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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Gondang Naposo merupakan suatu tradisi pada masyarakat Batak Toba, 

dimana acara ini telah berlangsung secara turun-temurun. Acara Gondang 

Naposo ini diadakan oleh masyarakat Batak Toba sebagai rasa ucapan syukur 

.acara Gondang Naposo juga diadakan sebagai sarana pertemuan antara 

muda-mudi yang diharapkan dapat mempererat hubungan antara muda-mudi 

daerah yang satu dengan yang lain dan tidak jarang menjadi ajang penemuan 

jodoh. Pesta Gondang Naposo di Desa Pangombusan dilaksanakan karena 

adanya rasa kekhawatiran para orangtua terhadap anak-anaknya karena belum 

memiliki atau mendapatkan jodoh oleh karena itu para orang tua membentuk 

sebuah perkumpulan yang dinamai Muda-Mudi Pangombusan. 

2. Pelaksanaan Pesta Gondang Naposo tidak hanya di lakukan oleh muda mudi 

saja namun orang tua juga ikut berperan serta dalam mempersiapkan Pesta 

Gondang Naposo tersebut. Dalam pengumpulan dana juga orang tua 

mengawasi darimana saja dana yang terkumpul untuk melaksanakan Pesta 

Gondang Naposo tersebut.  

3. Pesta Gondang Naposo pada masyarakat Batak Toba memiliki nilai dan 

makna yang sangat berarti dan penting. Pada dasarnya masyarakat Batak 

Toba mengadakan suatu acara adat untuk tujuan tertentu berdasarkan 
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kepentingan dan sebab acara tersebut dilakukan, demikian juga dengan Pesta 

Gondang Naposo yang dilakukan oleh muda-mudi Batak Toba. Makna 

Gondang Naposo itu adalah sebagai ungkapan rasa terimkasih terhadap Tuhan 

karena mendapatkan hasil panen yang baik, selain sebagai ungkapan terimakasih 

Gondang Naposo juga sebagai harapan bagi orangtua yang khawatir pada anak-anak 

mereka untuk mendapatkan jodoh, selain juga acara ini dapat memepererat rasa 

persaudaran sesama masyarkat batak, melepas rasa rindu dan juga sebagai sarana 

hiburan yang bermanfaat 

4. Pesta Gondang Naposo di Desa Pangombusan sangat di tanggapi dengan baik 

dan positif oleh muda-mudi dan masyarakat Batak Toba karena makna 

maupun tujuan dari Pesta Gondang Naposo sangat penting bagi muda-mudi 

Batak Toba. Hal ini terbukti dari pandangan positif yang diberikan para 

pemuda pemudi Batak Toba, dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

Gondang Naposo adalah perubahan yang di kehendaki oleh seluruh muda-

mudi dan masyarakat Batak Toba. 

5.2.SARAN 

 Dari hasil penelitian diatas saran di sampaikan kepada: 

1. Diharapkan acara Pesta Gondang Naposo ini tetap dilaksanakan setiap 

tahunnya di desa tersebut, agar tradisi ini tidak hilang jika zaman semakin 

canggih. 

2. Diharapkan kepada orang tua dalam memberikan arahan dan pemahaman yang 

benar benar mengenal tradisi pesta gondang naposo ini terhadap calon muda-

mudi generasi penerus 
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3. Bagi para orang tua agar membina dan memberikan perhatian lebih kepada 

generasi muda untuk dapat lebih mencintai budayanya sendiri serta menyadari 

bahwa kebudayaan merupakan salah satu warisan nenek moyang yang sangat 

berharga dan harus dijaga kelestariannya. Sekalipun terjadi perubahan 

diharapkan perubahan tersebut tidak menghilangkan hal-hal yang mendasar 

dari suatu tradisi tersebut. 

4. Diharapakan kepada muda-mudi Pangombusan dan muda-mudi yang merantau 

agar tetap mempertahankan tradisi Pesta Gondang Naposo tersebut dan 

mencintai budaya dan menyadari budaya itu sangat lah penting dan tidak boleh 

meninggalkan atau melupakan budaya tersebut. 

 


