
BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Ke.~impulan 

I. Dengan kemajuan ilmu teknologi sekarang ini yaitu pengaruh pendidikan 

sehingga melahirkan cara berpikir masyarakat lebih maju dan lebih logis. Dan 

membuat masyarakat beranggapan bahwa kcbudayaan sebagai suatu produk 

masyarakat yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dcngan rnasyarakat 

modren sekarang ini. 

2. Keinginan rnasyarakat sekarang ini yang praktis-pmktis saja tidak mau bertcle-rele 

dan tidak mau dibebankan dengan urusan adat-istiadat yang ada seperti zaman 

dulu, sehingga upacara Mangupa dewasa ini masyarakat beranggakapan hanya 

simbol saja dilaksanakan tidak ada untung tidak 'lilaksanakan tidak ada masalah, 

masyarakat berpikiran lebih logis dan kritis. 

3. Ni lai-nilai budaya y<~ng terkandung dalam sistem perkawinan pada masyarakat 

Batak Angkola mengalami perubahan juga, dimana dulunya pelaksanakan 

upacara Mangupa dalam perkawinan pengantin baru sangat berharga, tetapi 

sekarang i ni ni lai-nilai budaya yang dimaksud sudah mengalami perubahan, ini 

akibat dari perkembangan agama. Masyarakat bcranggapan bahwa Pangupa 

dalam Mangupa merupakan sebagai sesajen atau persembahan yang bcrtentangan 

dengan agama. 
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4. Pergcseran nilai-nilai adat-istiadat pada masyarakat Batak Angkoln akan 

mengalami perubahan sistem kehidupan masyarakat Batak Angkola dan 

umumnya Bangsa Indonesia. Hal ini dirasakan oleh scmua etnik yang ada di 

Indonesia. lni semua pengaruh dari modemisasi dan globalisasi mcrupakan 

tantangan yang mematikan bagi kelangsungan budaya nusantara khususnya 

masyarakat Batak Angkola. 

B. Sarl'n 

1. Untuk melestarikan budaya masyarakat khususnya masyarakat Batak Angkola 

diKecamatan Padang Sidimpuan Sclatan, kiranya dapat membcrikan pcmaharr.an 

kcpada. generasi muda akan pentingnya mcnjaga budaya, kalau memang hal itu 

tidak melanggar r,orma-norma yang ada dengan demikian adat masih relcvan 

masih dapat terus dipertahankan dan tidak akan punah sciring dcngan kcmajuan 

globalisasi. 

2. Kiranya tokoh adat maupun pemerintahan berkerja sama dalam usaha untuk 

mclestarikan budaya atau upacara Mangupa karcna upacara Mangupa ini 

mempakan kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Batak 

Angkola. 

3. Bagi generasi muda khususnya diKecamatan Padang Sidimpuan Selatan harus 

menyadari bahwa kebudayaan yang ada didacrah masih pcrlu dilcstariakan. 
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