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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab V membahas tentang simpulan dan saran. Mengacu pada hasil temuan 

dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat 

dirumuskan beberapa simpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil penelitian. 

A. Simpulan 

1. Simpulan Umum 

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang diuraikan pada bahasan 

sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan 

lokal sebagai civic culture pada budaya suku Talang Mamak yaitu kebudayaan 

suku Talang Mamak terdapat sebuah nilai-nilai kearifan lokal dan merupakan 

bagian dari civic culture. Kebudayaan suku Talang Mamak sesuai dengan siklus 

kehidupan manusia meliputi kelahiran, perkawinan, mata pencaharian, 

pengobatan, dan kematian. Dalam proses kebudayaan ini terdapat nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat suku Talang Mamak mengenai adat, penggunaan lahan, 

hukum waris, kedudukan anak laki-laki dan perempuan, upacara perkawinan, 

penggunaan tumbuhan, dan pedoman berprilaku sehari-hari.  

Kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal terdapat sebuah nilai-nilai civic 

culture yaitu sikap saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan 

(religius), tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, gotong royong, 

cinta tanah air, nilai kesetaraan, kepedulian, nilai kemandirian dan nilai 

pengetahuan. Pengembangan civic culture dalam peroses pendidikan yaitu belajar 

spontan dalam ruang lingkup informal dan non formal. Masyarakat suku Talang 

Mamak memiliki pengembangan kebudayaan yang mana dulunya masyarakat 

suku Talang Mamak sangat tertutup terhadap kebudayaan luar tetapi sekarang 

sudah sedikit mulai terbuka dengan kebudayaan luar. 
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2. Simpulan Khusus 

Merujuk pada sub masalah penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat suku Talang Mamak meliputi 

kelahiran, gawai gadang (upacara perkawinan), kumantan, mendanu dan 

kematian. Dalam Kelahiran meliputi, cuci lantai, upacara melahirkan dibantu 

oleh dukun, upacara timbang bayi, upacara beranggul dan khitanan. Upacara 

pernikahan disebut gawai gadang, meliputi bertandang, bertunangan, hataran, 

proses perkawinan, sabung ayam, dan penutup, sedangkan Kematian meliputi, 

menambak atau naik tanah,  meratap atau merota, hari menuju, dan tambat 

kubur, kematian, mata pencaharian berupa mendanu, dan pengobatan berupa 

kumantan.  Dalam konteks civic culture ditandai dengan sikap warga negara 

berupa: saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan 

(religius), tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong 

royong. Suku Talang Mamak merupakan bagian civic culture sebab terdapat 

nila civic culture dalam kebudayaan suku Talang Mamak. 

b. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam masyarakat suku talang 

mamak dalam bagian civic culture meliputi: Mengenai adat ”lebih baik mati 

anak daripada mati adat”, Mengenai penggunaan lahan “pembakaran dalam 

pembersihan ladang”, Mengenai hukum waris” “Mati laki kerayat tinggal di 

bini, mati bini kerayat tinggal di laki; Harta di hutan dikuak diagi, harta di 

rumah tembilang ditempa, harta pembawa dibawa pulang”, Mengenai 

kedudukan anak laki-laki dan perempuan “Anak jantan disemendakan anak 

betina ditelikurkan”, Gawai gadang meliputi :Utang lelaki kepada bini 

dicarikan lauk, dicarikan asam garam, dibuatkan, huma, sedangkan untuk 

perempuan untang bini kepada laki ditanakan nasi, digulaikan ikan, 

disendokan, dan disajikan makanan, tikar dibentangkan, kelambu digayutkan, 

penggunaan tumbuhan, dan pedoman berprilaku sehari-hari mengambek dak 

memintak, menyangkang dak betanya, menjaring dak bebungkal, dan berkata 

dak berbaris. Dalam konteks civic culture ditandai dengan sikap warga negara 
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berupa: cinta tanah air, nilai kesetaraan, kepedulian, tanggungjawab, nilai 

kemandirian dan nilai edukasi. 

c. Pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat suku Talang Mamak 

melaksanakan upacara-upacara adat, memberikan pengetahuan dan 

menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan kebudayaan kepada generasi muda, 

mengikuti perlombaan mengenai kebudayaan dan festival. Keseluruhan ini 

dilakukan agar masyarakat suku Talang Mamak dapat melestarikan 

kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang dengan cara natural 

suku Talang Mamak. 

d. Pengembangan civic culture yang terkandung dalam kebudayaan dan nilai-

nilai kearifan lokal dalam masyarakat suku Talang Mamak dengan cara 

natural belajar dengan cara alamiah dan spontan. Pendidikan tentang 

kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat suku Talang Mamak 

melalui pendidikan infomal (Keluarga) dan non formal (Masyarakat) juga 

berjalan dengan cara alamiah atau natural dan spontan.  Dalam proses 

pembelajaran suku Talang Mamak terdapatnya sebuah proses pendidikan 

dengan cara internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. 

e. Kendala pelestarian meliputi:  faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor 

kepercayaan diri, dan faktor transportasi. Upaya yang dilakukan dalam 

menanggulangi masalah di atas yaitu dengan cara mengumpulkan anggaran 

secara bersama-sama dalam masyarakat suku Talang mamak, memberikan 

motivasi bagaiman pentingnya pendidikan bagi kehidupan yang akan datang. 

Serta memberikan motivasi bahwa kebudayaan kita ini merupakan bagian dari 

kebudayaan nasional. Selain itu, memperbaiki jalan dengan cara menimbun 

tanah agar jalan itu bisa dilalui untuk ikut dalam festival batang gansal. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian memberikan beberapa 

rekomendasi kepada pemerintah, masyarakat dan penelitian selanjutnya  untuk 

memperhatikan sebagai berikut: 
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1. Pemerintah setempat untuk menjaga kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal 

yang terdapat dalam suku Talang Mamak sebab kebudayaan dan kearifan 

lokal yang terdapat dalam suku Talang Mamak merupakan kekayaan 

kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Memberikan fasilitas 

yang layak dari segi pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Sebab suku 

Talang Mamak merupakan bagian dari warga negara Indonesia.  

2. Masyarakat suku Talang Mamak untuk menjaga kebudayaan dan nilai-nilai 

kearifan lokal. Sebab kebudayaan yang terdapat dalam suku Talang Mamak 

memiliki nilai-nilai kearifan yang perlu dijaga dan dilestarikan. 

3. Pencinta kebudayaan dan kearifan lokal dari berbagai bidang keilmuan agar 

mengembangkan kembali kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal dalam 

masyarakat suku Talang Mamak. Sebab peneliti belum menggali lebih dalam 

tentang kebudayaan dan nilai kearifan lokal karena keterbatasan nara sumber 

dan waktu peneliti. 

4. Para pakar keilmuan yang bergelut di dunia pendidikan agar meneliti 

kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal  yang terkait mengenai pendidikan di 

rumah, masyarakat dan sekolah. 

5. Peneliti selanjutnya untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran 

kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks civic culture baik di 

masyarakat maupun di sekolah melalui resarch & development.  

 


