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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti 

dapat membuat kesimpulan, yaitu : 

1. dari penelitian mengenai ritual Erpangir ini kita bisa melihat sosok 

masyarakat Karo dari aspek religi (kepercayaan), yang dimana aspek religi 

tersebut merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan. Erpangir ku 

lau merupakan suatu kegiatan ritual memandikan atau mensucikan diri di 

ais sungai yang mengalir. Tujuan pelaksanaan ritual erpangir ku lau adalah 

sebagai wujud penghormatan manusia terhadap leluhur mereka yang sudah 

lama meninggal, sebagai sarana penyembuhan penyakit, menolak diri dari 

bala, dan sebagai sarana untuk meminta kepada Dibata agar diwujudkan 

keinginnannya.  

3. Sebab-sebab yang mengharuskan keluarga menjalankan dan melaksanakan  

ritual erpangir ku lau ini adalah, karena salah satu anggota keluarga 

mengalami penyakit yang bisa dikatakan penyakit tersebut adalah penyakit 

yang gaib, atau disebabkan oleh mahluk-mahluk gaib, sehingga leluhur 

(bolang) mereka menyarankan atau memberi isyarat kepada salah satu 

anggota keluarga yang sakit melalui mimmpi agar mereka melaksanakan 

erpangir ku lau.  
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3. Ritual Erpangir ku lau  ini diiringi dengan musik dan taria-tarian, kegunaan 

musik di dalam ritual Erpangir ku lau ini adalah agar supaya suasana 

menari akan semakin keramat, dan anggota keluarga yang menari-nari 

akan dirasuki oleh arwah nenek moyang yang pada awalnya sudah 

diundang melalui prosesi ritual yang sudah di jelaskan dalam bab 

pemabahasan. 

 5.2. Saran 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti adalah : 

1. Ritual Erpangir ku lau merupakan ritual yang bertujuan untuk 

menyembuhkan penyakit, penolak bala, dan sebagai wujud 

penghormatan manusia kepada para leluhurnya, dengan pelaksanaan 

ritual yang masih bisa dikatakan tradisional, sehingga  ritual ini 

menjadi sangat unik dan harus tetap dipertahankan. 

2. Sebaiknya masyarakat Karo menggali kembali bentuk-bentuk tradisi 

atau ritual yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah lama 

hilang dan kembali melestarikannya agar kegiatan-kegiatan tradisional 

suku Karo dapat terus dipertahankan dan terus berkembang. 

3. Ritual Erpangir ku lau diharapkan mampu mempertahankan dan 

menambah kekayaan warisan serta keanekaragaman  adat-istiadat suku 

Karo yang harus dilestarikan. 

 


