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Abstrak 

Idham Khalid Lubis. Nim 3131122016. Hubungan Sosial Antar Etnis di 

Kecamatan Manduamas. Jurusan Pendidikan Antropologi. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sosial antar etnis di 

Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Latar belakang penelitian 

ini karena penulis melihat banyaknya etnis yang beragam yang tinggal dalam satu 

wilayah namun tidak pernah terjadi konflik yang dikarenakan agama dan budaya. 

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research). Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan observasi 

(pengamatan) tujuannya untuk mengamati langsung bagaimana kehidupan serta 

hubungan sosial antar etnis di Kecamatan Manduamas. Selanjutnya dengan 

melakukan wawancara, tujuannya untuk mengetahui bagaimana awal kedatangan 

etnis pendatang dan mengetahui bagaimana hubungan antar etnis dalam 

kehidupan sosial di Manduamas. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa 

hubungan sosial antar etnis di Kecamatan Manduamas terjalin dengan baik. Hal 

ini dikarenakan adanya faktor – faktor pendukung yaitu : sikap keterbukaan, sikap 

empati, perasaan positif, memelihara kesimbangan, serta ikatan marga yang 

menjadi pagar dalam menjaga hubungan yang harmonis antar etnis di 

Manduamas. sikap keterbukaan antar etnis terlihat dari etnis yang sudah lama 

tinggal di Manduamas dalam menerima etnis pendatang. Sikap empati terlihat  

terlihat ketika ada etnis yang mengalami musibah, maka etnis yang lain akan 

datang untuk memberikan dukungan baik moral maupun material. Perasaan positif 

terlihat dalam pergaulan sehari – hari yang tidak ada rasa iri dan dengki dalam 

bergaul. Serta ikatan marga yang menjadi pagar terjadinya konflik dari setiap etnis 

yang ada di Manduamas. sikap saling menghargai dan rasa toleransi juga 

ditunjukkan dari setiap etnis di Manduamas dalam menjaga keseimbangan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap etnis yang ada di Manduamas hidup 

dalam keadaan yang harmonis. Rekomendasi penelitian ini penulis tujukan kepada 

setiap wilayah yang memiliki keberagaman etnis dan agama. Penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi rujukan dalam menjaga keharmonisan dan sikap saling 

menghargai satu sama lain. 
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