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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Keberagaman suku yang tersebar di Indonesia merupakan identitas lokal 

dan identitas nasional masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan salah 

satu budaya lokal yang harus dilestarikan. Beragam kebiasaan tradisional 

yang ada di setiap daerah merupakan salah satu identitas nasional lokal, dan 

perkawinan khas dari setiap daerah merupakan salah satu bentuk dari 

upacara tradisional. Pengenalan nilai-nilai budaya dan keanekaragaman suku 

bangsa Indonesia penting untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, 

menghargai, saling mengenal, dan melestarikan budaya lokal di setiap 

daerah agar generasi muda mengenal dan tumbuh kasih sayang dalam 

sanubari anak-anak Indonesia.  

Budaya Dalihan Natolu memiliki nilai Civic Cuture yang mampu 

mempertahankan identitas nasional bangsa Indoensia, diantaranya nilai 

kekeluargaan, nilai kebersamaan, nilai solidaritas dan nilai tolong menolong 

yang masih tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat desa 

Hutatungal. Di tengah arus globalisasi yang berdampak mulai masuknya 

budaya luar yang masuk dan dikhawirkan melunturkan nilai-nilai budaya 

lokal yang ada. Namun desa Huta Tunggal di Tapanuli Selatan masih tetap 

melestarikan budaya Dalihan Natolu dalam pernikahan adat Mandailing 

dengan baik. 

Budaya yang memiliki nilai-nilai budaya dapat dikategorikan identitas 

nasional. Dengan keberagaman kebudayaan daerah kita butuh aktualisasi 

kebudayaan daerah karena kebudayaan daerah memiliki ciri khas masing-

masing untuk menjaga kerukunan warga, menjaga kebudayaan lokal dari 

pengaruh masuknya budaya asing. 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Keberagaman suku yang tersebar di Indonesia merupakan identitas lokal 

dan Identitas Nasional masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan salah 
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satu budaya lokal yang harus di lestarikan. Berikut simpulan strategi 

pelestarian nilai Civic Culture budaya Dalihan Natolu dalam adat 

pernikahan Mandailing. 

1. Budaya Dalihan Natolu dalam  perkawinan  adat Mandailing dalam 

konteks Civic Cuture dapat memperkuat identitas nasional. Pelestarian 

budaya Dalihan Natolu dapat memperkuat identitas nasional bangsa 

Indonesia juga karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sebagai 

kearifan lokal yang sudah membudaya. Tradisi budaya Dalihan Natolu 

memiliki nilai kebersamaan, gotong royong, tolong menolong, 

kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas. Nilai-nilai Civic Cuture tersebut 

dapat memberikan sumbangsih dalam penguatan identitas nasional. hal 

tersebut ditunjang dengan keberadaan nilai-nilai yang telah menjadi jati 

diri masyarakat dalam tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat. 

2. Masyarakat desa Huta Tunggal memiliki tahap-tahap bagaimana cara 

melestarikan budaya Dalihan Natolu yaitu melalui keluarga, yang 

diajarkan dan diperikan pemahaman sejak kecil, kemudian masyarakat, 

lingkungan masyarakat yang sangat mendukung dengan pemahaman dan 

partisipasi yang diberikan dari lingkungan masyarakat menjadi faktor 

pendorong terlestarinya budaya dalihan  na tolu dalam pernikahan adat 

Mandailing kemudian atas dasar kesadaran sendiri, dengan adanya bakal 

pemahaman masyarakat akan budayanya seiring berjalannya waktu akan 

menjadikan seseorang mengahargai dan mempunyai rasa ingin memiliki 

dan mempertahankan budaya Dalihan Natolu dalam adat pernikahan 

Mandailing. 

3. Persepsi masyarakat tentang budaya Dalihan Natolu di desa Parsalakan 

Huta Tunggal ditinjau dari berbagai aspek pandangan, pemahaman 

masyarakat desa Parsalakan Huta Tunggal baik dari kalangan aparatur 

pemerintah, ketua Adat dan masyarakat sudah baik, hal ini terlihat dengan 

banyaknya masyarakat yang sudah faham dan mengerti substansi 

mengenai budaya Dalihan Natolu tersebut mereka artikan sebagai bentuk 

kebiasaan, sistem kekerabatan dan sudah menjadi jati diri masyarakat desa 
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Huta Tunggal, kehidupan sehari-hari masyarakat akan lebih sopan ketika 

menggunakan budaya Dalihan Natolu seperti tutur. 

