perubahan sosial pada etnis Karo seperti: perbedaan strategi bercocok 

tanam dan bertahan hidup serta terlihat pula dari hilangnya lapisan sosial 

sebab adanya pemerataan bantuan dari pemerintah. Sedangkan Perubahan 

budaya pada etnis Karo di relokasi Siosar meliputi peralihan pada sektor 

sistem mata pencaharian dimana sebagian etnis Karo di relokasi Siosar 

mulai mengurus ternak ayam yang diperbantukan oleh pemerintah, ada 

yang menjual kaos sebagai oleh-oleh dari Siosar terhadap pengunjung dan 

sebagian lagi ada yang membuka warung kopi yang sebelumya mayoritas 

dari etnis Karo adalah petani 

2. Bantuan pemerintah menjadi sangat penting dan berarti di samping 

bantuan-bantuan dari pihak yang memberikan perhatian kepada korban 

erupsi sinabung. 
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3. Ada konflik yang tidak terlihat namun ada, dikarenakan kecemburuan 

sesama etnis Karo di relokasi. Konflik tersebut bermula dari pemerataan 

bantuan yang diberikan pemerintah. Namun Konflik kecil tersebut tidak 

dapat merusak rasa kekeluargaan etnis Karo di relokasi Siosar. Ikatan 

kekeluargaan di antara sesama etnis Karo di relokasi Siosar masih dapat di 

kontrol sebab menurut mereka konflik itu biasa dan mereka masih tetap 

bersaudara. 

5.2 SARAN 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya Dalam melakukan penelitian 

mengenai sosial dan budaya di relokasi Siosar sebaiknya menemukan 

perubahan lain yang terdapat di relokasi Siosar oleh etnis Karo dan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Saran bagi pembaca kiranya penelitian ini dapat mengugah pembaca 

untuk datang mengunjungi relokasi Siosar. Sebaiknya dalam 

memahami perubahan sosial dan budaya etnis Karo di relokasi Siosar 

pembaca membaca beberapa sumber lain untuk dapat memperkaya 

pengetahuan mengenai etnis Karo di relokasi Siosar. 
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3. Bagi Pemerintah daerah Kiranya objek parawisata di relokasi Siosar 

segera di bangun agar pengunjung ramai dan meningkatkan 

kesejahteraan etnis Karo tiga desa di relokasi Siosar. Sebab kian lama 

pengunjung kian menurun sehingga harus dibuat hal-hal yang dapat 

menarik para pengunjung untuk datang ke relokasi Siosar. 

4. Bagi etnis Karo di relokasi Siosar Sebaiknya dengan adanya 

penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah etnis Karo di 

relokasi Siosar lebih kreatif dalam menciptakan pekerjaannya. Adanya 

wacana relokasi Siosar dibangun menjadi kawasan parawisata, 

sebaiknya etnis Karo di relokasi berusaha memberikan kesan baik agar 

pengunjung datang kembali kerelokasi Siosar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


