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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah 

sebagaimana berikut. 

1. Latar belakang terjadinya migrasi etnis Tionghoa ke Sidikalang adalah 

karena mereka ingin mencari daerah baru untuk berdagang dan karena 

sifat mereka adalah orang orang yang suka berpindah pindah dari satu 

daerah ke daerah lain yang lebih kaya dan berpotensi dari daerah asalnya, 

keadaan ekonomi yang tidak mendukung di daerah asalnya penduduk 

meninggalkan wilayah yang dirasanya tidak menguntungkan dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga karena adanya pergolakan 

di daerah mereka Tiongkok seperti perang antar suku dan dibukanya 

perkebunan deli yang dibangun oleh bangsa Barat sehingga mendatangkan 

pekerja dari luar negeri termasuk dari Tiongkok. 

2. Proses migrasi etnis Tionghoa ke Indonesia adalah sebelum sampai ke 

Sidikalang mereka terlebih dahulu bertempat tinggal di daerag daerah lain 

seperti Sigli, Barus, Siantar, Kisaran dan daerah lainnya dan akhirnya 

sampai di Sidikalang dan menetap di Sidikalang karena mereka merasa 

bahwa di Sidikalang mereka akan mampu mendapatkan hidup yang lebih 

baik lagi dan layak untuk di Singgahi. 

3. Tujuan migrasi Etnis Tionghoa di Kecamatan Sidikalang adalah pertama, 

karena mereka ingin mencari daerah baru yang cocok untuk dihuni dan 
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dijadikan tempat berdagagang. Tujuan kedua, adalah kebutuhan ekonomi 

(pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan sumber-

sumber ekonomi) oleh sebab itu timbul niat mereka untuk menjajakan 

dagangannya keluar dari wilayahnya dan mencari daerah lain yang dimana 

langsung singgah di pelabuhan. 

4. Adaptasi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat Pakpak, Batak dan 

suku-suku lain yang ada di Sidikalang cukup harmonis, bisa juga 

dikatakan berbeda dengan dikota-kota lain, Tionghoa dengan masyarakat 

pribumi sidikalang hubungannya cukup harmonis, walaupun pada tahun 

1965-1966 hubungan baik tersebut sedikit renggang tetapi dapat kembali 

normal seiring berjalannya waktu. 

SARAN 

Adapun saran yang diajukan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melalui hasil penulisan skripsi ini, penelitian ini dapat menjadi 

pembelajaran yang baik bagi penduduk Pribumi Sidikalang dan etnis 

Tionghoa sendiri. 

2. Tali persaudaraan yang sudah terjalin baik antara masyarakat pribumi 

Sidikalang dengan etnis Tionghoa semakin meningkat dan lebih baik lagi 

kedepannya. 

 

 


