
BAB IV. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kcsimpulan 

Penelitian ini mendapat temuan bahwa: 

\

MILIK PERPUSTAKA-~NI 
UN!IYH:n 

L ---·-

1. I )ali han Na 'J'o/u mempunyai peranan dan konstribusi yang sangat rncncntukaJI 

dalam menciptakan kemk:Wlan wnat beragama di Balige. Sebab di dalamnya ada 

s1stcm yang mcmpcrsatukan scluruh elemen rn~yarakat tanpa melihat 

perbedaan etnik dan agama. 

2. L>alihan Na Tofu masih Jipegang secara konsisten oleh setiap masyarakat 

I3alige sebagai mekanisme pengatur hubungan sesama mereka. Sebagai 

wujud tolcransi, terdapat bentuk-bentuk kerja sama yang baik antar 

pemeluk agama dibidang adat, agama dan kehidupan sosial 

kcmasyarakatan. 

3. Peranan tokoh adat dan agama sangat signifikan dalam membina kondusifnya 

masyarakat Balige, sehingga pemerintah sifatnya sangat pasif dan dapat lebih 

berfokus pada bidang pembangunan yang lain. 

4. Sostaliast yang baik oleh setiap orang- tua, maka kebertahanan Dalihan Na 

Tofu sebagai way ollifi! dirasakan masih sangat relevan saat ini dan masa 

yang akan datang. Namun demikian perlu dicerrnati dan diwaspadai 

munculnya peluang-peluang melunturnya nonna im akibat faktor-faktor 

mtern dan ckstcrn. 
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B. I m pli kasi 

Karena acLmya I Jalihan Na Tofu maka masyarakat Dalige tetap dalam 

suasana yang hannonis, seimbang dan teratur dengan sendinnya Pendatang atau 

pemeluk agama yang minoritas tetap merasa nyaman, saling kerja sama dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat Karcnanya mstitusi 

pt.:menntah dapat lebih berkonsentrasi membangun sehor lain_ Sepertt lembaga 

Kantor Departemen Agama Kabupatcn Toba Samo:su yang salah saht tugasnya 

mcmbina kchidupan keagamaan justru lebih banyak berupaya mengaktualisasikan 

nilai-nilai adat lokal dalan1 membina kerukunan wnat beragama di Balige dan 

Kabupatcn T oba Samosir. 

C. Saran 

I. Sebaiknya pranata Ualihan Na Tolu tetap dilestarikan, bahkan lebih digali lagi 

pada aspek yang lebih spesifik dalam berbaga.i dimensi kehidltpan; 

2. Kepada pemerintah agar lcbih mcmberdayakan lembaga adat yang ada dalam 

masyarak.at untuk. menciptakan masyarkat yang aman, damai dan sejahtera~ 

3. Perlu diwa<;padai kemungkina.n-kcnnmgkinan munculnya instabilitas karena 

fak.tor intern dan ekstern yang dapat menggerogoti nom1a I Jalihan Na Tofu. Dan 

peranan proaktif seluruh elemcn masyarakat sangat menentukan di dalamnya. 

4. Pcnclitian iiri bisa menjadi acuan bagi daerah, etnik lam. Yakni perlunya 

menggali tradisi rakyat yang memuat aturan-aturan hubtulgan masyarakat 

heterogen. Dan pemerintahnya perlu memberdayakan peranan adat untuk 

mengikat masyarakat agar tetap bersatu, dinam1s dan scimbang. 

81 


