
A. KesimJlulan 

BABV 

KESIMPULAN 

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pacta 

kesempatan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai beriktu: 

I. Samosir merupakao salah satu kebupateo di Sumatera Utara terletak di daerah 

pegunungan yang didiami oleh berbagai macam sub bangsa dna agama yang 

berbeda pula. Namun dapat membentuk suatu masyarakat yang rukun. 

2. Menurut sejarah kata Ulos dimulai pada suatu peristiwa secrang anak yang 

sedang kedinginan berguman dan mengeluarkan suara "U' yang panjang. lbunya 

segera melihat anaknya yang sedang gemetaran mengucapkan kata "U'. ini juga 

berusaha mengeluarkan kata "las" akhimya terjadi kata Ulos. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kegunaan Ulos sebenamya adalah 

sebagai pemberi kehangatan yang dapat menyegarkan badan dari kedinginan. Sesuai 

dengan penjelasan diatas maka fungsi ulos sangat berperan bagi masyarakat Batak 

Toba. Fungsi tersebut antara lain : 

Sebagai pakaian resmi, dalam upacara-upacara adat Batak 

Sebagai penghormatan I pengbargaan kepada seseorang 

Sebagai pakaian penari pada penampilan tari adat 

Sebagai penutup benda-benda adat 

Berfungsi sosial-ekonomi. 
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3. Ulos adalah jenis kain adat basil kerajinan suJ..:u Batak Toba 

4. Ulos adalah merupakan kain adat sebagai mana juga songket didaerah melayu, 

yang dipakai pada waktu perkawinan sehingga ulos mempunyai ni lai sakral dan 

mempunyai fungsi dan peranan dalam suku batak toba . 

Maka pada masyarakat Batak Toba yang berhasil menerima ulos adalah pihak 

boru (penerima gadis) yang diberikan oleh hula-hula {pemberi gadis). Sedangk:an bila 

dibandingkan dengan masyarakat Pakpak yang berhak memberi Ulos adalah pihak 

penerima gadis kepada pihak hula-hula (pemberi gadis) ini dianggap sebagai balas 

J8Sa. 

B. Saran-saran 

Sesuai dengan basil penelitian yang diperoleh dan masalah-masalah yang 

dihadapi maka penulis mencoba memberi saran-saran 

Perlunya peranan pernerintah untuk ikut aktif rnelestarikan Ulos Batak Toba 

sebagai salah satu kebudayaan bangsa yang memiliki nilai yang sangat tinggi, 

seperti pergelaran, pameran, seminar dan rnemperbanyak buku-buku yang 

berhubungan dengan Ulos Batak Toba. 

Perlunya pada orang tua rnenanamkan kecintaan anak kepada adat khususnya 

busana Ulos Batak Toba pada acara-acara tertentu. 

Perlunya dilakukan penelitian pada bidang-bidang lain schubungan dcngan 

kebudayaan Batak guna rnemperkaya kehazanah budaya bangsa 
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Kepadll pembaca budiman terimakasih disampaikan mau membaea tulisan 

pendek ini dan dimohon buah pikiran untuk dapat pemecahan agar adat Batak Toba 

dapat dilaksanakan dimana orang Batak Toba mau melaksanakan dan memahami 

lebih gam pang. 


