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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana data dan informasi 

tersebut diungkapkan dan diideskripsikan pada bab IV. Pada bab ini akan dibahas 

mengenai simpulan, impliasi dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan dari 

hasil penelitian yang sudah di paparkan sebelumnya. Implikasi merupakan 

kegunaan penelitian ini terhadap pihak-pihak terkait. Sementara rekomendasi 

merupakan saran dari peneliti.  

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan secara umum bahwa mengacu pada faktor-faktor pemberian marga, 

proses pemberian marga, akibat pemberian marga bagi masyarakat yang menikah 

dengan Karo ketika beda suku. Masyarakat Karo merupakan masyarakat yang 

sangat mementingkan marga Bagi masyarakat Karo marga sangat penting karena 

marga adalah ciri khas dari suku Batak. Faktor diberikannya marga pertama, karena 

marga merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi turun temurun yang harus 

dipertahankan dan merupakan menjadi ciri khas Suku Batak dalam menjalin 

hubungan kekeluargaan. Kedua, Marga dapat memberikan orat tutur dalam 

berkomunikasi dangan masyarakat Karo. Ketiga, marga dapat memberikan 

peradaten bagi masyarakat Suku Karo. Oleh sebab itu, ketika terjadi pernikahan 

Suku Karo dengan diluar Suku Batak akan diberikan marga dan itu sudah menjadi 

kewajiban. Marga diberikan kepada suku non Batak agar mengangkat drajatnya di 

hadapan masyarakat Karo, kerena ketika menghadiri peradatan Suku Karo sudah 

mendapat peran sebagai orang Karo. 

Dalam pemberian marga di Suku Karo ada beberapa proses. Pertama, Sebelum 

mendapatkan marga terlebih dahulu dijadikan anak angkat dari Kalimbubu jika 

seseorang tersebut laki-laki, di jadikan anak angkat dari anak beru jika seseorang 

tersebut perempuan hal ini dilakukan agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan 

yang erdemu impal. Kedua, mbere man sangkep nggeluh (senina, anak beru dan 

kalimbubu). Ketiga, tanda pengesahan marga yang akan di berikan dan juga 

menyerahkan kampil kehamaten karena itu merupakan kehormatan bagi Suku Karo. 
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Dalam pemberian marga tentunya ada akibat dalam pemberian marga.  Pertama, mendapatkan 

marga dan harus belajar tentang budaya Karo. Kedua, menjalakan peradatan Suku Karo dan 

bersosialisai dengan masyarakat Suku Karo. Ketika mendapatkan marga secara tidak langsung 

sudah terhubung dengan dua kebudayaan dengan menyeimbangkan dua kebudayaan tersebut 

agar tidak ada budaya yang menghilang. 

Ketika menikah beda suku memiliki perubahan yang sangat berarti, mulai dari budaya, 

adat, bahasa dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika melakukan pernikahan dengan Suku Karo 

harus banyak belajar tentang masyarakat Karo. Menikah dengan Suku Karo bukan suatu hal 

yang muda, karena ketika mendapatkan marga harus bertanggung jawab dan harus banyak 

belajar tentang orat tutur karena ketika ketemu dengan masyarakat Karo lainnya sudah 

mengerti panggilan dalam Suku Karo. Pernikahan beda suku tidak ada larangan dalam 

masyarakat Karo asalkan tetap memberikan marga agar marga Suku Karo tidak luntur bahkan 

hilang di kemudian hari, memberikan marga merupakan salah satu solusi yang dilakukan 

masyarakat Karo agar marga tetap menjadi ciri khas Suku Karo.  

5.2  Implikasi 

 Implikasi dari skripsi ini diantaranya: 

1. Bagi Warga Kota Bandung  

Memberikan pengetahuan mengenai proses pemberian marga jika terjadi pernikahan 

antara Suku Karo dengan suku non Batak lainnya.  

2. Bagi Anak Muda Di Kota Bandung  

Memberikan pengetahuan jika ingin menikah dengan Suku Karo bagaimana cara 

mendapatkan marga dan bagaimana bentuk pernikahan jika menikah dengan Suku 

Karo.  

3. Bagi Penatua Adat Di Kota Bandung  

Dengan penelitian ini memberikan gambaran bahwa penatua adat harus tetap 

mempertahankan tradisi masyarakat Suku Karo dengan memberikan marga jika terjadi 

pernikahan Suku Batak Karo dengan suku non Batak.  

4. Bagi Pembelajaran Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi 

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pengetahuan untuk dapat dianalisis bahkan 

bahkan ditindaklanjuti dalam bidang keilmuan sosiologi, mengenai toleransi, 

solidaritas dan interaksi sosial. Bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru dan dengan budaya yang baru tentunya mengalami banyak perbedaan 



3 

 

Elsa Gita Monica Br Ginting, 2020 
PEMBERIAN MARGA SANGKEP NGGELUH PADA SUKU NON BATAK YANG MENIKAH DENGAN MASYARAKAT SUKU 
KARO DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
  

mulai dari bahasa, daerah, adat istiadat dengan tradisi yang jauh berbeda. Penelitian ini 

juga memberikan kontribusi terhadap mata Kuliah Sosiologi Budaya yang memberikan 

gambaran mengenai pernikahan beda Suku dan dapat di jadikan pembelajaran dalam 

memahami suku-suku yang ada di Indonesia.  

5.3  Rekomendasi  

Penelitian ini berfokus pada proses dan akibat dari pemberian marga yang dapat terjadi 

dalam pernikahan beda suku antara Suku Batak Karo dan suku yang tidak memiliki marga atau 

suku non Batak. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dipaparkan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi Mahasiswa  

Dari hasil penelitian bahwa mahasiswa diharapkan mengerti tentang adat istiadat masing-

masing dan adat istiadat dari suku lain, karena tidak menutup kemungkinan untuk terjadi 

pernikahan antar suku. Oleh sebab itu, diharapkan untuk belajar tentang budaya masing-

masing karena ketika terjadi pernikahan dengan diluar suku sudah mengerti jalan keluar 

yang harus diambil.  

2. Bagi Penatua Adat 

Penatua adat diharapkan agar tetap menjadi tumpuan dalam mempertahankan adat Suku 

Karo dan diharapkan menurunkan pengetahuan tentang adat Suku Karo kepada anak-

anaknya agar adat Suku Karo tidak memudar dan tetap bertahan sebagaimana mestinya. 

Dalam mempertahankan adat Suku Karo sebaiknya penatua adat memberikan pendidikan 

atau pengetahuan kepada anak-anak muda Suku Karo agar lebih mengerti tentang budaya 

Suku Karo.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan temuan penelitian, Kekurangan dari penulis adalah kurang mengupas jika 

terjadi pernikahan Suku Batak Karo dengan suku yang memiliki marga selain suku Batak 

lainnya. Pada penelitian ini belum mengungkapkan upaya dan solusi apa saja yang 

dilakukan oleh masyarakat Karo jika terjadi pernikahan Suku Karo dengan suku yang 

memiliki marga diluar Suku Batak jika tidak diberikan marga.  