4. Dalam melaksanakan budaya Dalihan Natolu tersebut tidaklah terlepas 

oleh hambatan, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan budaya 

Dalihan Natolu diantaranya seseorang yang mempunyai keturunan tidak 

memotong kerbau, atau keturunan raja, seseorang yang memiliki tidak 

cukup uang untuk melaksanakanya, namun hal tersebut mampu diatasi 

oleh ketua adat dan masyarakat desa Hutatunggal dengan cara Marpege-

pege, tulak riccan, dan memotong 2 kerbau bagi yang keturunannya 

(kakeknya) tidak memotong kerbau.  hal tersebut yang menjadikan budaya 

Dalihan Natolu tetap bertahan dan tetap menjadi jati diri masyarakat juga 

sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang kaya akan suku, budaya, 

ras dan agama. 

1.2 Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan implikasi hasil 

penelitian ini untuk berbagai kalangan, diantaranya : 

1. Hasil penelitian ini semakin memperkaya body of knowledge Pendidikan 

Kewarganegaraan terutama dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan 

di masyarakat. Penelitian ini dapat mempertegas bahwa pendidikan 

kewarganegaraan semestinya dapat menyentuh sisi praktis di samping sisi 

teoritis karena muara pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan 

warganegara yang cerdas dan baik ( smart and good citizen) yakni warga 

negara yang tahu, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara Indonesia. hasil penelitian ini juga bisa dijadikan 

sebagai model pembelajaran di era industri 4.0 yaitu Pkn berbasis budaya 

dalihan natolu dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk 

model ini. 

2. Penelitian ini menghasilkan pandangan bahwa masyarakat desa Huta 

Tunggal mempunyai persepsi yang baik dan sama tentang budaya Dalihan 

Natolu karena banyak masyarakat yang sudah paham dan mengerti tujuan 
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dilakukakannya budaya Dalihan Natolu yang merupakan salah satu bentuk 

nilai-nilai budaya kewarganegaraan sebagai upaya mempertahankan 

identitas nasional. 

3. Hasil penelitian berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk memahami secara kaffah filsafat ilmu, terutama dari sisi aksiologi 

(kemanfaatan ilmu), melalui budaya Dalihan Natolu masyarakat dapat 

meningkatkan kesadaran, untuk melestarikan nilai budaya Dalihan Natolu 

dalam pernikahan Adat Mandailing, serta mampu mengajarkan tanggung 

jawab selaku warga negara dan memperkuat masyarakat, karena pada 

hakikatnya interaksi masyarakat merupakan kunci sukses dalam pergaulan 

dengan masyarakat. 

4. Hasil penelitian ini berimplikasi mayarakat untuk tetap melestarikan nilai 

identitas nasional yang berakar dari nilai-nilai budaya lokal. Hasil 

penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh bagaimana cara 

melestarikan budaya agar tetap terjaga dan bertahan. 

5.3 Rekomendasi 

Merujuk pada kesimpulan penelitian tersebut, rekomendasi ini dirumuskan 

dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan 

dengan hasil penelitian ini.  

1. Bagi masyarakat 

Budaya Dalihan Natolu dalam pernikahan Adat Mandailing masih tetap 

dipertahankan oleh masyarakat, oleh karena dukungan dari masyarakat 

hendaknya tetap diperkuat untuk tetap memperjuangkan dan mengupayakan 

pelestarian nilai-nilai budaya Dalihan Natolu dalam pernikahan Adat 

Mandailing sebagai bentuk jati diri masyarakat dan tetap menjadikan budaya 

tersebut sebagai sistem kekerabatan dalam kehidupan sehari-sehari. 

2. Sekolah 

Dalam lingkungan pendidikan formal internalisasi nilai Budaya Dalihan 

Natolu untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup 

bermasyarakat sebaiknya dirancang secara cermat dalam rencana 
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pelaksanaan pembelajaran yang tidak hanya disampaikan secara lisan oleh 

guru mata pelajaran PKn sebagai dampak pengiring pembelajaran. 

3. Pemerintah 

Pemerintah disarankan lebih mengembangkan pembinaan budaya lokal, 

juga alat seni budaya agar meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 

budaya, dan menjadi suatu daerah yang patut dicontoh dalam strategi 

pelestarian budaya lokal. Selain itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota 

disarankan agar memberikan pembekalan lebih intens melalui penataran atau 

lokal karya untuk memantapan pembelajaran PKn di sekolah. 

4. Peneliti lainnya 

Keterbatasan hasil penelitian tentang startegi pelestarian budaya Dalihan 

Natolu dalam pernikahan Adat Mandailing dapat menjadi kajian bagi 

peneliti lain di daerah Tapanuli Selatan maupun di wilayah negara kesatuan 

republik Indonesia. Juga perlunya peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam 

tentang makna-makna yang terdapat dalam makanan yang disediakan dalam 

pernikahan Adat Mandailing yang memiliki makna dan nasehat-nasehat 

dalam kehidupan. 
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