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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Setelah penulis meneliti Sejarah suku Banjar di Desa kubah Sentang dari 

hasil wawancara, literarur, dan observasi maka dapat diambil kesimpulan yaitu 

1. Masyarakat Banjar berasal dari Kalimantan Selatan yang mengambil 

nama dari kesultanan banjarmasin dan bertempat tinggal di hulu sungai 

barito. 

2. Kedatangan masyarakat banjar ke desa Kubah Sentang terjadi sekitar 

tahun 1903 yang kedatangannya di latarbelakangi oleh terjadinya 

peperangan yang menyebabkan tidak member kenyamanan dan keamanan 

selain itu ada juga yang di bawa untuk menjadi buruh perkebunan dan 

buruh bangunan 

3. Adanya faktor pendorong untuk datang yaitu karena ingin hidup aman 

dan memperbaiki nasib agar memiliki hidup yang lebih layak 

4. Adanya faktor penarik yaitu adanya tawaran yang menggiurkan yang di 

berikan belanda, karena masih banyaknya lahan kosong serta tanah di 

Sumatera lebih subur dibandingkan Kalimantan. 

5. Masyarakat banjar merupakan yang mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitarnya di manapun mereka berada. Tak terkecuali di desa 

Kubah sentang. Tetapi sangat di sayangkan hanya sedikit tentang 

kebudayaan yang masih mereka sering lakukan dalam keseharian mereka 

6. Perkembangan kehidupan politik masyarakat Banjar yang lumayan 

pesat berkembang, itu dapat kita lihat dari Kepala Desa di desa Kubah 
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Sentang ini yang selalu orang Banjar. Selain itu mayoritas masyarakat 

disini itu suku Banjar. Karena jumlah itu jugalah masyarakat Banjar selalu 

menguasai pimpinan Kepala Desa di Desa Kubah Sentang 

5.2. SARAN 

1. Saya berharap masyarakat Banjar di Desa Kubah Sentang agar tetap menjalin 

hubungan kekelaurgaan dengan sangat baik bersama suku-suku lain yang berada 

di kawasan lain 

2. Bagi para generasi muda tetaplah mencintai dan melestarikan kebudayaan 

kalian sendiri yaitu budaya banjar, saya merasa malu melihat masih banyak 

diantara pemuda di desa Kubah sentang yang sudah tidak menggunakan bahasa 

banjar sebagai bahasa sehari-hari. 

3. Semoga masyarakat banjar mulai mau mencari tahu asal usul kenapa mereka 

bisa ada disini karena saya sangat heran hanya sedikit yang mengetahui apa yang 

menyebabkan mereka bisa tiba di desa Kubah Sentang karena suku banjar ini 

masuk sepuluh besar suku terbesar di Indonesia jadi jangan pernah melupakan 

sejarah kalian. Bangsa yang besar tidak pernah melupakannya Sejarahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


