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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan Penelitian Yang Telah Dilakukan Mengenai Perubahan 

Sosial Budaya Hagabeon pada Masyarakat Etnis Batak di kota Bandung (Studi 

Analisis Deskriptif pada Masyarakat Etnis Batak di Kota Bandung), Maka 

Diperoleh Simpulan Sebagai Berikut: 

1. Terdapat perubahan sosial budaya hagabeon yang terjadi pada kehidupan 

etnis Batak di kota Bandung. Terutama dalam hal pemaknaan budaya 

hagabeon itu sendiri, dimana ada pandangan yang menyatakan bahwa 

banyaknya jumlah anak dipandang sebagai simbol kekayaan suatu 

keluarga. Namun ada juga yang berpandangan bahwa jumlah keturunan 

tidak dipandang lagi sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai beban 

karena akan mempersulit sebuah keluarga untuk mencapai kesejahteraan. 

Perubahan sosial yang terjadi pada budaya hagabeon diantaranya 

berpandangan bahwa banyaknya jumlah anak tidak dianggap penting lagi, 

namun lebih mementingkan pada keberlangsungan hidup anak, dalam arti 

dapat memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak-anak, tidak ada 

diskriminasi. Anak laki-laki dan anak perempuan harus mendapat 

pendidikan yang sama, selain itu pembatasan jumlah anak dikarenakan 

agar nantinya kesejahteraan keluarga dapat lebih dicapai. Selain itu, bagi 

mereka yang taat beragama, jenis kelamin tidak dianggap sebagai hal yang 

penting dalam budaya hagabeon, karena mereka berpandangan segala 

sesuatunya sudah digariskan oleh Tuhan dan harus disyukuri sebagai bukti 

ketaatan kepada Tuhan. Hal ini berbeda dengan pemaknaan budaya 

hagabeon pada zaman dahulu, dimana banyak etnis Batak yang lebih 

menaruh perhatian dan kepercayaan kepada ajaran leluhur mereka yang 

lebih bersifat duniawi, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya 

memilih untuk menikah lagi akibat tidak dikaruniai anak laki-laki. 
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2. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan sosial budaya 

hagabeon pada masyarakat etnis Batak di kota Bandung, baik faktor 

eksternal maupun faktor internal. Faktor internal meliputi pengaruh 

pendidikan, dimana semakin tingginya tingkat pendidikan pada pasangan 

keluarga etnis Batak maka akan mempengaruhi pola pikir, dimana mereka 

berpikir bahwa jumlah anak yang banyak tidak menjamin kesejahteraan 

keluarga seperti yang telah diajarkan oleh leluhur mereka, justru 

sebaliknya akan mempersulit mereka untuk mencapai kesejahteraan 

keluarga. Pengaruh agama, diantaranya apabila pada pasangan keluarga 

etnis Batak memegang teguh agama yang dianut, maka mereka tidak akan 

berpatokan teguh kepada ajaran leluhur yang mewajibkan untuk 

mempunyai anak yang banyak dan lengkapnya jenis kelamin anak. Bagi 

mereka anak adalah karunia Tuhan, apapun yang diberikan oleh tuhan 

harus disyukuri dan dijaga dengan baik. Berbeda dengan mereka yang 

tingkat ketaatan kepada agama yang dianut masih kurang, mereka akan 

berpegang teguh kepada ajaran leluhur bahkan cenderung mengagung-

agungkan ajaran leluhurnya. Selanjutnya pengaruh kondisi keluarga, 

dimana pada keluarga yang harmonis menurut beberapa informan menjadi 

alasan mereka untuk mempunyai anak yang banyak agar nantinya anak 

mereka dapat meniru orang tuanya, namun pada keluarga yang yang tidak 

harmonis, mereka membatasi jumah anak. Namun terdapat juga yang 

mengatakan bahwa komunikasi yang baik antara suami dan sistri turut 

mempengaruhi adanya pembatasan jumlah anak sehingga terjadi  

perubahan sosial budaya hagabeon. Kemudian, faktor internal yang 

terakhir dari perubahan sosial budaya hagabeon adalah adanya 

ketidaksesuaian antara nilai budaya hagabeon dengan kondisi saat ini. Jika 

pada zaman dahulu, alasan keluarga etnis Batak mempunyai anak yang 

banyak karena tingkat kebutuhan hidup yang masih rendah, dimana untuk 

makan sehari-hari tidak perlu membeli ke pasar dapat langsung ke kebun 

yang mereka tanam sendiri. Berbeda dengan saat ini, tingkat kebutuhan 

hidup yang semakin tinggi menyebabkan mereka membatasi jumlah anak. 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan 
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sosial budaya hagabeon yaitu kebijakan program pemerintah yang kita 

kenal dengan keluarga berencana (KB). Pada pasangan keluarga etnis 

Batak, program KB mempunyai banyak manfaat diantaranya menurunkan 

resiko kanker rahim pada ibu sehingga mereka membatasi jumlah 

keturunan. Selain itu manfaat lainnya yang diperoleh dari program KB 

diantaranya pendidikan anak lebih terjamin, penjarangan anak dapat 

berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya, jadi orang tua sudah 

dapat memperhitungkan sejak dini. 

3. Segala sesuatu yang mengalami perubahan pasti menimbulkan berbagai 

dampak, namun sosiologi tidak memandang secara baik ataupun buruk. 

