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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui sejarah terciptanya Batu Sigadap di
Desa Silalahi Nabolak Kecamatan Silahi Sabungan Kabupaten Dairi (2) untuk
mengetahui kepercayaan keturunan Raja Silahi Sabungan terhadap Batu Sigadap di
Desa Silalahi Nabolak Kecamatan Silahi Sabungan Kabupaten Dairi (3) untuk
mengetahui makna Batu Sigadap bagi keturunan Raja Silahisabungan, yang menarik
dibahas lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif
bersifat deskriptif serta melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk
memahami dan mendapatkan informasi mengenai kepercayaan terhadap Batu
Sigadap tersebut. Penelitian ini memakai subjek dan objek penelitian sebagai
pengganti dari sampel dan populasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara dengan studi literatur. Informan dipilih secara purposive sampling dengan
demikian yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Raja-raja
Turpuk, Tokoh Adat, dan Masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Batu sigadap tercipta
diawali timbulnya konflik diantara keturunan Raja Silahi Sabungan, adanya
penyimpangan dari nilai-nilai adat, kecemburuan, sehingga menimbulkan kebencian
serta kecemburuan. Melihat situasi itu Raja Silahisabungan tidak diam dan berdoa
kepada Mula Jadi Nabolon. Setelah berdoa dan mendapat pencerahan, Raja Silahi
Sabungan menciptakan sebuah batu yang dimaksudkan untuk batu peradilan. Batu
tersebut adalah Batu Sigadap. (2) Batu Sigadap yang tetap ada dan tidak pudar adalah
suatu cara keturunan Raja Silahi Sabungan untuk tetap menghargai adat dan budaya
yang diciptakan oleh leluhur. Batu Sigadap sangat dipercayai memiliki kekuatan sakti
untuk menghukum. Hukuman tersebut diyakini datang dari Mula Jadi Nabolon atau
Sang Pencipta. (3) Batu Sigadap mempunyai makna sebagai lambang kepercayaan
kekuatan sang pencipta, sebagai lambang kepercayaan dan penghormatan kepada
leluhur. Selain itu, Batu Sigadap juga menjadi sebuah kontrol sosial dalam kehidupan
di Desa Silalahi Nabolak.
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