Adapaun dampak yang terjadi akibat  perubahan sosial budaya hagabeon 

pada masyarakat etnis Batak di kota Bandung yaitu terpenuhinya 

kebutuhan ekonomi, dimana dengan pembatasan jumlah anak tingkat 

ekonomi pada keluarga etnis Batak  dapat lebih membaik nantinya, 

selanjutnya keberlanjutan pendidikan anak, dengan sedikitnya jumlah anak 

maka pendidikan anak dapat lebih terjamin, mulai dari SD, SMP, SMA 

bahkan Perguruan Tinggi. Namun bagi pasangan etnis Batak yang 

memiliki jumlah anak banyak, rata-rata dari mereka hanya dapat 

menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMP atau SMK. Kemudian, 

terjaganya kesehatan keluarga. Pada pasangan  keluarga etnis Batak yang 

mempunyai jumlah anak sedikit, kesehatan keluarga akan dapat lebih 

terjamin, baik kesehatan lahiriah maupun bathiniah. Kesehatan lahiriah 

yang dimaksud adalah kesehatan fisik, dimana apabila anak sakit dapat 

langsung mencari pengobatan misalnya pergi ke dokter untuk 

mendapatkan penanganan lebih serius. Sedangkan kesehatan bathiniah 

adalah kebutuhan jiwa anggota keluarga untuk lebih dekat kepada Tuhan. 

Orang tua akan lebih mudah memberikan kepada anak mereka apabila 

jumlah anak sedikit. Serta memudarnya ciri khas keluarga etnis Batak 

yang dikenal dengan banyaknya jumlah keturunan. Dahulu keluarga etnis 

Batak dikenal dengan banyaknya jumlah keturunan mereka, namun saat ini 

tidak demikian, banyak keluarga etnis Batak yang membatasi jumlah 

keturunan mereka. 
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Penelitian ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran sosiologi di 

SMA kelas XII. Implementasi terhadap pembelajaran sosiologi mengenai 

materi perubahan sosial budaya hagabeon masyarakat etnis Batak di kota 

Bandung diharapkan dapat memberikan contoh kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat sehingga peserta didik lebih memahami mengenai perubahan sosial 

khususnya dalam pembelajaran sosiologi. Siswa juga dapat menganalisis  

faktor yang melatarbelakangi perubahan sosial budaya hagabeon pada 

masyarakat etnis Batak serta dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan 

sosial budaya hagabeon sebagai jati diti masyarakat etnis Batak di kota 

Bandung. 

5.2 IMPLIKASI 

Implikasi penelitian ini terhadap bidang pendidikan sosiologi adalah 

sebagai bahan penyampaian materi dalam mata pelajaran sosiologi yang 

berkaitan dengan salah satu fenomena sosiologi khususnya perubahan sosial 

akibat adanya modernisasi. Materi tersebut terdapat pada mata pelajaran 

sosiologi di SMA kelas XII semester ganjil pada konsentrasi ilmu-ilmu sosial 

dan lintas minat dalam Kurikulum 2013. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

diimplikasikan pada materi perkuliahan khususnya pada mata kuliah perubahan 

sosial. 

Mata pelajaran sosiologi akan tersampaikan dengan baik apabila proses 

pembelajaran dilakukan dengan kondisi kondusif serta menyenangkan. 

Pembelajaran tidak hanya bertujuan dengan menghasilkan peserta didik yang 

cerdas dalam hal akademik, melainkan harus memiliki karakter yang jauh lebih 

baik. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran sosiologi di SMA 

sebagai contoh yang relevan dalam kehidupan seharai-hari yang ada dalam 

masyarakat mengenai perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat 

etnis Batak di kota Bandung, dengan begitu peserta didik akan lebih peka 

terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.  

5.3  REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian tentang perubahan sosial 

budaya hagabeon pada masyarakat etnis Batak di kota Bandung ada beberapa 

rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti. Rekomendasi ini berkaitan 
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dengan perubahan sosial budaya hagabeon yang terjadi pada masyarakat etnis 

Batak di kota Bandung. Adapun rekomendasi ini peneliti sampaikan kepada 

masyarakat etnis Batak di kota Bandung dan  peneliti selanjutnya. Bagi 

Masyarakat Etnis Batak di Kota Bandung harus dapat berpikir terbuka  

terhadap suatu falsafah hidup yang diajarkan leluhur mereka, dengan tidak 

mengurangi pemaknaan inti dari falsafah budaya tersebut. Budaya hagabeon 

harus tetap dipertahankan sebagai suatu warisan budaya etnis Batak. Pada era 

modern saat ini, diharapkan pada keluarga etnis Batak untuk lebih konsentrasi 

pada kesejahteraan hidup keluarga bukan pada jumlah anggota keluarga karena 

dengan sedikit jumlah anggota keluarga, maka akan lebih mudah untuk 

mencukupi kebutuhan masing-masing anggota keluarga sehingga kesejahteraan 

dapat dicapai sebagai tujuan akhir sebuah keluarga. Bagi peneliti selanjutnya 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan atau bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya, dengan pembahasan yang terkait. Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih baik lagi dari penelitian ini, dengan 

mengkaji aspek-aspek yang lebih mendalam mengenai falsafah hidup etnis 

Batak yang lainnya yang telah mengalami perubahan sosial budaya. 

 


